
Zápis ze schůze výboru Krajské kynologické organizace Praha, 17.6.2019, 18,00 hodin 

 

Přítomni: J.Čákora, V.Kaskoun, P.Rohlenová, E. Zelinková, V.Opršál, R.Kotoučová, M.Ryneš, Z. Kaskounová 

 

1) Zahájení, úvod 
2) KKO Praha  bude dne 7.9.2019 pořádat školení figurantů I. a II. Třídy + výběr na svazové figuranty. 

Bude vytvořena přihláška a propozice, následně k rozeslání na předsedy a výcvikáře jednotlivých 
ZKO (2x), uzávěrka stanovena na 20.8. – úkol  - Rohlenová, Opršál 

3) Příprava podkladů pro testy figurantů – úkol Rohlenová, Čákora 
4) Pořadatelé výstav a chovatelských akcí z řad jednotlivých ZKO mají povinnost nahlásit akce přímo na 

sekretariát ČKS a to do konce července!  
5) Tábor talentované mládeže Polička (do 18 let)  - do 4.7. je možné nahlásit děti na tento tábor 

prostřednictvím Eriky Zelinkové (775 931 605, Erika.Zelinkova@seznam.cz). Pro zájemce do 18 let 
jsou ještě volná místa. Slečna Erika Zelinková  zároveň poskytne věškeré informace.  

6) MR mládeže všestranných Nýřany 9. - 11. 8. 2019 (POZOR změna termínu konání; původně 17. - 18.) 
-  z KKO Praha postoupily Kaskounová Lucie a Hrušková Petra (obě IGP2). V řešení je  oblečení pro 
závodnice. Bude poptána nabídka u několika firem. Poté bude případně schváleno per rollam.  Úkol 
– Zelinková, Čákora 

7) Tvorba nového webu – výbor akceptuje nabídku spolupráce na vytvoření a vedení webu od Lukáše 
Slabého. Zahájíme jednání. Úkol – Rohlenová 

8) Proběhlo předání písemností a podkladů k činnosti od odstupujícího výboru. Bez závad. 
9) Bude vytvořen přístup k BÚ a podpisový vzor pro nového předsedu výboru. Zvažuje se změna banky 

pro vedení účtu z důvodu vysokých nákladů na vedení a nefunkčního IB.  úkol – Kotoučová, Čákora 
10) Agendu rozhodčích převzal a povede Miroslav Ryneš, včetně delegace rozhodčích II. třídy  na závody 

a další akce. 
11) Termín další schůze výboru bude stanoven po školení figurantů a zároveň po dodání podkladů pro 

sjezd ČKS. Tzn. V podzimních měsících. 

Zapsala: Rohlenová 

Přílohy:  

1) Kontakty na výbor KKO Praha 
2) Propozice ke školení figurantů a přihláška 

 

 

 

 

 

 



Kontakty na nový výbor KKO Praha  
 

 

Předseda Čákora Jiří Schoellerova 187, 
196 00 Praha 9 

604 735 963 j.cakora@seznam.cz 
 

Místopř. Kaskoun 
Václav 

Na Baních 1061,  
156 00 Praha 5  

603 574 642 kaskounova@seznam.cz 
 

Pokladník Kotoučová 
Renata 

Platonova 
3279/10, 143 00 
Praha 4 

603 817 567 Kotoucova.r@seznam.cz 
 

Jednatel Rohlenová 
Petra 

Všenorská 60, 
252 02 Jíloviště 

775 340 141  KKOPrahajednatel@seznam.cz 
Bara28@seznam.cz    

Práce s 
mládeží 

Zelinková 
Erika 

Pod Křížkem 
1268/1a,  
147 00 Praha 4 

775 931 605  
ErikaZelinkova@seznam.cz 
 

Rozhodčí Ryneš 
Miroslav 

Svinařovská 249, 
273 05 Smečno 

608 502 500 mrynes@volny.cz 
 

Figuranti Opršál 
Vladimír 

Holíkova 467,  
254 01 Jílové u Phy 

778 000 140  oprsalv@seznam.cz 
 

Revizor Kaskounová 
Alena 

Na Baních 1061, 
156 00 Praha 5 

732 344 500  kaskounova@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČKS, Krajská kynologická organizace Praha 
Pořádá dne 7.9.2019 školení a zkoušky figurantů 1. a 2. třídy 

Místo konání:  AREÁL ZKO PRAHA  ZBRASLAV 

Začátek akce od 9,00 hodin! 

