Zápis
z členské schůze Mondioring klubu ČR – Bystrovany – 15.11.2014

1/ Členská schůze (dále jen ČS) Mondioring klubu ČR (dále jen MK) byla zahájena ve 14.00 hodin
Romanem Valou, který ČS zároveň řídil. Přivítal všechny přítomné a nechal hlasovat o programu
členské schůze.
Přítomno 17 členů (ze současných 30-ti) – viz prezenční listina.
Za výbor MK přítomni: Radim Kelar, Ivana Mázorová (dříve Krybusová), Dagmar Volná
Za VK MK přítomni: Zdeněk Volný, Roman Vala, Pavla Gorčáková
Za RK MK přítomni: Pavla Gorčáková, Libor Hanzelka
2/ Přečten a schválen program ČS. Návrh na doplnění žádný - žádný bod k jednání nebyl
přítomnými doplněn.
Hlasování: pro – 17, proti 0, zdržel se – 0 Program ČS schválen.
3/ Zpráva předsedy výcvikové komise MK Zdeňka Volného o dnešních zkouškách figurantů:
Na základě Směrnic pro získání národní licence figuranta a pro práci figuranta podle ZŘ Mondioring
proběhly dnes v dopoledních hodinách (ukončeno ve 13.00 hod.) zkoušky uchazečů o národní licenci
figuranta podle ZŘ Mondioring. Figuranti Roman Vala (figurant ČR od r.2011 - pouze doškolení a
praktické přezkoušení) a noví uchazeči Marcin Gawron a Martin Hudeček. Oba splnili všechny tři
části zkoušek (teoretické, fyzické testy + praktické zkoušky) a tímto se stali oficiálními českými
mondioringovými figuranty, gratulujeme. Během praktických zkoušek se jako psovodi se svými psy
vystřídali všichni členové zkušební komise Zdeněk Volný, Radim Kelar, Zdeněk Dadák a Dagmar
Volná.
4/ Úprava Směrnice pro získání národní licence figuranta a pro práci figuranta v MK ČR národní figurant podle mezinárodního ZŘ Mondioring. Přednesl Zdeněk Volný, úpravy navrhuje
předseda VK a výbor klubu (úpravy tučně):
• Bod A.2: Členství v Mondioring klubu ČR minimálně 1 (jeden) rok a současně
aktivní zájem o mondioring
• Bod B.4: Proškolení a přezkoušení figurantů řídí tříčlenná zkušební komise určená
výborem
• Bod C.7: Vlastník národní licence se aktivně zajímá o mondioring, účastní se
mondioringových závodů a sleduje dění v tomto sportu u nás i mimo ČR
Hlasování: pro – 17, proti 0, zdržel se – 0 Úpravy Směrnic schváleny.
5) Zpráva o činnosti výcvikové komise za rok 2013 + 2014 (vloni na konci roku se ČS nekonala) –
přednesl Zdeněk Volný:
Nejdříve stručně shrnuta závodní činnost členů MK za rok 2013. V loňském roce uspořádal MK tři
závody (1x Hranice a 2x Starý Jičín), z toho jedním bylo 1.MM ČR v mondioringu (všech plemen).
Naši členové se vloni zúčastnili také úspěšně mistrovství Rakouska, MS FMBB (Slovinsko) a MR BO,
který pořádá na podzim KCHBO.( Čtvrtý plánovaný závod MK byl na podzim 2013 zrušen z důvodu
virového kašle psů – pozn zapisovatelky).

