
Zápis ze schůze V KKO Praha a zástupců ZKO, 2.3.2020, Praha Zbraslav 

Přítomni: Výbor KKO Praha (Jiří Čákora, Václav Kaskoun, Petra Rohlenová, Renata Kotoučová, Erika Zelinková, 
Vladimír Opršál, Zdeňka Kaskounová) 
ZKO: Jižní město, Jinonice, Motol, Radotín, Zbraslav, Břevnov, Suchdol, Stromovka, Libeň, Hloubětín, Kyje, 
Hostivař, Říčany, Horní Počernice 
Nepřítomni: Uhříněves, Újezd n.L., Balkán, Braník, Bílá Hora, Kobylisy 
Omluveni: Miroslav Ryneš 

Program:  
1) Zprávy za rok 2019  
2) Revizní zpráva    
3) Diskuze ke zprávám  
 4) Pražský zpravodaj 2020  
5) Ocenění nejúspěšnějších psovodů  
6) Různé 
 

1) Předseda uvítal přítomné zástupce ZKO. Přednesl zprávu o činnosti KKO za rok 2019.  Připoměl: 
- KKO Praha bude pořádat školení figurantů. Vzhledem k výraznému posunu termínu konání zkoušek 

figurantů ČKS jsme nuceni posunout I náš původně plánovaný termín. Školení a zkoušky figurantů 
KKO Praha se budou konat 13.6.2020 v areálu ZKO Zbraslav. Budou zpracovány propozice a 
rozeslány na ZKO 

- Všechny plánované výstavní a chovatelská akce v jednotlivých ZKO na rok 2021 je nutné nahlásit do 
konce července přímo na sekretariát ČKS. 

- Změny delegací rozhodčích a další požadavky na rozhodčí má na starosti Miroslav Ryneš. V případě 
potřeby se obracejte přímo na něj. 

- Děkujeme mnohokrát firmě VLADOP Vladimíra Opršála, za sponzoring mládeže KKO Praha při účasti 
MR ČKS mládeže. 

- Zkoušky kladečů: žádáme členy pražských ZKO, kteří získají  kladečské zkoušky v jakémkoli jiném 
kraji, aby tuto skutečnost nahlásili výboru KKO Praha 

- Výbor KKO stále plánuje uskutečnit školení kladečů. Žádáme všechny případné zájemce, aby nás 
kontaktovali. Podle zájmu bude stanoven termín. Školení se skládá z teoretické části, testu a praxe. 

- KKO Praha pořádá 13.6.2020 školení a zkoušky figurantů. Připomínáme, že složení zkoušek v jiném 
kraji je podmíněno povolením KKO Praha. V případě potřeby kontaktujte Jiřího Čákoru. 

- 22.2. proběhlo školení rozhodčích ČKS. Předseda informoval přítomné o nejdůležitějších novinkách. 
Zápisy a další podklady ze školení budou zveřejněny na webu ČKS. 

- Byla zvýšena odměna rozhodčích za posuzování zkoušek na 1.200,- Kč  (1.020,- Kč čistého).  
- Předseda informoval přítomné, že bude vznesen dotaz na ČKS ohledně problematiky povinného 

čipování a účasti na zkouškách. O výsledku budeme ZKO informovat. 

Zpráva zástupce mládeže – Erika Zelinková – pražské mládežnice se zúčastnily VS v kategorii IGP 2 (Petra 
Hrušková 1. místo, Lucie Kaskounová 4. místo) MR mládeže v kategorii IGP22 (Petra Hrušková 5.místo, Lucie 
Kaskounová 7.místo). Žádáme výcvikáře a další členy ZKO, aby se více zaměřili na přicházející mládežníky. 
Výbor KKO je připraven podporovat jejich activity a účast na akcích pro mládež a juniory.  Dále žádáme ZKO, 
aby své mládežníky spojili s Erikou Zelinkovou, která je povede v evidenci a bude informovat o akcích. 
Připomínáme, že TTM ČKS je dotovaná akce. 

 



2) Zpráva revizorky – Zdeňky Kaskounové – provedena kontrola účetnictví do 1.1.- 31.12.2019. Vše vedeno 
řádně dle příslušných předpisů, pečlivě a úplně. Revizor schvaluje účetnictví jako správné a bez závad.  
 

3) Rozšířená schůze bere zprávy na vědomí.  
 

4) Pražský zpravodaj byl rozeslán emailem na předsedy a výcvikáře ZKO. Rozdán na schůzi v tištěné formě.  
 

5) Ocenění úspěšných pražských závodníků: 
 

ZKO Jinonice - Hronová Klára  
ZKO MOTOL - Daušová Zuzana  
ZKO Radotín - Vaníček Pavel, Zelinková Alice, Zelinková Erika 
ZKO Říčany - Štolbová Jaroslava, Chýlová Dagmar,  Letl Marek   
ZKO Zbraslav - HRUŠKOVÁ PETRA, KASKOUNOVÁ LUCIE – obě mládežnice   
ZKO Hostivař -  Rohlena David, Kůs Heřman  
 

6) Diskuse: v ZKO je mnoho velmi dlouho a obětavě pracujících lidí, které jejich ZKO nenavrhují na 
ocenění… doporučujeme výborům ZKO o větší aktivitu v tomto směru. Příslušný formulář najdete na 
webu ČKS. Řádně vyplněný zašlete výboru KKO. 
 

7) Zkoušky rozhodčích a figurantů ČKS proběhnou v Kutné Hoře 29.-30.8. hledají se zájemci o práci 
rozhodčích. Zájemci najdou na webu ČKS podmínky a přihlášku. 

8) Závěr a rozloučení 
 

Zapsala: Petra Rohlenová 

Ověřil: Jiří Čákora  

 


