
Z á p i s  
z Krajské konference ZKO Olomouckého kraje, dne 17.5.2009

Přítomni  zástupci  17  ZKO  : Hranice,  Lipník  nad  Bečvou,  Moravská  Brána,  Litovel, 
Mohelnice,  Náměšť  na  Hané,  Nový  Malín,  Olomouc-  Černovír,  Ruda  nad  MOravou, 
Senička,  Sudkov,  Štěpánov,   Šumperk  -  Vikýřovice,  Uničov,  Velká  Bystřice,  Zábřeh  na 
Moravě, Zlaté Hory  

Nepřítomni zástupci 6 ZKO: Jeseník, Jeseník- Bobrovník, Moravičany, Přerov, Střítež n. L., 
Šumperk - Temenice

1/ Zahájení - pan Lasík přivítal přítomné a poděkoval za účast  zástupců většiny ZKO.
Krajská konference se koná v řádném termínu po 5 letech , hlavním úkolem konference je 
volba  krajského výboru a delegátů na VI. Sjezd ČKS. Bohužel ne všechny organizace dodaly 
požadované podklady pro konání krajské konference, tj. zaslání výsledků voleb členských 
schůzí v jednotlivých ZKO s delegáty na krajskou konferenci s návrhy kandidátů do KV a 
předsednictva ČKS.

Krajský výbor se v uplynulých 5 letech scházel podle potřeby 2-3x ročně. Hlavní činností 
výboru bylo delegování rozhodčích pro akce konané v olomouckých ZKO, pořádání školení a 
prolongací figurantů , školení rozhodčích, schvalování a rozdělování dotací,..

Kontrola zápisu z minulé řádné  konference byla již provedena na mimořádné konferenci, 
konané dne 27.3.2008 . Konala se v předčasném termínu z důvodu odstoupení 2 členů výboru 
( viz zápis). Pro nesplnění podmínek pro usnášení se ( krátká doba pro svolání, nepřítomna 
požadovaná  nadpoloviční  většina),  neproběhla  mimořádná  konference  i  s volbou  nového 
výboru. Proběhla jen kooptace dvou členů výboru KO.

18.4.2009 proběhla  v Praze Valná Hromada ČMKU  (účastník p. Lasík) , mimo jiné byly 
projednávány různé otázky a návrhy členských klubů, jako omezení počtu psů ve výstavním 
kruhu, zajištění čitelných posudků, účast háravých fen a vykastrovaných jedinců na výstavě, 
přijetí nových členů ČMKÚ, sjednocení názvu na rodokmenech psů, apod....

V Olomouckém kraji jsou v současné době pouze 3 rozhodčí II. třídy ,  žádný rozhodčí I. 
třídy s oprávněním posuzovat zkoušky. Ve dnech 20.-.21.6.2009 proběhnou v Roudnici n. L. 
zkoušky pro I. i II. třídu rozhodčího.
V jednotlivých ZKO je třeba hledat vhodné kandidáty pro činnost rozhodčích.....

Na základě vykazované činnosti jednotlivých ZKO ( členská základna, zkoušky, závody, jiné 
akce,..)  byly  ČKS  poskytnuty   mimořádné  dotace některým  ZKO,  které  vykazují  tuto 
činnost.

Dochází ke sbližování zkušebních řádů IPO a SCHH/VPG  i NZŘ (nové trendy v posuzování 
a provádění)



2. Výcvik:

Výsledky za rok 2008:

ZKO Zkoušky Úspěšnost Závody a jiné akce
Štěpánov 5x 80,5% 2xzávody  +bonitace NO
Ruda n. Moravě 4x 74,0%
Velká Bystřice 3x 66,0% bonitace NO
Lipník 2x 84,5%
Uničov 1x 83,3% 2x závody
Ol- Černovír 2x 100%
Nový Malín 1x 50,0% 1x závody
Hranice 2x 77,0% 2x závody
Sudkov 1x závody
Vikýřovice 1x závody
Náměšť n. H. 1x závody
celkem 8 ZKO 20x zkoušky 10x závody + 2x bonitace

