Zpráva předsedy Flyball Clubu ČR
pro členskou schůzi konanou dne 24.11.2013

Rok 2013 se chýlí ke konci a tak je mou povinností zhodnotit činnost klubu a informovat vás o ní.
Začal bych činností výboru, který již od prosince 2012 projednával změny v pravidlech flyballu a ke
konci ledna 2013 odsouhlasil a zveřejnil jejich finální podobu. Poté se zaměřil na pravidla Českého
poháru Purina Pro Plan Cupu, vydal dva nové dokumenty Řád rozhodčích flyballu a Popis práce
startovního rozhodčího, uspořádal školení nových flyballových rozhodčích a projednával mnohé
žádosti, zaslané členy FCČR.
V I. čtvrtletí tohoto roku také došlo k prodloužení smlouvy o poskytování reklamních a propagačních
služeb s firmou Nestle Česko, která nám dodává ceny pro vítěze pohárových turnajů pod značkou Pro
Plan. Podle nejčerstvějších informací mám přislíbenou spolupráci i na příští rok a v nejbližších dnech
započne vyjednávání o podmínkách nové smlouvy.
Již nyní jsem však byl informován, že s dosavadním výhradním distributorem výrobků Pro Plan
firmou Samohýl, již nadále nebyla prodloužena smlouva a tak se pro nás, potažmo pro pořadatele
pohárových turnajů, změní forma přebírání cen. Pravděpodobně budou přejímky probíhat na centrále
firmy Nestle Česko v Praze. Podmínkou bude dostatečná časová rezerva pro dodavatele cen, jejíž
délka mi v současné době není známa.
Dalším úkolem bude má plánovaná schůzka s předsedou ČKS, kterého bych chtěl navštívit a
prodiskutovat s ním formu přerozdělení dotací pro kluby speciálního výcviku. Nelíbí se mi totiž,
jakým způsobem letos proběhla následná korekce navrhované dotace, a už vůbec se mi nelíbí, že klub
jako jediný nebyl seznámen s výsledkem a s povinností dodat potřebné doklady k vyúčtování dotace.
Až po mém pátrání a na základě informací od kolegů z jiných klubů jsem zjistil, že toto rozdělení již
dávno proběhlo a všichni obdrželi podklady pro proplacení dotace.
Zde bych chtěl poděkovat naší pokladní klubu Ireně Jandové, že ve velice krátkém čase si obstarala,
připravila a odeslala všechny potřebné podklady pro proplacení dotace od ČKS ve výši 20000,- Kč.
Jen pro zajímavost, podle dohodnutého klíče pro rozdělení dotací mezi kluby speciálního výcviku
jsme měli dostat 32550,- Kč a dostali jsme o 39% méně, na rozdíl od například Agility klubu, kterému
byla ponížena částka o směšných 0,4% nebo u klubu se stejným počtem členů jako uvedli u FCČR,
kterému částku ponížili jen o 24%.
Důvody tohoto počínaní mi nejsou známy a na mou korespondenci předsedovi komise klubů
speciálního výcviku Zdeňku Spolkovi jsem doposud nedostal žádnou odpověď.
Také diskuse s ČMKÚ na téma zapisování flyballových titulů FLY do průkazu původu psů, skončila
na mrtvém bodě. Zde mohu jen říct, že zrovna nedávno jsem se dočetl, že si tento zápis Americká
NAFA prosadila u svých titulů a mohou si ho všichni dodatečně nechat zapsat. Takže čím déle ČMKÚ

