Zápis z jednání výboru Obedience CZ o. s.
ze dne 23.12.2009, Praha 8
Přítomni členové výboru: J.Bíbrdlík, Z. Coufalová, L. Jánský, I. Kocifajová, K. Másilková, L.
Stemmerová, K. Reinischová, P. Kůsová, J. Ježková
Přizváni: P. Pabouček
Záznam z této schůze zapsala Ivana Kocifajová. Záznam bude zveřejněn na webových
stránkách www.obedience.cz.
Výbor projednal tyto body:
1) Odstoupení členů výboru
 k 31.12.2009 opouští Výbor Obedience CZ Jana Ježková (viz zápis z říjnové Výborové
schůze)
 k 31.12.2009 odstupuje z vážných osobních důvodů P. Kůsová
S ohledem na tuto situaci stáhla svou rezignaci předsedkyně Obedience CZ Kristýna
Másilková a zůstává i nadále ve funkci předsedy.
Počet členů Výboru 7 – odchází ze svých funkcí 2
2) Noví členové výboru
 Výbor navrhuje doplnit Výbor o K. Reinischovou a L. Stemmerovou, které byly na
jednání Výboru pozvány. Obě kandidaturu přijaly. Jejich kandidatura bude potvrzena
na nejbližší členské schůzi (podzim 2010)
 Výbor jednohlasně schvaluje K. Reinischovou a L. Stemmerovou – pro 7, proti 0,
zdržel se 0
 K. Reinischová přebírá funkci Jednatele Výboru Obedience a L. Stemmerová
převezme funkci webmastera. Ostatní funkce zůstávají beze změn.
3) Nový web
 Výbor v říjnu projednal nutnost nového administračního systému, současný stav je
více než nevyhovující. L. Jánský upozornil na finanční náročnost jeho pořízení cca
30.000,-, tyto finance klub nemůže uvolnit.
 Ing. P. Pabouček (http://www.bouk.info) nabídl sponzorskou pomoc v podobě
vytvoření nového administračního systému, o který se bude starat a aktualizovat jej.
Klub bude financovat pouze grafické vytvoření webu
 Výbor jednohlasně schvaluje – pro 7, proti 0, zdržel se 0
 K. Másilková dodá do 15.1.2010 grafické podklady pro tvorbu nového webu a napíše
úvodní slovo

4) Termínový kalendář
Výbor se dohodl na pořádání těchto akcí:
6. a 7. 2.2010 Zimni zavod - MVP Brno (hala), organizace: K. Másilková
27.2. 2010 Školení rozhodčích a stewardů – Masecin, organizace: L. Jánský
17. a 18. 4. 2010 Biomill a Frontline víkend s ob. – Dvůr Králové n. L., organizace:
Z. Coufalová
2. 5.2010 Jarní zavod - MVP Praha (hala), organizace: K. Reinischová
léto 2010 - soustredeni s finskou instruktorkou Katjou Taminnem (termín bude upřesněn
později), organizace: Z. Coufalová
6. a 7. 11.2010 MCR 2010 při MVP Praha (hala), organizace: K. Másilková
5) Sponzoři
K. Másilková dohodla pro rok 2010 generálního sponzora opět Mevet s.r.o. (Biomill,
Frontline), do 31.1. 2010 dojedná podrobné podmínky.
Zůstává i spolupráce s DiscDog
6) FCI obedience - informovanost
K. Másilková a Z. Coufalová poukázaly na fakt, že navzdory mnoha urgencím prezidentovi
FCI obedience J. Kurzbaerovi, ČMKU i ČKS, není Obedience CZ stále informována a zvána
na jednání o změnách, kam jsou zváni zástupci jednotlivých států, kde má obedience
zastoupení. Řeší P. Kůsová, Z. Coufalová
Z. Coufalová zvolena českým zástupcem pro FCI komisi.
Výbor jednohlasně schvaluje – pro 7, proti 0, zdržel se 0

7) Členská schůze podzim 2010
Tato schůze bude volební.
K. Reinischová zajistí prostory v Praze.

8) IV. Sjezd ČKS – 5. 12. 2009
Přítomna K. Másilková, pro klub Obedience CZ je podstatné, že ČKS vytvořila novou
funkci ve výboru a to Zástupce kynologických sportů - klubů speciálního výcviku, kam
Obedience CZ rovněž patří. Zástupcem byl zvolen Zdeněk Spolek, který vyzval kluby, aby
zvolili svého zástupce do této komise.
Zápis PČKS 15.12.2009
Kluby speciálního výcviku – p. Spolek
Informoval o zájmu představitelů klubů spec. výcviku o vytvoření komise, zejména
s ohledem na nutnou koordinaci termínů akcí .

309/09 - zástupci klubů spec. výcviku nahlásí do 30.1.2010 na adresu p. Spolka jméno
a kontakt na člena do komise
Úkoly komise
-koordinovat kalendáře republikových akcí jednotlivých členů
-uskutečnit společné akce pro diváky - popularizace
-sjednocení podmínek pro rozhodčí
-zkoušky rozhodčích – garance
Členkou komise bude K. Reinischová. K. Másilková informovala Z. Spolka.

9) Mezinárodní závody v zahraničí
Výbor pověřil Z. Coufalovou zmapovat situaci a napsat stručné info na klubový web do
31.1.2010. Zatím známy dva závody Joop de Reus, Belgie a CACIOB, Polsko.

10) Fotky MČR 2009
Oficiálním fotografem MČR byl Zdeněk Korint. Všichni účastníci, kteří projevili zájem obdrží
do 31.1.2010 zdarma DVD s fotkami celého MČR. Pověřena Z. Coufalová a R. Horáková.

Zapsala: Ivana Kocifajová
Praha, 23.12.2009

