Zápis ze schůze výboru, konané dne 3/11/21 v prostředí Google Meets
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Kracíková, Krátká, Musilová, Pöchmannová, Richterová
Polická, Hošková
Houserová, Jánský

1) Kvalifikační podmínky
a) Kvalifikační podmínky zůstávají ve většině bodů stejné, jako pro MS 2021
b) Úprava textu pro větší jednoznačnost - do třech nejlepších výsledků jsou
započítávány ta umístění, kdy byl splněn limit zkoušky
c) Výbor zvažuje navýšení počtu kvalifikačních závodů – konání a počet závisí
na termínu konání MS
d) M ČR 2021 není kvalifikačním závodem pro MS 2022
Splněno - vik
2) Termíny Q - výbor stanovil tyto termíny:
13.2.2022 - Tachyon, koberec - Kracíková, Sedláčková
2.4.2022 - Brno, koberec - Kracíková
23. – 24.4.2022 - Studenec, koberec, tráva - Richterová
Květen 2022, Jižní Čechy (ČB) – Pöchmannová – v jednání
březen 2022 – Litovel – info od A. Musilové – termín obsazen, konání není možné
v jednání náhradní prostory
Termín: průběžně doplněny dle možností areálů a dle epidemiologické situace
3) Reprezentace pro MS 2022
a) přihlášky – podávání do 31.1.2022
b) Podmínkou je členství v klubu Obedience v roce 2021 i 2022
c) V době přihlášky nemusí mít tým splněnou zkoušku ve výkonnostní třídě
OB3.
d) Pro kvalifikační závody bude vypsáno jednotné startovné
Termín: do 31.1.2022
4) Teamleader TL a asistent ATL pro MS 2022
a) Zveřejnění přihlášky na TL pro MS 2022 na webu klubu a FB klubu.
b) Zveřejnění jména TL a ATL do 31.12.2021
Termín: zveřejnit ihned; do 30.11.2021 přihláška, 31.12.2021 výsledek
5) Členské příspěvky pro rok 2022
a) Výbor, v souladu s čl. 4, bod 5 Stanov, přistupuje ke zvýšení členských
příspěvků od roku 2022 a to takto:
základní roční členství 600,- Kč
zápisné do klubu / obnovovací poplatek pro platby po 31/1 – 100,- Kč
mládež 250,- Kč
rodinní příslušníci 300,- Kč
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy výboru.
b) Odůvodnění:
Od roku 2022 se bude pomalu rozjíždět i druhá větev činnosti a to Rally-O, tedy za
jedno členství bude členům umožněno realizovat svou činnost jak v obedience, tak v

