Zpráva předsedy Flyball Clubu ČR
pro členskou schůzi konanou dne 23.11.2014

Rok 2014 se chýlí ke konci a tak je mou povinností zhodnotit činnost klubu a informovat vás o ní.
Výbor Flyball Clubu ČR pracoval v roce 2014 ve složení:
Jaroslav Janda – předseda
Milena Vrbová – místopředseda a koordinátorka rozhodčích
Jitka Kropáčková – jednatel
Zuzana Pecháčková – hlavní výcvikář
Klára Valentová – administrátor licencí
Irena Jandová – pokladní
Zbyněk Chalupníček - poradce
Začal bych činností výboru, který již od prosince 2013 projednával změny v pravidlech flyballu a v
lednu 2014 odsouhlasil a zveřejnil jejich finální podobu. Poté se zaměřil na pravidla Českého poháru
Purina Pro Plan Cupu.
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 prodloužení smlouvy.
V této době byla také vyslána naše delegátka Milena Vrbová do Belgie na schůzku Evropské komise
FCI ve flyballu, kde se jako hlavní bod projednávalo sjednocení evropských pravidel flyballu. První
změnou, kterou FCI pro jednotná pravidla navrhuje, je stanovení výšky překážek na základě délky
loketní kosti psa. Jistě jste zaznamenali průzkum, ve kterém jsme vás žádali o změření loketní kosti
vašich psů a na základě získaných informací jsme se snažili stanovit co nejspravedlivější návrh přepočtu,
který byl předán komisi. Tento návrh byl komisí přijat a zkonfrontován s ostatními návrhy. Zde zatím
činnost komise FCI končí, což se dá přikládat rozeběhlé flyballové sezóně a dovoleným. Nám se zatím
podařilo za pomoci ČKS oficiálně zaregistrovat naší delegátku u ČMKU a z toho vyplývá, že nám budou
hrazeny náklady na vycestování delegátky na schůze komise, až do výše 5000,- Kč za rok.
Již od počátku roku bylo na ČKS projednáváno financování sportu státem, kde došlo ke změnám
v rozdělování finančních prostředků získaných ze sázek. Tento problém, který doposud přetrvává
zapříčinil, že pro letošní rok nebyla stanovena celková částka pro dotace Klubům speciálního výcviku.
V posledních týdnech se však předsednictvo rozhodlo vyplatit těmto klubům dotace ve výši 50% loňské
částky a tak Flyball Club obdrží 10 000,- Kč.

Dále v tomto roce Flyball Club uspořádal školení nových rozhodčích, seminář pro stávající rozhodčí,
seminář s americkými trenéry, 11. Mistrovství ČR ve flyballu, vedl a vyhodnotil Purinu Pro Plan Cup a
přispíval na pohárové flyballové turnaje částkou 5000,- Kč.
Další důležitou činností, kterou se výbor FCČR zabývá je přechod z občanského sdružení na zapsaný
spolek a zavedení změn podle nového Občanského zákoníku 89/2012. Zúčastnil jsem se několika schůzí
na ČKS, kde se toto téma probíralo a díky tomu, že předsednictvo ČKS najalo právničku, která se
podílela na vytvoření nového Občanského zákoníku, měli vždy vysvětlení z první ruky. Tato právnička
se účastnila výše zmiňovaných schůzí a díky tomu nám pomohla řešit i problémy, které se týkaly Klubů
speciálního výcviku. Na základě poznatků a doporučení jsme připravili úpravu stanov našeho klubu tak,
aby mohly být členům předloženy na dnešní členské schůzi, jelikož to je prvotní krok k naplnění
povinností dle OZ 89/2012.
Také bych vás rád seznámil s informací, že 6. prosince se uskuteční VII. Sjezd ČKS, na kterém proběhne
volba nového předsednictva. Za FCČR se jako delegát zúčastním já.
Tolik z toho nejdůležitějšího, čím se výbor zabýval v tomto roce a o dalších podrobnostech budete
informováni ve zprávách hlavního výcvikáře a pokladní.
Na závěr mé zprávy bych rád poděkoval všem členům výboru a KRKu za práci, kterou odvedli pro klub,
dále všem členům, kteří svou činností navíc pomáhají plynulému chodu klubu, a také děkuji všem
pořadatelům turnajů a flyballovým rozhodčím za turnaje, které uspořádali a které posuzovali.

Děkuji za pozornost
Janda Jaroslav
předseda FCČR