Akce se mohou zúčastnit figuranti s platnou 1.třídou, kteří májí zájem o vyslání na zkoušky svazových 
figurantů. Figuranti s platnou 2.třídou, kteří májí zájem o získání 1.třídy. Dále začínající figuranti, kteří 
budou usilovat o přidělení 2.třídy. Zúčastnit se musí ti figuranti, kterým platnost třídy končí v roce 2019 
(platnost průkazů je 4 roky od posledního zapsaného školení).  

Každý účastník MUSÍ mít sebou psovoda se psem, který je v obraně schopen předvést IGP3. Nezbytná je 
figurantská výstroj včetně rukávu.  

POZOR!!! Ke zkouškám musí každý figurant předložit lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti 
k činnosti figuranta! Bez tohoto potvrzení nebude adept ke zkoušce připuštěn.  

Školení povedou: svazový figurant Vladimír Opršál, rozhodčí 1.třídy ČKS Miroslav Ryneš/Jiří Čákora 

Přihlášky zašlete na adresu: Rohlenová Petra, Všenorská 60, 252 02 Jíloviště  tel: 775 340 141                                           
nebo lépe elektronicky na emailovou adresu: kkoprahajednatel@seznam.cz nebo na bara28@seznam.cz  

Uzávěrka přihlášek: 20.8.2019 

Zkouška se skládá z písemného testu, fyzického testu (běh) a praktické figurantské zkoušky.  

VYPLNÍ ZKO – PŘEDSEDA / VÝCVIKÁŘ: 

Zájemci z řad figurantů 1.třídy na prolongaci, případně zájemci o výběr na svazového figuranta: 

Jméno ZKO Třída Datum vystavení průkazu 
1.    
2.    

 

Zájemci z řad figurantů 2.třídy na přeškolení na I.třídu: 

Jméno ZKO Třída Datum vystavení průkazu 
1.    
2.    

 

Zájemci  o figurantskou  2.třídu, kteří dosud nemají průkaz figuranta: 

Jméno ZKO Kontakt (telefon popř. email) 
1.   
2.   



Vyplní adept na figuranta:                   PŘIHLÁŠKA                                                                                        
adepta na figuranta  - II. třídy* - I. třídy* - svazový* 

 

Jméno a přijmení:  ................................................................................................................. 

Datum.narození: ................................   

Bydliště (PSČ): ...................................................................................................................... 

Tel.:.............................................     email:………………………………………………. 

Člen  ČKS - ZKO : ...............................................................číslo průk.ČKS......................... 

Kraj: ………………………………………………. 

Držitel:..................výkonnostní třídy figuranta - datum přiznání:............................................ 

V kynologii pracuji od roku: .............................   

Délka doložitelné praxe:………………………. 

Počet akcí (zkoušky/ soutěže):…………………………………………………………… 

 

Vlastnoruční podpis: .............................................. 

 

Doporučení ZKO        

a potvrzení členství:            razítko   a podpis 

__________________________________________________________________________ 

Doporučení krajského výboru** 

                                                                                          

                                                                                   ................................................................ 

                                                                                                   razítko a podpis  

K přihlášce nutno doložit: 

- výkaz činnosti (průkaz figuranta) k žádosti figuranta 1. třídy a svazového figuranta 

- lékařské potvrzení 

- u osob mladších 18 let nutno doložit písemný souhlas zákonného zástupce. 

* zaškrtněte požadovaný stupeň 

** v případě školení a zkoušek v jiném kraji a u adepta na I. třídu a svazového figuranta   


