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Výbor Klubu OC  

Zápisy z jednání výboru 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU KO CZ PER ROLLAM - září 2020 

Členové: Kracíková, Richterová, Krátká, Musilová, Polická, Hošková, Pöchmannová 

Výbor se po přeložené VČS aktivně scházel na své interní skupině a v průběhu měsíce srpna / září projednal 

následující skutečnosti: 

1) Přihlášky na team leadera (TL a aTL) pro MS FCI 2021 

Přihlásily se celkem 4 osoby: paní Kopecká, paní Sedláčková, paní Zamykalová a paní Kracíková. 

Výbor se seznámil s motivačními dopisy zájemkyň a zvolil pro reprezentaci na MS FCI 2021 paní Petru Sedláčkovou na 

pozici team leadera (pro: 5, proti: 0, zdrželi: 2) a paní Kracíkovou na pozici asistenta TL (pro: 4, proti: 0, zdrželi: 3). 

Výbor tímto pověřuje TL a aTL, aby se ujaly své funkce a příprav pro MS FCI 2021. 

2) Žádost o podporu Mistrovství francouzských ovčáků a bouvierů v Obedience.  

Mistrovství se konalo dne 26. 9. 2020 v Třeboni. Výbor projednal žádost a Výbor většinově schválil pomoc na 

Mistrovství FO&B formou prezentace Klubu při akci a s účastníky Mistrovství. (pro: 4, proti: 0, zdrželi: 3)  

3) Mistrovství ČR všech plemen 2020 – přípravy, opatření a realizace 

Členky výboru paní Musilová a Kracíková průběžně informovaly výbor i členy o situaci ohledně konání M 

ČR. Probíhala aktivní jednání se sponzory, s pronajímatelem areálu i rozhodčími, aby byla dodržena veškerá 

opatření vlády s ohledem na situaci kolem covid-19. Byly zpracovány podmínky pořádání a všem 

účastníkům dány na vědomí.  

Domluva sponzoringu: Platinum, OK-Pet, Vafo Praha - Canvit+, Ocean48, Loype, Bouda, OB-pomůcky 

Vlčkovi, Zuzana Daušová 

Partneři: Psí sporty, nakladatelství Plot, Hoaxx obojky a vodítka, GodDog, Milada Králová – Hand Made 

4) Jednání sponzoring 

Dojednán sponzoring na MRMJ i M ČR 2020 – Platinum Natural ČR 

Paní Kracíková informovala o jednání s firmou Platinum Natural ČR s výsledkem možnosti zvýhodněného 

nákupu v e-shopu pro partnery a to pod jednotným nickem pouze pro členy klubu. Všichni členové byli 

informováni e-mailem i na fcb. 

Dále je naplánováno jednání s firmou Loype a předsedkyní ohledně sponzoringu 2021 a to jak klubových 

akcí, tak reprezentace 2021. O výsledku schůzky (říjen) budou informováni jak členi, tak výbor. 

5) Přihlášky repre 

Paní Kracíková seznámila výbor s počtem přihlášek do repre i o složení plemen. Kontrolou bylo následně 

zjištěno, že dvě přihlášky by v případě nominace nemohly splnit podmínky dané ve směrnici reprezentanta, 



zveřejněné na webu klubu Obedience. Výbor většinově dal dotyčným šanci k nápravě nejpozději do začátku 

Mistrovství (přijato - 3 pro, 2 proti, 2 se zdrželi). Vyřízeno obratem. 

6) Výbor – funkce 

Po odchodu 2 členů výboru bude:  

Administrativu výkonnostních knížek (spolu s členstvím) bude spravovat paní Anna Musilová  

Agendu R/S/I budou spravovat paní Richterová a paní Kracíková 

Agendu pomůcek vede paní Kracíková (jsou nově rozmístěny na 3 místech republiky, hlavní „sklad“ je 

v Praze). 

Přestupy do vyšších tříd v systému: Musilová, Kracíková 

Klubový šampion (případně i pomoc se Šampionem práce ČR za nasbírané CACT): Kracíková 

Vzorného výcvikáře budou evidovat paní Richterová a Musilová.  

Návrh – vystavení diplomů a karet VV, vyhlášení a předání cen na ČS/ev. Po dohodě na klubové akci. 

 

 
Zapsala: Kracíková  

Ověřila: Musilová, Richterová 

 


