Zápis s jednání výboru Obedience CZ o.s.
ze dne 15.09.2011, Praha
Přítomni členové výboru : Lucie Vetterlová, Radek Böhme, Zuzana Coufalová, Radka
Kopecká, Dana Valešová, Klára Reinischová, Marie Vágenknechtová
Za revizní komisi: Radka Dacejová, Jana Salabová
Zápis z této schůze zapsala Dana Valešová. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách
klubu www.obedience.cz
Výbor projednal tyto body:
1) MČR Obedience 2011
 Prodiskutována možnost pořádání MČR 2011 v areálu Hoffmanova Dvora
v Praze
 info ohledně ceny za pronájem prostor v Letňanech - 17.500,-/den
 rozhodčí pro MČR : J. Kurzbauer, P. Rohlenová, I. Skalická, L. Jánský
 stewardi pro MČR: I. Paboučková, L. Pasler
 sponzoring prozatím přislíben od p. Duchkové – Rebel Dog
 propozice vytvoří a rozešle M. Vágenknechtová
 startovné odsouhlaseno ve výši 500,- na 1. psa a 400,- na 2. psa
 nutnost zajistit nové pomůcky
2) Úprava webových stránek
 provést revizi metodického pokynu pro pořádání soutěží
 provést revizi přihlášky do klubu Obedience CZ
 provést revizi i ostatních dokumentů vyvěšených na stránkách klubu
Obedience CZ
 celková aktualizace webu proběhne do 31.10.2011
3) Školení instruktorů, rozhodčích a stewardů
 kvůli nutné aktualizaci zkušebního řádu proběhne toto školení po schválení
nového zkušebního řádu pro třídy OB1 a OB2 – předpoklad je 03/2012
4) Změna zkušebního řádu
 bude proveden překlad zkušebního řádu pro třídy OB1+OB2, který byl v létě
vydán komisí FCI
 po překladu bude návrh zkušebního řádu zaslán k připomínkování (rozhodčí,
stewardi, instruktoři) a následně po úpravách bude vyvěšen na webových
stránkách klubu Obedience CZ
 nový zkušební řád vstoupí v platnost s předpokladem k 04/2012 – nutno
všechny členy Klubu Obedience CZ vhodnou cestou včas upozornit
 následně bude upravena i třída OB-Z
 do zkušebního řádu celkově budou zakotveny postupové podmínky mezi
jednotlivými třídami

5) Výkonostní knížky
 přijat návrh na zvýšení poplatku za vydání výkonostní knížky – jednohlasně
odhlasováno takto
 tým z Čech – 70 Kč
 tým ze zahraničí – 100 Kč
6) Výroční členská schůze
 výroční členská schůze se bude konat 10.12.2011 od 11:00 v Praze – místo
zjistí Z. Coufalová
7) Kvalifikační závody
 Marie Vágenknechtová zjistí možnost pořádání při národní a mezinárodní
výstavě v lednu a únoru v Brně
Úkoly:
1.1 / 2.1/ 3.1 – Lucie Vetterlová – zajistit nového sponzora pro Klub Obedience CZ –
částečně trvá – již zajištěn Rebel Dog
1.2 / 2.2/ 3.2 - Dana Valešová – ve spolupráci s ostatními členy výboru zajistit úpravu
webových stránek – trvá do 31.10.2011
1.3 / 2.3- Zuzana Coufalová – zajistit překlad nových pravidel FCI (třída OB3) - splněno
1.6 / 2.6/ 3.3- 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 – splněno, Z. Coufalová již je vedena jako český delegát
v komisi FCI
2.5/3.4 – Klára Reinischová – zajistí přípravu katalogu - trvá
2.6/3.5 – celý výbor – zjistí podmínky vedení bankovního účtu u jiného bankovního ústavu –
trvá
2.7/3.6 – celý výbor – možnosti propagačního materiálu – návrhy rozeslat vždy na členy
výboru - trvá
2.8 – Lucie Vetterlová – zajistí nové reprezentační soupravy na MS 2011 – splněno
3.7 – L. Vetterlová a Z. Coufalová – překlad zkušebního řádu pro OB1 a OB2
3.8 – Z. Coufalová zašle inventarizační přehled pomůcek v majetku klubu Lucii Vetterlové
3.9 – R. Kopecká zjistí u I. Kocifajové podmínky sponzoringu společnosti RWE

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

