ZPRÁVA KRAJSKÉ KYNOLOGICKÉ ORGANIZACE
ZA UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ
Vážené dámy a pánové, vážení hosté,
Vítám Vás na dnešní konferenci Krajské kynologické organizace Praha,
která byla svolána k ukončení pětiletého volebního období. Její činnost
v krátkosti připomenu.
V červnu 2009 byl zvolen sedmičlenný výbor a tříčlenná revizní
komise. Během tohoto volebního období ukončila svou činnost Jana
Karlasová jako vedoucí mládeže a na její místo byla kooptována Petra
Šrajerová. Ta ke konci roku 2013 odešla z Prahy do Středočeského kraje
a ve funkci ji vystřídala Erika Zelinková. Ta již vedla mládež na táboře
talentované mládeže ve Starém Plzenci. Tam byla panem Zábranským
její práce velice kladně hodnocena. Proto jsem ji požádal, aby se ujala
této funkce místo Petry Šrajerové. Následně byla výborem do této funkce
schválena.
Vzhledem k rozsahu kontrolovaných dokladů bylo zbytečné nadále
využívat tříčlennou revizní komisi a výbor navrhuje, aby byla komise
jednočlenná.
Pravidelně byl vydáván Pražský zpravodaj pro potřeby ZKO a jsou
zavedeny webové stránky, které změnily svou adresu na:
www.pespraha.cz.
Ke konci roku 2009 jsme nechali zaregistrovat KKR na Českém
statistickém úřadu pod IČem 72053445.
Praha měla 23 organizací, v níž bylo registrováno počátkem
období 1.120 členů. Svoji činnost ukončily ZKO Stodůlky a Kbely. ZKO
Bílá Hora přišla o svůj pozemek. Nově vznikla organizace ZKO Horní
Počernice. Nynější stav je 22 organizací a k 1.4.2014 je 863 členů, což je
o 257 méně.
Výbor se scházel pravidelně dle potřeby a 1x ročně byla svolávána
rozšířená schůze o předsedy a výcvikáře. 3 členové výboru se pravidelně

účastní valných hromad ČMKÚ, V.Kaskoun plenárních zasedání ČKS, Vl.
Nedvěd výcvikové komise.
Pravidelně se koná školení figurantů, o které je stále menší zájem.
V září se konají zkoušky a prolongace. Podle možností vysíláme 2
figuranty na zvýšení kvalifikace. Toho času má Praha pouze 3 svazové
figuranty, 10 figurantů 1.třídy a 7 figurantů 2.třídy. Uvádím jen ty
figuranty, kteří jsou nahlášeni organizací ke zveřejnění v Pražském
zpravodaji. I zde je oproti minulým letům velký pokles.
Praha má 6 rozhodčích 1.třídy, kteří posuzují zkoušky a 5
rozhodčích 1. třídy, kteří posuzují už jen závody. Dále má 2 rozhodčí
2.třídy. I zde je patrný značný pokles počtu rozhodčích. Letos se
přihlásila pouze jedna zájemkyně o funkci rozhodčího. Naše řady
opustili v tomto volebním období rozhodčí pánové Josef Hlaváček a
Václav Schober.
V minulosti se až 6 mládežníků vysílalo na Tábor talentované
mládeže, v loňském roce nebyl nikdo, letos jsou dvě mládežnice.
V průměru se každoročně koná v Praze kolem 15-ti závodů.
ZKO Motol pořádá pravidelně MR slepeckých a asistenčních psů a
některé organizace pořádají chovatelské akce. Stalo se pravidlem, že
Krajský výbor oceňuje členy, kteří dosáhnou nějakého úspěchu na
celostátních akcích. Bývá to pravidelně okolo 10-ti členů. Řada pěkných
výsledků byla dosažena na akcích plemen.
Na neinvestičních dotacích Praha získala 324.000 Kč. Bohužel na
tyto dotace dosáhne pouze asi šest organizací, které mají dobře
uzavřené smlouvy o pronájmu nebo vlastní pozemek s klubovnou. Kraj o
těchto dotacích již nerozhoduje, přiděluje je ČKS. 3 organizace v roce
2013 postihly rozsáhlé povodně, které způsobily škody dosahující
milionů. Sdružení prostřednictvím ČKS poskytlo organizacím na obnovu
činnosti půl milionovou dotaci.
V roce 2013 jsme zakoupili návleky v hodnotě cca 52.000,- Kč a
tyto byly rozděleny ZKO.

14 členů bylo navrženo na ocenění od Svazu. 5 z těchto členů bude
přizváno a ocenění dostanou na Sjezdu. Jsou to: Zuzana Huclová,
Stanislav Skál, M. Schober, St. Karlas a Václav Schober im memoriam.
Krajský výbor se rozhodl ocenit ty, kteří v tomto volebním období
ukončili posuzování zkoušek. Jsou to: Vl. Veselý, St. Skála, M. Schober, St.
Karlas a životního jubilea se dožívá Z. Huclová, která letos končí
s posuzováním zkoušek, proto i ona byla dnes přizvána. Během tohoto
volebního období jsem se vám snažil zasílat maximálně informace ze
Svazu.
V roce 2009 ZKO Břevnov oslavila 90 let od založení a v roce 2009
uplynulo 20 let od založení ČKS.
Závěrem bych chtěl poděkovat odstupujícímu výboru a revizní
komisi za jejich obětavou práci a vám všem za pozornost.
Václav Kaskoun

V Praze dne 2.6.2014

