Zápis s jednání výboru Obedience CZ o.s.
ze dne 14.05.2011, Praha
Přítomni členové výboru : Lucie Vetterlová, Radek Böhme, Zuzana Coufalová, Radka
Kopecká, Dana Valešová, Klára Reinischová
Omluveni: Marie Vágenknechtová
Zápis z této schůze zapsala Lucie Vetterlová. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách
klubu www.obedience.cz
Výbor projednal tyto body:
1) Fungování výboru klubu Obedience CZ
Zhodnocení činnosti jednotlivých členů výboru klubu.
Za dosavadní činnost pokárán Radek Böhme a v nepřítomnosti Marie Vágenknechtová
( v nepřítomnosti). Oboum doporučena vzájemná spolupráce ve věci zlepšení činnosti
a výkonu funkce sportovního poradce, tzn. Funkci Marie Vágenknechtové částečně
přebere i Radek Böhme.
2) Úprava webových stránek
 Projednána nová strukturizace webových stránek
 Oprava webu bude prováděna průběžně Danou Valešovou
3) Školení instruktorů
 Proběhne po MČR Obedience
 Na pořádání se bude podílet celý výbor – hlavní činnost bude vycházet od M.
Vágenknechtové a R. Böhme
 Přeškolení všech instruktorů bude povinné
4) Změna zkušebního řádu pro třídu OB 3
 Nový zkušební řád pro OB3 dle FCI bude přeložen do konce května 2011
5) MS Francie 2011
 Na MS odjíždějí 4 reprezentační týmy (Hana Grundmannová, Lucia
Stemmerová, Lada Richterová, Dana Valešová) + teamleader (Lucie
Vetterlová)
 Na 1 osobu klub přispěje celkem 3000 Kč (ubytování + doprava)
 Klub zajistí nové reprezentační soupravy pro celou výpravu
6) Propagace klubu
 Bude zjištěna možnost obstarání vest pro pomocníky na závodech Klubu
Obedience CZ, možnost upomínkových předmětů s logem klubu
 Návrhy i s cenami budou do 06/11 rozeslány mezi všechny členy výboru
7) MČR 2011
 Zjistit možnosti pořádání MČR v Hoffmanově Dvoře
 Příprava katalogu
 Na přípravě MČR se bude podílet celý výbor

Úkoly:
1.1 / 2.1 – Lucie Vetterlová – zajistit nového sponzora pro Klub Obedience CZ – trvá
1.2 / 2.2 - Dana Valešová – ve spolupráci s ostatními členy výboru zajistit úpravu webových
stránek – trvá
1.3 / 2.3- Zuzana Coufalová – zajistit překlad nových pravidel FCI (třída OB3) - trvá
1.4 – všichni členové výboru – zjistit možnost výroby a nákupu plachty s logem Klubu
Obedience Cz - splněno
1.5 - Radka Kopecká – zařídit změnu stanov Klubu Obedience CZ - splněno
1.6 - Zuzana Coufalová – zajistit inventarizaci majetku Klubu Obedience CZ – bude zasláno
Lucii Vetterlové
2.4 – Lucie Vetterlová – do 06/11 zjistit na ČMKÚ, jak je to s delegací Z. Coufalové do
komise FCI pro obedienci
2.5 – Klára Reinischová – zajistí přípravu katalogu
2.6 – celý výbor – zjistí podmínky vedení bankovního účtu u jiného bankovního ústavu
2.7 – celý výbor – možnosti propagačního materiálu – návrhy rozeslat vždy na členy výboru
2.8 – Lucie Vetterlová – zajistí nové reprezentační soupravy na MS 2011

Zapsala: Lucie Vetterlová
Zápis ověřil: Radek Böhme, Zuzana Coufalová, Radka Kopecká, Dana Valešová, Klára
Reinischová

