Zápis z jednání Předsednictva ČKS
dne 20. 2. 2017 v Praze 7, U Pergamenky 3,
Přítomni: MUDr. Bočanová, Bc. Lasík J., Melichar M., Mellar K. Nedvěd Vl., Skalická I.,
Ing. Šabatová H., Spolek Zdeněk , Šmolík Jaroslav
Přizváni: J. Šiška, B. Roškotová,
K bodu 1: Kontrola plnění usnesení.
-informace ke sjednocenému SW programu PK a sekretariátu - J.Šiška
zkušební verze předána dle smlouvy dne 30.9.2016, s ohledem na nedostatky v tiskových sestavách
nebyl přechod na nový program dodnes realizován
-k výstavě MVP Litoměřice 2016 - účast na jednání org. výboru J. Šiška a pí. Nováková Iveta - splněno,
organizačním výborem byla přijata opatření k odstranění nedostatků
-trvá-zaslat aktualizovaný seznam mezinárodních rozhodčích ČKS
-trvá termín MVP Praha jaro 2019 - pokračují jednání s PVA
133/16-ZKO Toužim a Nýrsko, budou registrovány a bude jim vyřízena i členská základna na rok 2017,
ostatním bude vrácena.
K bodu 2: Zprávy z orgánů (MŠMT, SSS ČR, ČMKU, ostatní)
MŠMT
-rozdělení dotací Program I – 0, program II – 0, program V – 1 223 200,- Kč, program IV - dosud
neřešen.
ČMKU - Zápis 9.2.2017
-P ČMKU projednalo stav evidovaných delegátů a zaslané materiály. Materiály pro delegáty budou
odeslány nejpozději 25.2.2017
-žádost o schválení CACT, CACIT ČKS 2017 - schváleno jednomyslně, CACIT podléhá FCI
-P ČMKU jmenovalo rozhodčí pro posuzování soutěží při NV a MVP
K bodu 3: Zprávy jednotlivých komisí
Komise mládeže – zápis ze dne 26.1.2017 – viz příl.č. 1
Úhrada náležitostí na akcích mládeže v roce 2017 – návrh změn .
-VS a MR mládeže
Stravné - VS dle roku 2016, MR – 190,-/ den
Příspěvek na cestovné – 1.VS a MR dle internetových vzdáleností 2,40 Kč / km
TTM
-příspěvek na cestovné pro účastníky – 2,40 Kč / km (1 cesta TAM a 1 cesta ZPĚT) bez ohledu na
počet v aut
-vzhledem k jiné organizaci TTM než bylo dosud – „teplé“ stravování (oběd, příp. večeře) bude
zajištěno dovozem z restaurace, navrhuje KM snížení pořadatelského týmu o 1 kuchařku a dále o 1
vedoucího družstev
Pořadatelský tým - KM doporučuje početně :
-1 vedoucí tábora , 1 hospodář + pomocná síla, 5 vedoucích, 2 figuranti, 1 kuchařka ,1 zdravotník +
pomocná síla v kuchyni (nutný zdr.průkaz), úprava částky za figurantské potřeby, režie – předběžně
přislíbeno max. do výše 10.000,- Kč
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-MR mládeže Stopařů
KM doporučuje využít nabídky ZKO Žatec – Loučky. Za ZKO jednáno s H.Šabatovou. Nutno na
sekretariát dodat Žádost o pořádání akce - dodána. Ubytování -Kemp Vikletice u Nechranické
přehrady, cca 12 km od Žatce, kde by byly položeny stopy. Cca 2 km od kempu je restaurace Chbany,
kde by bylo zajištěno stravování a společenský večer a rovněž by zde proběhlo slavnostní zahájení i
vyhlášení vítězů. Zahájení včetně losování by bylo možné provést i v sále restaurace (v případě
nepříznivého počasí), I.Skalická pomůže pořadateli se zpracováním podkladů a vyúčtováním. Dodá
návrh rozpočtu.
Centra mládeže
-Podmínky stanovené Ministerstvem pro přidělení dotací na mládež v programu VIII. . O tuto dotaci
může prostřednictvím ČKS žádat základní jednotka sportovního svazu, v našem případě ZKO, která
má v členské základně min.15 mládežníků do 21 let.
-prostřednictvím pracovníků SSS ČR a MŠMT zjistit možnosti založení Sportovních center mládeže, ev.
