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Zpráva předsedy o činnosti klubu - rok 2017 

Výbor klubu se sešel kromě členské schůze 2x a to v únoru a říjnu. Hlavními body bylo jednání 

ohledně reprezentace a práce na Směrnici pro výkonnostní třídy psovodů, zpracováno a na základě 

požadavků ČKS, doplněno. Obhajoba směrnice předsedkyní na výcvikové komisi ČKS. 

Výbor aktivně komunikuje elektronickou formou. 

V dubnu pak ještě dle původních požadavků proběhlo školení pro nové rozhodčí / stewardy / 

instruktory. Další již budou podmíněny ziskem výkonnostní třídy. 

Významný krok se podařil v oblasti sponzoringu - jednak se podařilo získat sponzory klubových 

soutěží pana Ivana a paní Pavly Vlčkových, fy Vitakraft a fy Labet, za což patří ohromný dík. Především 

se ale podařilo získat (a dnes již mohu říci, že i udržet) generálního partnera Klubu a Reprezentace na 

MS FCI v Obedience - značku Renault. S podporou pro všechny účastníky se setkali všichni, kteří se 

účastnili klubových závodů, kdy si každý odnesl nějaký ten žlutý pytlík s reklamními i praktickými 

dárekčy a hlavně reprezentace, pro kterou tato forma sponzoringu znamenala významné ponížení 

nákladů na cestu na MS. Zde způsobili poprask, obdiv a závist :) a věřím, že i v letošním roce tomu 

nebude jinak. Renault a working-dog se pak finančně podíleli na základních tričkách repre, Renault 

pak financoval krásné bílé buno/vesty. Navzdory drobnému dobrodružství na začátku cesty na MS, 

dopadlo vše báječně a zpětná vazba je velmi pozitivní a předávám pochvalu všem členkám, neboť 

vozy byly vráceny ve vzorném pořádku. Spolupráce se značkou Renault pokračuje i pro rok 2018, 

přičemž výlučným partnerem za klub je předsedkyně. 

Na tomto místě musím ještě poděkovat loňské TL - Anně Musilové, které se  podařilo konečně získat 

originální výsledkové listiny z MS. Děkuji za její optimismus a nadšení, se kterými se do nevděčné fce 

TL vrhla, za zpravodajství i dokumentaci. 

V průběhu roku jsem oslovila několik sportovních areálů ohledně pořádání MS 2019, konkrétně FC 

Kolín, obecní sportovní areál Čelákovice, středisko Equitana v Březnici i známý areál v Roudnici nad 

Labem. Naše požadavky byly/jsou značně specifické, a tak není snadné se domluvit ke spokojenosti 

všech. Lukáš Jánský nakonec přišel s nápadem zkusit oslovit Kladno, které se ke sportu Obedience 

váže asi nejvíce ze všech měst v ČR a navíc městské sportoviště Sletiště. Koncem roku 2017 jsme se 

s Lukášem Jánským zúčastnili jednání na Magistrátě města Kladna, jehož výsledkem je usnesení Rady 

města Kladna, která s podporou a pořádáním MS FCI 2019 v areálu Sletiště podpořila. 

Příprava MS 2019 bude hlavním úkolem pro rok 2018. Přípravy se rozjíždějí, jsou spuštěny stránky 

obedience2019.cz a informace na nich budou přibývat. Rovněž byla spuštěna fcb/skupina. 

MS - Kladno - info 4. - 7. 7. 2019 z návrhu pro jednání na KL  
Hlavní rozhodčí Uwe Wehner, Německo 
1. Česká republika 
2. Mads Möller, Dánsko 
3. Hanspeter Jutzi, Švýcarsko 
4. Svetlana Zolotnikova, Estonsko 
Náhradní rozhodčí Španělsko 
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Poradce ? 

Výbor rozhodl o zvýšení taxy posudečného pro posuzovatele na 1200 (1020 netto) a sjednotil taxu CP 

s požadavky ČKS. 

Výbor intenzívně projednával, jakým způsobem bude dále financována repre a svůj návrh členské 

schůzi předloží. Repre je samostatným bodem programu. 

V současné době pracuji na revizi klubových směrnic a jejich doplnění a aktualizaci považuji jako 

jeden s horkých úkolů. 

