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Zápisy z jednání výboru on-line za období: 

Květen - Červenec 2022 

Výbor se v uvedeném období několikrát on-line sešel za účelem projednání níže uvedených 
bodů.  

Červenec 2022 

►Výbor řeší intenzívně termíny kvalifikačních závodů pro MS FCI 2023 
Předsedkyně klubu vyzvala výbor k rychlému jednání, aby to nedopadlo jako v letech 
minulých, bylo potřeba rychle jednat v některých věcech, a hlavně se poučit z minulých 
renonců. Díky skvělé paní Petře Sedláčkové se podařilo získat sponzory na první KZ. 
Klubové závody by měl pořádat člen výboru, případně výbor někoho pověřit. MS by mělo 
být opět v koňské hale. Vzhledem k tomu, že  MR je letos již v září, zajistila předsedkyně 
klubu po rychlé konzultaci s některými členy výboru po dvoudenním termínu v Tachyonu, 
aby repre měla dostatek času na společnou přípravu před odjezdem, a zároveň požádala 
další pořadatele o prověrky termínů - Litovel a Terezín kvůli povrchu, dále přišla nabídla 
uspořádat KZ v Brně, a členka klubu, Kristýna Barošová, nabízí uspořádání dalšího, 
šestého, kvalifikačního závodu na severní Moravě. Předsedkyně klubu zároveň zajistila 
termín M ČR 2023. 
 
Termíny kvalifikací: 
Tachyon - 26+27/11 pořdatel Kracíková+Sedláčková 
Litovel – 7? nebo 8?/1 pořadatel Musilová 
Brno - únor??? - pořadatel Musilová 
Terezín - 19/3 - pořadatel Kracíková 
Sev. Morava - prosinec nebo první víkend v dubnu 
Výbor bere na vědomí a průběžně bude doplňovat informace. 
  
►Návrh předsedkyně klubu uspořádat opět soutěž CACIOB v ČR. Poptána možnost 
využít termín 22+23/4 ve Studenci, a byly by to dva CACIOB závody – pořadatel 
Richterová + Kracíková  
Výbor vzal na vědomí, je třeba zajistit chráněný termín na FCI (musí zajistit Kracíková) 
  
►Rally-O – předsedkyně klubu informovala výbor o tom, že vstoupila v jednání s 
německým zástupcem v komisi RO FCI, paní Martinou Klein - je i rozhodčí, takže by ji bylo 
možné využít k posouzení prvního oficiálního závodu v ČR. Jednání probíhají, připravují 
se propozice a návrh na výkonnostní knížky. Předsedkyně rovněž zjišťuje využití platformy 
Caniva – poznámka: placená platforma. 
Výbor vzal na vědomí. Aktivní zajištění akce, VK a přihlašování Pöchmannová + Kracíková 
  
►Předsedkyně vyzvala výbor k aktivnímu přístupu:-- 

• akce obedience - jméno psa musí souhlasit s tím, co má v PP, tzn. žádný team 
"někdo", ani dvakrát uvedená chovka 

• některé závody nemají vůbec nahrané výsledky 
• některé výsledky nejsou spráovány se psy a ti pak nemohou startovat výš 

Je třeba provést kontroly, aby vše bylo v pořádku a obeslat případně pořadatele, aby to 
dali do pořádku. Výsledky musí být v xlsx nebo v xls, vzorce se nepřevádí do odt, což je 
možná příčina problémů. 
Výbor vzal na vědomí, kontroly se ujme správce sportovní činnosti, paní Lada Richterová. 
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►Předsedkyně informovala výbor o provedení aktualizace Soutěžního řádu a omluvila se 
za jeho nezveřejnění kvůli technickým potížím.  
  
Červen 2022 

►Předsedkyně klubu zajistila možnost nákupu reprezentativní české vlajky a žerdě, cena 
cca 5.000 Kč.  
Nákup schválen jednomyslně, po vyrobení bude zasláno na adresu teamleadera.  

 
►Byl předložen návrh na ATL - Jana Krátká a to na základě referencí team leadera paní 
Sedláčkové. V zásadě je její pravou rukou a to i přes to, že soutěží. 
Výbor návrh schválil jednomyslně a děkuje paní Janě Krátké za její nasazení! 

 
►Předsedkyně klubu informovala o stavu RALLY-Obedience - proběhly neoficiální závody 
ve Staré Pace, kde zaujalo chytré řešení držáků karet. V případě zájmu by byla možná 
dohoda na výrobu, pokud se nezajistí jiné.  
Výbor vzal tuto možnost na vědomí. 

 
►Členka výboru, paní Marta Pöchmannová informovala o tom, že původně plánované 
školeno RO bylo vzhledem k extrémně vysokým nákladům nerealizovatelné. Předsedkyně 
klubu rovněž informovala, že poptávala rakouské školitele, ale odpovědí bylo, že vzhledem 
k tomu, že se teprve tvoří mezinárodní trojka (zkušební řád pro RO3), má každá země 
vlastní úpravu RO pro nižší třídy, a proto by bylo vhodné spolupracovat s tou zemí, jejichž 
řády přebíráme. Na základě toho poptává předsedkyně klubu jiného školitele, podmínkou 
je, že musí být z Německa, jejichž řády jsme přebrali. 
Výbor bere tuto informaci na vědomí. 
 
Květen 2022 

Na základě kladných ohlasů z roku předchozího, rozhodl se i letos podpořit reprezentaci 
v jejich společné přípravě: team leader paní Petra Sedláčková zajistila pronájmy na třech 
různých površích (hala, písek, tráva) v délce trvání 4h na každém povrchu (tj.12 
tréninkových hodin celkem). Celková cena pronájmů činí 5.200,- Kč. 

Schváleno jednomyslně. 

 

 

Zapsala: Kracíková, revize: všichni. 

 