Rally-O; s ohledem na to, a také na situaci související zejména s Covid-19 a
sníženými příjmy z činnosti klubu v roce 20 i 21, jakož i změnou výše příspěvků k
nadřazené organizaci ČKS, přistoupil výbor v souladu s čl. 4, bod 5 Stanov ke
zvýšení členských příspěvků od roku 2022. Rozhodnutí podpořila řada dílčích
faktorů, ovlivňujících náklady na činnost klubu. Mezi ty patří zejména, růst cen
zahrnutých do režijních nákladů, zvýšení odvodů nadřazené organizaci ČKS a
snížení příjmů v důsledku COVID-pandemie a nepořádání akcí. Rovněž do nákladů
zasáhne
administrace spojená s novým sportem zaštiťovaným klubem
Obedience a to Rally- Obedience (ROB)
c) Výhody:
Od roku 2022 bude klubem nabízena, za jedno členství, možnost skládat zkoušky a
účastnit se závodů za zvýhodněnou cenu i v novém vznikajícím sportu Rally
Obedience (dále jen ROB)
Termín: do 10.11.2021 + e-mail členům, Musilová
6) Členská schůze
a) Termín - 11/12/21 ve Studenci, sobota po prvním dni MR
b) Program
i)
zprávy za rok 2020
ii)
vyhlášení šampionátů a vzorných výcvikářů
iii)
úprava stanov pro konání schůzí v režimu online
iv)
pozvánka bude rozeslána do 10/11/21 e-mailem všem členům
Termín: do 10.11.2021 - Kracíková, Musilová, nerealizováno - COVID
7) WWW rozhraní akce.obedience.cz
a) v řešení úprava systému, aktualizace excelu, připojení ROB
b) možný přechod k jinému správci, či pod jiný systém (Caniva)
c) hledání nejoptimálnější řešení
Termín: průběžně, výbor
8) Odvody klubu za pořádání závodů v roce 2022
V souladu s ustanovením čl. 14, bod 2 Stanov Klubu Obedience zúčastnění členové
výboru odhlasovali jednomyslně zvýšení odvodů ze závodů za nečlena klubu. Částka
se navyšuje z původních 100,- Kč na 150,- Kč. Účinnosti tato změna nabývá
k 1.2.2022.
Odsouhlaseno všemi přítomnými členy výboru.
Termín: od 1.2.2022, info pro pořadatele e-mailem, na web, na FB - Richterová, Kracíková,
Musilová
9) Aktivace dalších výhod, plynoucích z členství v Klubu
a) finanční podpora členům klubu při účasti na vybraných seminářích
a) Podmínky – členství v klubu pro rok 2022, finanční podporu lze čerpat 1x za
období členství pro rok 2022
b) Seznam seminářů bude průběžně zveřejňován (v jednání akce I. Šimůnkové
ve dnech 2. – 3.4.2022, 17. - 18.9.2022, 22. - 23.10.2022)
c) Výše příspěvku bude upřesněna
b) uspořádání on-line webinářů s našimi trenéry pro zájemce různé úrovně výcviku
Termín: průběžně, členové výboru

10) Školení r/s - 13/12/21 Studenec (pondělí po MR)
a) bude pro nové zájemce i pro stávající posuzovatele.
b) Program: první část
i)
představení řádu, se zaměřením na změny, absolvování této části pro
stávající r/s znamená možnost posuzovat plynule v 2022
ii)
druhá část písemná: testy pro nové
iii)
třetí část praktická
c) Přihlášky ke stažení na webu; pan Jánský se nabídl vyrobit formulář k
vyplnění ohledně účasti (jak pro nové, tak pro stávající)
d) Doplnit informace na web (Kracíková)
e) Email zájemcům přímo (Musilová)
f) Uzávěrka 20.11.2021
Termín: do 20.11.2021, Jánský, Kracíková, Musilová, Richterová (příprava adm)
11) Revize soutěžního řádu
a) doplnit schválené změny (kdo připravuje plánky, výše odvodů a pod.)
Termín: do 31.11.2021, členové výboru
12) Revize směrnice reprezentanta
a) ke zvážení
Termín: do 31.11.2021, členové výboru
13) Rally-OB
a) Ke dni 22.11.2021 podání řádu na předsednictvo ČK ke schválení
b) Po schválení na ČKS zaslání ke schválení na předsednictvo ČMKU
c) Zajistit na web karty s cviky ke stažení
d) návody, nápady, pomůcky, tipy. Více rozvinout sekci RO
e) Zajistit výkonnostní knížky pro Rally-O.
Termín: do 31/1/22, Pöchmannová, Kracíková
14) Informace k překladu nového ZŘ
a) o překlad na přelomu 03/2021 – 04/2021požádána opět paní Coufalová,
(přičemž nedopřeložení zbývajících částí původního řádu již nebylo
urgováno) - přislíbila a byly jí zaslány podklady
b) 06/2021 informovala o tom, že zašle příští týden. Bohužel, od té doby ji již
nebylo možné sehnat jakýmkoli způsobem, bez reakce na telefon, e-mail,
sms, messenger
c) 09/2021 Překlad zadán jinému členovi.
Zapsala: Kracíková
Ověřili: Musilová, Krátká, Richterová, Pöchmannová