Jako delegát ČMKU jsme se zúčastnila komise FCI pro Obedience, ve které jsem rovněž členem užší 

pracovní skupiny (potvrzena i pro další rok). Zpráva je na stránkách...   

REPRE/TL 2018 

TEAMLEADER 

Pro letošní rok se opět bude hledat zájemce o post teamleadera. Zájemci se mohou přihlásit do 

15.1.2018 písemně volnou formou představit sebe a svou koncepci, nápady, zkušenosti... Teamleader 

(který by se měl domluvit alespoň anglicky), se stará o tým před soutěží, vyřizuje potřebnou 

administrativu, komunikuje s pořadatelem, je styčnou osobou pro všechny reprezentanty (i zájemce 

o repre) a partnerem pro jednání s výborem klubu. Vede si statistiku bodových hodnocení v 

jednotlivých kvalifiKacích a poskytuje průběžné informace na web a fcb. Sestavuje konečnou tabulku 

s výsledky kvalifikací a předkládá návrh složení reprezentace výboru. Následně komunikuje s 

reprezentanty, shromažďuje případné podklady a je zodpovědný za včasné přihlášení týmů do 

soutěže. Ve spolupráci s výborem zajistí výběr reprezentačních dresů a aktivně vyhledává sponzory 

pro výjezd reprezentace. Předává informace od pořadatele jak reprezentaci, tak výboru klubu. Pro 

týmy se pokusí vyhledat nejpříznivější ubytování, přičemž je pak na vůli ostatních, zda nabídky využijí 

či nikoli. Na soutěži je pravou rukou reprezentantům a snaží se o udržení harmonie v týmu. Dbá na 

důstojnou reprezentaci ČR a české obedience. Teamleaderovi bude proplaceno ubytování (v případě 

společného s reprezentanty pak jeho poměrná část), náklady na cestu oproti předloženým dokladům 

o tankování (pokud nebude zajištěna cesta sponzorskou formou) a stravné v zákonné výši pro danou 

zemi, ponížené o zdarma poskytnutou stravu (snídaně v hotelu, galavečeře a pod.) a jeden 

reprezentační dres teamleadera. Povinností TL je zajistit originální výsledkové listiny na místě. 

Sestavit představení reprezentace pro Psí sporty a po soutěži napsat zprávu/článek o průběhu a 

výsledcích akce. Přesný soupis úkolů TL dostane od výboru do ruky. 

koncepce Reprezentace 2018 

teamleader Kvalifikační podmínky 2018: součet minimálně 500 b. ze dvou nejlepších výsledků z 

kvalifikačních závodů. Podání přihlášky zájemce o reprezentaci do 15.2.2017. Výbor ponechává v 

platnosti odměnu za výbornou (splatné po závodě a vyrovnání všech případných závazků vůči klubu). 

Výbor na základě nabytých zkušeností rozhodl o změně podpory reprezentantů takto: Klub vyslaným 

reprezentantům uhradí startovné v plné výši (hromadně na účet pořadatele). Klub zajistí do výše 

schváleného limitu vyslaným týmům reprezentační drezy (2-3 trička, bundu/vestu), případně může 

zajistit zájemcům dokoupení dalších součástí s logem akce (čepice, kalhoty a pod.) - dle aktuálního 
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stavu. Klub se pokusí prodloužit dohodu o partnerské spolupráci se značkou Renault a minimalizovat 

tak náklady na dopravu. Náklady na ubytování a stravu jdou k tíži reprezentanta. Výbor předloží 

členské schůzi návrh na schválení limitu pro reprezentaci ve výši 18-20 tisíc Kč. 

MS 2018 Nizozemí Mistrovství světa FCI 2018 se uskuteční 21. - 24. 06. 2018 v areálu národního 

jezdeckého centra v Ermelo (Nizozemí) . Soutěž bude tzv. open air, povrch pískový s pevným 

podkladem. Webové stránky mistrovství: https://fciobwc2018.nl/ . První uzávěrka 1.3.2018, 

definitivní uzávěrka je 1.5.2018. Do 15.3.2018 je možnost nahlásit případné rezervní soutěžící (není 

náhradník, ale soutěžící, jehož výsledek není možné započítat do soutěže družstev. O počtu rezerv 

rozhoduje pořadatel na základě nenaplněné kapacity a umístění dané země v soutěži družstev). 

