
Zápis ze schůze výboru KKO Praha, 18.11.2019, ZKO Praha Zbraslav 

Přítomni: Jiří Čákora, Václav Kaskoun,  Petra Rohlenová, Miroslav Ryneš, Renata Kotoučová 

Omluveni: Erika Zelinková, Vladimír Opršál 

Kontrola zápisu z 17.6.2019: 
Ad bod 2) školení figurantů- splněno, akce proběhla  

-  školení se zůčastnili Lukáš Kraus a David Rohlena, fig. I.třídy a získali prolongaci do roku 2023, nově 
získal II.třídu  do roku 2023 Jan Lapčák. 

Ad bod 3) splněno 
Ad bod 4) zveřejněno, splněno 
Ad bod 5) zveřejněno, splněno 
Ad bod 6) MR mládeže všestranných Nýřany - splněno, akce proběhla 
-  za Prahu se mistrovství zůčastnily v kategorii IGP 2 – Hrušková Petra – 5.místo a Kaskounová Lucie – 

7.místo. Gratulujeme oběma děvčatům a děkujeme za reprezentaci kraje. Děkujeme mnohokrát za 
sponzorink oblečení závodnic firmě VLADOP - interier s.r.o. Vladimír Opršál.  

Ad bod 7) splněno,  web funguje na adrese www.pespraha.cz    
- Děkujeme mnohokrát za vytvoření stránek a jejich vedení! Autorem a správcem je  Lukáš Slabý. 

Ad bod 8) splněno  
Ad bod 9) úkol trvá – Kotoučová, Čákora  
Ad bod 10) splněno 

1) Diskuse nad podklady ke sjezdu ČKS, který se koná 7.12.2019. Diskuse nad kandidáty do předsednictva svazu.  
2) Rozeslat aktualizační dotazník pro ZKO, pro zjištění změn ve vedení pražských ZKO po jejich členských schůzích. 

Zárověň i dotazník pro nahlášení plánu závodů a chovatelských akcí na rok 2020. Dle zaslaných podkladů bude 
zveřejněno v Pražském zpravodaji a na webu KKO Praha. Zároveň i vyzvat ZKO k zaslání úspěchů svých členů jako 
podklad pro ocenění. úkol- Rohlenová 

3) Kontaktovat rozhodčí II.třídy, zda mají zájem v roce 2020 posuzovat závody. úkol-Ryneš 
4) Figurantské třídy: pokud figurant neprojde po 4 letech školením figurantů tak přichází nejen o figurantské třídy , 

ale je neproškolen a není figurantem (5. SMĚRNICE PRO PROVÁDĚNÍ FIGURANTSKÉ PRÁCE VE SPORTOVNÍ 
KYNOLOGII ČKS, písmeno C, bod 4.). Z pražských figurantů se tento předpis dotýká Bohumila Coufala, který bude 
veden jako figurant jen do konce roku 2019. 

5) Na základě oznámení středočeského KV, bude osloven Martin Coufal s žádostí o navrácení neplatně vydané 
figurantské průkazky. úkol- Čákora 

6) Pražský KV zvažuje uspořádání školení  a zkoušky krajských kladečů. Žádáme případné zájemce o projevení 
zájmu, volnou formou na email KKOPrahajednatel@seznam.cz. V případě dostatečného   množství zájemců se 
výbor pokusí akci zrealizovat. 

7) Proběhla prolongace svazového kladeče Pavla Holce do roku 2023 
8) Školení a zkoušky figurantů I. a II. třídy budeme pořádat v areálu ZKO Zbraslav v sobotu 5.9.2020 
9) Výběr mládeže na TTM proběhne v areálu ZKO Zbraslav v neděli  17.5.2020 
10) Schůze krajského výboru ROZŠÍŘENÁ o předsedy a výcvikáře ZKO proběhne v areálu ZKO Zbraslav dne 

2.3.2020 
11) Příští schůze krajského výboru proběhne 2.3.2020, před rozšířenou schůzí v areálu ZKO Zbraslav 

 

Zapsala: Petra Rohlenová 

Ověřil: Jiří Čákora  