Rozhodčí kteří posuzovali v Olomouckém kraji:
Vychodil  5x, Endlicher 3x, Havránek 3x, Stebel 2x, Skalická 2x, Vodička 2x, Ševčík 1x, 
Beneš 1x, Vávra 1x

3. Figuranti:

6.12.2008   proběhly  zkoušky  a  prolongace  figurantů. Mnoho  z  těch  ,  kteří  měli  být 
prolongováni  se  nedostavili,  bez  platné  prolongace  nemají  platný průkaz  figuranta  a 
nemohou být využíváni !!!!  a budou vyřazeni z evidence
Na zkoušku pro figuranta II. třídy nastoupilo 5 adeptů, splnil 1.

V Olomouckém kraji je  16 figurantů II. třídy s platnou prolongací, 6 figurantů I. třídy a 2  
figuranti svazoví.

Jednotlivé  oragnizace jou zodpovědné za to, že  veškeré akce figuruje figurant s platným 
průkazem . Rozhodčí jinak akci nesmí posoudit.

V roce 2009 ( předpokládá se termín koncem srpna 2009 - bude upřesněno )proběhnou 
zkoušky figurantů a prolongace stávajících figurantů.  Požadavky s konkrétními jmény 
zasílat na email flasarova.radka@seznam.cz.

4. Finance

Rok 2008 byl řádně uzavřen.

příjmy : 9. 309,69Kč ( školení figurantů, příspěvky ČKS, připsané úroky) 
výdaje:  7. 013,30Kč ( bankovní poplatky, poštovné, odměna rozhodčím, lektorné, cestovné, odvod daně)
k 31.12.2008: 
pokladna: 1.036 ,-Kč v hotovosti
               41.373,-Kč účet

Byla provedena revize p. Kouřilem, nebyly shledány žádné nedostatky .



5. Mládež
Pokud se v jednotlivých ZKO objevili  noví mládežníci,  nahlaste p. Morávkovi  (  adresa: 
Morávek Radovan, Nový Malín 284, 788 03

6.Volby do krajského výboru:

Volební komise: Orviský Peter, Jan Zvěřina 
Návrhová komise: Flášarová Radka, Štos Jaroslav

Složení komisí bylo jednomyslně schváleno.

Navrhovaní kandidáti do krajského výboru:  Strnad Jaroslav, Lasík Jiří, Lasíková Anežka, 
Václavský Josef, Kouřil Blahoslav, Konečný René, Flášarová Radka,  Morávek Radovan

Většinou bylo odhlasováno, že  bude voleno 7 členů, kteří si funkce mezi sebou rozdělí 

Schůze se zúčastnilo 30 členů, bylo rozdáno 30 volebních lístků 

Výsledky voleb:

Lasík Jiří                 29hlasů
Lasíková Anežka    29hlasů
Flášarová Radka     29hlasů
Konečný René        28hlasů
Morávek Radovan  27hlasů
Kouřil Blahoslav     26hlasů
Václavský Josef      22hlasů
Strnad Jaroslav        11hlasů

Dle výsledků voleb je následující složení krajského výboru:

Předseda: Lasík Jiří
Jednatel: Flášarová Radka
Pokladník: Lasíková Anežka
Figuranti: Konečný René
Výcvik: Václavský Josef
Mládež: Morávek Radovan
Revizní komise Kouřil Blahoslav

7. Sjezd ČKS:

navrženi tito delegáti: Lasík Jiří, Lasíková Anežka, Morávek Radovan, Konečný René

Delegáti byli jednomyslně schváleni



8. Usnesení:

Krajská konference:

bere na vědomí zprávy jednotlivých funkcionářů
schvaluje volbu volební komise
schvaluje volbu návrhové komise
schvaluje volbu složení krajského výboru
schvaluje volbu delegátů na Sjezd ČKS
schvaluje vyřazování figurantů z evidence pokud se nezúčastní prolongace

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

přílohy: 
plán akcí na rok 2009
adresář ZKo Olomoucký kraj
zápisy z voleb výboru jednotlivých ZKO

Zapsala:
19.5.2009 Flášarová Radka