Výbor bude vysílat standardně 6 reprezentantů, podmínky zůstávají stejné jako v roce 2017: splněný 

limit 500 b. v součtu dvou nejlepších výsledků z kvalifikačních závodů. Podání písemné přihlášky 

zájemce o reprezentaci do 15.02.2018. Maximální počet účastníků MS2018 je 120. Startovné 125€ na 

osobu, galavečer 40€. 

Z rozhodnutí komise FCI - zástupce pořadatelských zemí je povinen zúčastnit se MS předcházejícího 

MS v jeho zemi. Tj. z ČR kromě repre vyjedou ještě 2 zástupci z pořadatelského týmu na supervizi do 

NL. 

Kluboví šampioni Obedience: 

Amigo de Fox Redrob Fenix - Kristýna Barošová, Jan Baroš 

Def Leppard Sub Tilia - Anežka Rybová 

Daisies Bohemia Patrix - Ivana Šimůnková 

Dancer  von der Herbordsburg - Jitka Peierová 

Aroma Chilli Redrob Fenix - Anna Musilová 

 

KANDIDÁTI DO VÝBORU: 

Radka Dacejová  - končí, poděkování za dosavadní činnost 

Kristýna Barošová 

Lucie Gabrielová 

Vilemína Kracíková 

Romana Polická 

Lada Richterová 

Petra Štolová 

Jana Krátká 

 
KANDIDÁTI DO RK: 

Jánský 

Másilková 

Prokešová 
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RÁMCOVÝ PLÁN AKCÍ 2018: 

11. Mistrovství České republiky všech plemen v Obedience, CACT se uskuteční ve dnech 6. + 7. 10. 

2018 v kynologické hale Zetro Brno. Kvalifikační podmínky pro všechny třídy zůstávají stejné, jako v 

roce 2017. Zajistit: rezerv 

1. PŘEHLED AKCÍ CACT – OBEDIENCE 2018: 

 13. 01. 2018 - Dvůr Nové zámky (hala) + CACT – Lucie Gabrielová,  Adelaine@seznam.cz  

 10. 02. 2018 - Ostrava + CACT, Kristýna Barošová, psiskolafenix@gmail.com  

 17. 03. 2018 - Kladno (tráva) + CACT, Petra Štolová, petraron@seznam.cz  

 14. 04. 2018 - Dvůr Králové nad Labem (tráva) + CACT, CACIOB, Lada Richterová, 
ladislava.richterova@seznam.cz  

 26. 05. 2018 Ostrava,  O Fénixovo pírko CACT, Kristýna Barošová, psiskolafenix@gmail.com 

 02. 06. 2018 - MR mládeže Česká Třebová, CACT, Iveta Skalická, iveska@centrum.cz  

 08. 09. 2018 - Mistrovství BOC, Dvůr Králové n.L. + CACT, Lada Richterová, 
ladislava.richterova@seznam.cz  

 29.09.2018 - Mistrovství teriérů, Brno + CACT (?), Denisa Ružová, Denisa.R.e@seznam.cz   

 30. 10. 2018 - Mistrovství KCHBO belgických a australských ovčáků +CACT, Lenka Dušánková, 
gitaron@volny.cz  

 06. - 07. 10. 2018  - 11. MČR všech plemen - Brno (hala) + CACT, Romana Polická, 
rpolicka@seznam.cz  
 

2. ZÁVOD CACIOB 2018 – K POTVRZENÍ NA FCI: 

 14. 04. 2018 - Dvůr Králové nad Labem (tráva) + CACT, CACIOB, Lada Richterová, 
ladislava.richterova@seznam.cz  
 

3. MISTROVSTVÍ SVĚTA FCI 2019 – POŘADATELEM ČR: 

 4. – 7.07.2019 – Kladno (tráva) – 2x CACIOB, 3x CACT, Vilemina Kracíková + Lukáš Jánský, 
worldwinner2019@obedience.cz  

 
4. MS FCI 2018: 

 21. - 24. 06. 2018 - MS FCI - Ermelo (NL) - pískový povrch s pevným podkladem 
 https://fciobwc2018.nl/  
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