bude náš návrh zamítat, tím více pak budou mít jejich zapisovatelky práce, až nám jednou zapisování
titulů uznají.
V letošním roce jsme také byli osloveni, zda bychom měli zájem dosadit kandidáta do Evropské
komise pro flyball při FCI. Výbor se touto otázkou zabýval a usoudil, že by bylo dobré účastnit se
těchto zasedání už jen proto, abychom měli možnost ovlivnit vývoj flyballu v Evropě, jehož jsme
součástí. Jako kandidátkou za Českou republiku výbor navrhuje Milenu Vrbovou, o které jsme
přesvědčeni, že bude tím nejlepším naším zástupcem.
V současné době se schvaluje první termín zasedání, na které bude naše kandidátka určitě vyslána. Po
návratu bych s ní rád zvážil přínos této komise, a zda se klubu vyplatí náklady s tím spojené. Ty
předpokládám maximálně 8000,- Kč.
U evropských záležitostí ještě zůstanu a stručně se zmíním o úkolu z minulé členské schůze. Výbor se
měl pokusit najít místo v České republice, kde by bylo možné případně uspořádat mistrovství Evropy
ve flyballu. Ti, co se v posledních letech EFC zúčastnili, vědí, že je to již velmi rozsáhlá akce a je tedy
velmi těžké najít takové místo, které by vyhovovalo všem požadavkům. Několik takových míst jsme
navštívili a bohužel musím konstatovat, že žádné z nich není ideální pro tuto akci.
Další důležitou událostí tohoto roku, bylo 10 výročí vzniku klubu. Nejlepší oslavou tohoto jubilea byly
úspěchy nás všech, které nejlépe vystihují kvalitu českého flyballu. Mezi ně patří například překonání
16kového času hned dvěma družstvy, spousta nových sedmnactkových družstev a těmi dalšími
pravidelné zlepšování svých osobních rekordů, vysoká účast českých týmů na Mistrovství Evropy
2013, počet členské základny, která v současné době činí 205 členů v 50ti registrovaných družstvech,
11 oficiálních českých turnajů uspořádaných v tomto roce a hlavně spousta nadšených lidí a úžasných
psů. I proto klub uspořádal turnaj O pohár Flyball Clubu ČR a spolu s Mistrovstvím České republiky
to bylo naše poděkování za vaší přízeň českému flyballu.
K tomuto významnému jubileu jsme také původně chtěli uspořádat seminář se světovými špičkami
Angie a Lee Heightonovými z amerického týmu Spring Loadet, jehož družstvo letos zaběhlo nový
rekord 14,733 sekundy. Oba jsou aktivními členy NAFA a Lee je ředitelem dvou amerických oblastí
tohoto klubu. Jsou leadery a hlavními trenéry jejich týmu a své dlouholeté zkušenosti s výcvikem
flyballu prezentují nejen v Americe, ale takřka po celém světě.
Nakonec se nám však podařilo domluvit termín na 1. až 4. května 2014, na který nám oba školitelé
potvrdili účast. Osobně jsem se jejich semináře zúčastnil v tomto roce v Polsku a věřte mi, mají nás co
naučit. Na seminář jsou ochotni přijet jen za proplacení nákladů na cestu, ubytování a stravu.
Předběžné náklady by činily cca 60 000,-Kč a tak je nutné znát předem, v jakém počtu by byl o tento
seminář zájem a podle toho stanovit cenu za účastníka.
Tolik z toho nejdůležitějšího, čím se výbor zabýval v uplynulém roce a o dalších podrobnostech
budete informováni ve zprávách hlavního výcvikáře a pokladní.

Za sebe bych vás chtěl ubezpečit, že jsme si vědomi i některých nedostatků, na které se musíme
v příštím období zaměřit, jako například na zrychlení vydávání zápisů z jednání výboru či včasné
dodání úplných podkladů pro pořadatele turnajů.
Na závěr mé zprávy bych rád poděkoval všem členům výboru a KRKu, dále Marku Russovi,
Khrystýně Sulymové, Evě Pirklové, všem flyballovým rozhodčím a pořadatelům turnajů za jejich
dosavadní práci pro klub.
Jelikož nás čeká volba nových členů výboru a KRKu, žádám vás o pečlivé zvážení, koho budete volit.
Práce výboru je velmi náročná na čas a to by si všichni noví kandidáti měli uvědomit dříve, než se
přihlásí ke kandidatuře. Výbor takřka neustále projednává spoustu témat a problémů a mimo to si
každý člen plní své povinnosti, vyplývající z jeho funkce. Je velmi náročné pro ostatní členy výboru,
když pak jeden či více z nich svou práci neprovádí nebo na ní nemá čas. Jako příklad pro představu, o
jak náročnou práci jde, uvedu, že za dva roky činnosti ve výboru jsem obdržel 2100 flyballových
mailů a odpověděl na ně 760ti a podobně je na tom každý ve výboru. Proto, prosím, přistupujte
k volbě zodpovědně a s rozvahou.

Děkuji za pozornost
Janda Jaroslav
předseda FCČR

