
Zápis ze schůze zástupců kraje Olomouc , konané dne 19.2.2011

Přítomni zástupci 17-ti ZKO: Hranice, Jeseník-Bobrovník, Lipník nad Bečvou, Moravská Brána, 
Litovel, Mohelnice, Náměšť na Hané, Nový Malín, Přerov, Ruda nad Moravou, Senička, Sudkov, 
Štěpánov, Šumperk-Vikýřovice, Uničov, Velká Bystřice, Zlaté Hory

Nepřítomni zástupci 7 ZKO: Jeseník, Moravičany, Olomouc-Černovír, Střítež, Šumperk –Nové Domky, 
Šumperk –  Temenice, Zábřeh na Moravě 

1./Zahájení: 
Předseda p. Lasík přivítal  přítomné zástupce ZKO Olomouckého kraje , ocenil  hojnou účast  .

2./ Informace p. Lasík :

- Krajskému výboru chybí informovanost o činnosti a dění v jednotlivých ZKO.
Může docházet z důvodu sporů uvnitř ZKO k porušování stanov, jak se již v některých ZKO stalo, 
Kraj se o tom dozví, až spor vygraduje, například zasláním stížnosti na ČKS.
Apelujeme především na členy výboru jednotlivých ZKO, kteří by měli stanovy znát a jednali 
podle nich. Pokud bude ZKO řešit nějaký problém se kterým si nebude vědět rady, nechť se obrátí 
na členy výboru Kraje a ti pomohou situaci řešit tak, aby nevygradovala podobně jako v ZKO 
Přerov. Tam je již situace vyřešena a v pořádku. Byla svolána řádná členská schůze za přítomnosti 
členů výboru KO Olomouc. Zvoleno nové předsednictvo. V důsledku změn někteří členové z této 
ZKO  odešli.

- Abychom měli přehled o činnosti v jednotlivých ZKO, žádáme je, aby na mail 
    flasarova.radka@seznam.cz      zasílali zápisy z jednání výboru ze schůzí ZKO. Schváleno všemi 
přítomnými zástupci ZKO.

-  Krajská organizace  má své internetové stránky www.kkoolomouc.cz - jsou zde kontakty a 
   informace v rámci KO, včetně přímého odkazu na stránky ČKS
-  byl snížen počet zasílaných zpravodajů INFO z ČKS na členy ZKO ( informace lze čerpat 
    z internetových  stránek ČKS)

- podstatné informace v INFU, na webu Kraje a ČKS
- od 3.7.2011 do zahraničí pouze s čipem !
- od   1.3.2011  musí být psi bez PP, kteří se budou účastnit zkoušek a výběrových akcí, očipováni  
a zařazeni do registru psů BPP ( žádanka o zařazení na webu ČKS)

- v roce 2013 bude v Roudnici nad Labem MS FCI
- nebyl schválen nový ZŘ IPO, takže nadále vše dle stávajícího ZŘ
- z finančních důvodů bylo schváleno, že školení rozhodčích bude 1x za 2roky
- pracuje se na nové verzi  ZŘ pro malá plemena
- pes může být připuštěn ke zkouškám dle NZŘ bez omezení výšky
- komise pro mládež navrhla novou kategorii  pro soutěže mládeže dle ZVV3( kromě IPO a 

ZVV2)
- Tábor talentované mládeže – z úsporných opatření se nebude proplácet cestovné, hradí se 

příspěvek 2500,-Kč ( po domluvě lze hradit s financí krajské organizace)

3./ Dotace:
-pro rok 2010 žádaly 3 organizace, avšak jen jedna splňovala veškeré podmínky
Celou dotaci ve výši 17.000Kč tedy obdržela ZKO Velká Bystřice
 
-pro rok 2011 má zažádáno  ZKO Šumperk – Vikýřovice – upozornění na splnění požadovaných 
podmínek pro poskytnutí dotace

4./Rozhodčí 

 v Olomouckém kraji: 3x  aktivní rozhodčí II. třídy, rozhodčí I. třídy není v našem kraji žádný.
Je třeba eventuální zájemce a adepty podpořit, aby se pokusili o splnění zkoušek rozhodčích!! 

http://www.kkoolomouc.cz/
mailto:flasarova.radka@seznam.cz


5./Akce

V Olomouckém kraji probíhají oblastní závody, pouťáky apod., na Moravě se nepořádají výběrové 
závody IPO, ZVV , apod.  Organizátoři popřemýšlejte, a pokud máte chuť, prostory a zázemí, ze 
strany krajské organizace budete maximálně podpořeni při organizaci těchto závodů vyšší úrovně ….

6./Zápisy

Žádáme ZKO aby zasílaly zápisy ze schůzí a plány akcí ZKO , aby tyto mohly být uveřejněny na webu 
kraje

7./Figuranti

V roce 2010 proběhlo školení figurantů, seminář o figurování,
2 adepti za Olomoucký kraj se zúčastnili školení figurantů v Roudnici nad Labem. 
Pavel Soukop – ZKO Sudkov – svazový figurant
Ondřej Vespalec  - ZKO Litovel – figurant I. třídy

Olomoucký kraj má:
14 figurantů II. Třídy, 6 figurantů I.třídy , 3 figuranty svazové

V roce 2011 proběhne prolongace a školení figurantů II. třídy , předpokládaný termín 19.3.2011
 (místo konání bude upřesněno)

7./ Diskuse
Představení činnosti jednotlivých ZKO zástupci přítomnými na prac. schůzce, jejich činnosti, plánované 
akce apod.

P. Lasík nabídl seminář o stopařských pracích, kdo by měl zájem lze ho s požadavkem kontaktovat. 

Plán nahlášených akcí na rok 2011 :

DATUM ZKO AKCE
26.02.2011 Uničov Zimní závod družstev
16.04.2011 Uničov Zkoušky NZŘ
01.05.2011 Uničov Prvomájové psí radovánky
05/2011 Jeseník-Bobrovník KV a bonitace Chodských psů
21.05.2011 Náměšť na Hané Obranářský závod dle NZŘ
11.06.2011 Velká Bystřice KV Boxerů
18.06.2011 Šumperk-Vikýřovice Závod „ Šumperský štít „
26.06.2011 Lipník nad Bečvou Zkoušky NZŘ
27.08.2011 Uničov Závod „ O štít města Uničova“
08/2011 Jeseník – Borovník Bonitace NO
10.09.2011 Náměšť na Hané Bonitace NO
17.09.2011 SUDKOV Obranářský závod o pohár O.Ú.
09/2011 Šumperk - Vikýřovice Zkoušky NZŘ
09/2011 Jeseník-Bobrovník Zkoušky ZZO
02.10.2011 Lipník nad Bečvou Zkoušky NZŘ
08.10.2011 Velká Bystřice Bonitace BOX
08.10.2011 Náměšť na Hané Zkoušky NZŘ
09.10.2011 Náměšť na Hané Zkoušky IPO
05.11.2011 Velká Bystřice Bonitace NO
12.11.2011 Náměšť na Hané Zkoušky ZOP 

Zapsala: 19.2.2011 Flášarová Radka