Sportovních středisek mládeže (viz P II MŠMT ) - předseda + tajemník
-krajské TTM 2017 - dosud předloženy a včetně příspěvku schváleny akce Krajů: Pardubický,
Ústecký, Moravskoslezský, Středočeský a Plzeňský kraj, dodatečně předložen požadavek

Karlovarský kraj o příspěvek na pořádání krajského TTM - schváleno
Výcviková komise 8.2.2017
-projednání podkladů pro školení rozhodčích 1. a 2. třídy, schválena témata ke školení
rozhodčích I. a II. třidy, při školení bude prezentováno účastníkům na projekci, projednány
dotazy rozhodčích - bude prezentováno na školení
-úpravy termínů a delegací akcí 2017 včetně VS IPO
-upraveny soupisky účastníků VS na základě administrativních nesrovnalostí,celkem
přihlášeno 102 účastníků - Třinec - 41 účastníků, Roudnice n.L.- 49 účastníků, Staňkov
-51 účastníků, soupisky zveřejněny na webu ČKS - pořadatelům zaslány podklady do katalogů
k odeslání pozvánek s propozicemi pro přihlášené účastníky
-provedeny úpravy změn termínů akcí - aktualizován přehled akcí na webu ČKS
-změna místa konání MČR IPO Roudnice nad Labem (původně Defurovy Lažany, které z
technických důvodů odřekli)
-změna termínu MČR IPO FH CACT - ZKO Nový Malín - 4.-5.11.2017
-doplněn VS stopařů IPO FH Veselí n/L - 14.-15.10.2017
-doplněn MR mládeže stopařů Žatec - Loučky - 21.-22.10.201
-na základě změn termínů vznikly duplicity delegací rozhodčích a figurantů - provedeny změny
delegací:
-26.MČR kníračů se zadáním titulu CACT - Suchdol nad Odrou - A- J.Macoszek (původně
MUDr. J. Tichý), C- MUDr. J. Tichý (původně Bc. J. Lasík)
-RTW cup se zadáním tit. CACT - Pačlavice - změna rozhodčího - nově delegován F. Zimek
(původně MUDr. J. Tichý)/ změna figurantů- nově delegováni J.Neužil, (původně D. Hanel),
V. Kuncl (původně P. Soukop)
-Šenovský pohár CACT IPO3 - změna rozhodčího - nově delegován Bc. J.Lasík (původně Ing.
J. Radovesnický)
-VS na MS boxerů ATIBOXu 2018- Stříbrný obojek CACT - bude doplněn 1 figurant
(původně M. Brunovský - figurant I. třídy)
-MS boxerů ATIBOXu stopařů CACT - delegováni rozhodčí - T. Krajčí + zahraniční bude
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Doplněn
-CACT IPO 3 Chrustenice 6.7.5.2017 - změna delegace figuranta V. Opršál (pův. J. Mach )
-provedena delegace pomocných rozhodčích : VS IPO Třinec - MUDr. J.Tichý, VS IPO Roudnice nad
Labem - Ing. J.Jozová, VS IPO BK ČR ÚP Staňkov - Mgr. J.Tyc, MČR IPO Roudnice nad Labem - Ing.
J.Jozová
-stav přihlášek na VS ZVV-3, k dnešnímu dni přihlášeno 46 účastníků -.Rakovník-33 účastníků, Hluboká
nad Vlt. -36 účastníků, přihlášky účastníků na 1 akci se 2 psy vráceny s tím, že na 1 akce se lze přihlásit
s 1 psem (obratem vyřídí sekretariát), nutno upravit ve směrnici pro jednotný výklad – VK
provedena delegace pomocných rozhodčích: VS ZVV3 Rakovník - Mgr. J. Tyc, VS ZVV3 Hluboká nad
Vltavou - J. Hlaváč, MČR ZVV3 Nýřany - J. Hartl
-zajištění příprav reprezentace na MS IPO-FH ve Slovinsku - provedeno přihlášení týmu, vedoucím
akce schválen předsednictvem - Bc. Jiří Lasík, zajištěno ubytování v místě konání, zajišťováno
oblečení pro reprezentanty u firmy Dog4me
-projednání připomínek k činnosti rozhodčího Jiřího Pružiny – podrobně viz zápis VK v příloze
-dne 14.1.2017 se uskutečnily zkoušky svaz. kladečů, které proběhly jako společná akce se školením a
zkouškami kladečů I. třídy v Praze - Zbraslavi - kraj Praha.
-zkoušek svaz. kladečů se zúčastnili 3 adepti - Ing. J. Pospíšil, V. Karásková, Ing. B. Coufal - všichni 3
splnili podmínky zkoušek a byl jim vydán průkaz svaz. kladeče
-zařadit do seznamu svaz. kladečů (sekretariát)
-zkoušek krajských kladečů se zúčastnilo 16 adeptů, z toho 6 adeptů splnilo,10 adeptů nesplnilo
-potvrzen termín a místo konání MS FCI IPO - 14.-17.9.2017, Meppen - Německo
-ukončení činnosti rozhodčích I. třídy - Ing. Stanislava Karlase a Jaroslava Šmolíka - ukončili činnost
na vlastní žádost
-VK schválila přiznání titulů “Vzorného výcvikáře“ : K. Hájkové - I.tř., Mgr. T. Štefkové - III. tř., Mladého
vzorného výcvikáře - M. Lepařové - III.tř.
-prozatím neudělen titul vzorného výcvikáře - O. Cachovi pro nedoložení požadovaných potvrzení o
vykonaných zkouškách.
Zápis VK příl. č. 2
Speciální sporty – Z. Spolek
Probíhají přípravy na VS.
Organizační komise - M.Melichar
-ZKO Vítkov - odvolání 2 členů proti vyloučení ze ZKO členskou schůzí - ukončeno
-ZKO Klecany - ukončeno
-ZKO Ledčice - vyřešeno (bude řešeno MÚ přidělením obecního pozemku stěžovatelům)
K bodu 4: Sekretariát - organizační a různé
-jednáno o aktualizaci směrnice o náhradách - dodatek zapracován, celé náležitosti příl. č. 3
-nutno prověřit platnost přihlášky adepta na svazového figuranta p. M.Veselky
-dosud nevyúčtovány zálohy za VS a MR stopařů pořádané ZKO Č.B. Planá - elektronická urgence byla
opakovaně zaslána, další urgence výhradně doporučeným dopisem s upozorněním na vymáhání
v případě, že nebude zasláno řádné vyúčtování nebo vráceny obě zálohy
-na základě žádosti KA odsouhlaseno umístění loga ČKS na banneru MS v agility
Usnesení:
133/16 ZKO Nýrsko a Toužim, zaslaly potřebné podklady dle NOZ v náhradním termínu.
ZKO Úvaly, nezaslala podklady k přeregistraci, zaslaný seznam čl. základny bude vrácen zpět.
140/17-Zlatá plaketa ČKS za zásluhy p. Vladislavu Cimflovi při příležitosti významného životního
jubilea - bude předáno na VS v Roudnici n.Labem
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141/17-schváleny úpravy návrhů výše náležitostí a odměn na akcích pro rok 2017
142/17 - pro rozhodčí, kteří nedoložili na školeních rozhodčích aktuální výpis z Rejstříku trestů
(případně nebyl předem doručen na sekretariát ČKS) stanoven náhradní termín odstranění
nedostatku do 28. 2. 2017. Při nesplnění povinnosti v náhradním termínu bude pro rok 2017
vyškrtnut ze seznamu rozhodčích, účast na školení se jim nezapočítává a to bez ohledu na
skutečnost, že se pro letošní rok z posuzování omluvili
143/17-schváleno zakoupení jednotného oblečení pro kladeče delegované na MR IPO
144/17-na základě žádosti KCHK o příspěvek na MS ISPU IPO a stopařů - schválen příspěvek ve výši
40.000 Kč
145/17-na základě návrhů KV schváleno udělení bronzové plakety Ing.M.Šultové, p.J.Hůlovi, stříbrné
plakety p.J.Prášilové, zlaté plakety p.J.Prášilovi - ocenění budou předána na VS v Roudnici n.Labem
9.4. 2017
-udělení „skleněného štítu“ za celoživotní přínos pro sportovní kynologii schváleno p. Vlad..Kuchtovi
-bude předáno na MR v Roudnici
146/17-projednána a zamítnuta žádost o kolektivní členství Nosework CZ z.s. - dopis sekretariát
147/17-schválena smlouva o reklamě na rok 2017 s firmou Vafo Praha s.r.o.
148/17-schválena smlouva o spolupráci a reklamě s firmou HST
149/17-schválenanová ZKO Milín - Středočeský KV- všechny podmínky pro registraci splněny

Ukončeno v 20.30 hod.
Zapsala : MUDr. Bočanová

Přílohy :
1/ Zápis KM 26.1.2017
2/ Zápis VK ze dne 8.2.2017
3/ Výše náležitostí a odměn na akcích ČKS 2017
4/ Statistika složených zkoušek , druhy a stupně.
5/ Přehled posuzujících rozhodčích a statistika úspěšnosti
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