V roce 2014 pořádal náš klub v dubnu dva závody v hale v Horce nad Moravou a v červnu
dvoudenní MM ČR (všech plemen). Celkem 3 závody. Čtvrtý závod, plánovaný na listopad,
byl zrušen (původně domluvený rozhodčí M. Praig z Rakouska se omluvil, protože v tom
termínu dostal nabídku posuzovat mistrovství Švýcarska – pozn.zapisovatelky).
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SMCU/FCI v Itálii, pak také několika menších závodů v zahraničí.
Přehled nejlepších výsledků za rok 2013 + 2014 bude přiložen k zápisu a založen.
Figuranti: v březnu 2013 při závodě v Hranicích konalo školení a zkoušky figurantů – zde
obdržel licenci figuranta člen MK Michal Mázor.
K 23.3.2013 byl stav oficiálních českých figurantů následující: R. Kelar, M. Mázor, M.
Štěrba, P. Urban, R. Vala (5 figurantů).
Minulý měsíc obdržel předseda klubu rezignaci na licenci od Michala Mázora a Martina
Štěrby.
Po dnešních zkouškách figurantů je aktuální stav opět pět figurantů a to: M. Gawron, M.
Hudeček, R. Kelar, P. Urban a R. Vala.
6) Zpráva předsedy klubu a zástupce v SMCU/FCI – Radim Kelar:
•

R. Kelar informuje členskou základnu o rozhodnutí výboru MK ze srpna t.r. (v srpnu
bylo rovněž info uvedeno na webu MK):
Přihlašování nových členů do MK je v návaznosti na nové elektronické členské
seznamy ČKS (platí od tohoto roku) možné pouze 2x ročně, resp. buď od nového roku
(přihlášku nutno podat nejpozději do 28.února, kdy je vypracováván seznam pro ČKS)
nebo od 2.pololetí (nejpozději do 21.7., kdy se aktualizuje seznam pro ČKS). S tím
souvisí rovněž odvody členských příspěvků na ČKS (pojištění členů atd.).

•

Vzhledem k nárůstu nákladů spojených s pořádáním závodů MK ČR (především
náklady s účastí rozhodčích, popř. figurantů, ze zahraničí) a současně ve spojitosti s
pasivitou některých členů při organizování závodů, byly zrušeny automatické slevy
50% ze startovného pro všechny členy MK ČR.
Tyto slevy budou mít na dalších závodech již pouze aktivní organizátoři konkrétního
závodu a tyto členy určí hlavní organizátor závodu ve spolupráci s výborem MK ČR
(bude se týkat zejména hlavních organizátorů závodu, rozhodčích či figurantů – pokud
budou startovat v některé kategorii, ring.komisaře apod.)

•

Dále Radim Kelar informuje o více jak půlročním jednání výboru MK s Klubem
chovatelů belgických ovčáků, které zkraje t.r. vydalo neodborná kritéria pro výběr
reprezentace pro sport mondioring na MS BO (FMBB). Toto se v roce 2015 koná
v ČR (údajně 6.-10.května 2015 v Písku) a předpokládá se daleko zvýšený zájem o
reprezentaci než v jiných letech. Po dohodě obou klubů vydal KCHBO změnu kritérií
koncem září t.r., úprava proběhla ještě v říjnu t.r.

•

Současně se jednalo také o spolupráci v pořádání MR BO, aby toto nepořádali laici,
ale lidé, kteří se v mondioringu orientují a pokud možno zkušení a aktivní závodníci.
Výsledkem jednání je ústní dohoda mezi předsedy obou klubů o spolupráci na dalších
ročnících MR BO v mondioringu, zejména na řádných delegacích rozhodčích a
figurantů, které vyplývá z ustanovení nadřízených orgánů – ČKS i ČMKU – a které
rovněž prošlo zápisem předsednictva ČKS v letošním roce.
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Dle výše zmíněného zápisu P ČKS je Mondioring klub ČR jako klub speciálního výcviku a
jako jediný oficiální garant mondioringu v ČR oprávněn schvalováním delegací rozhodčích a
figurantů na všechny závody pořádané v ČR. Tedy mimo MK ČR a KCHBO i delegací na
všechny závody podle ZŘ mondioring, které budou pořádat jakékoliv jiné organizace či
soukromé osoby v ČR. Jak bylo sděleno z ČKS, ČMKU i SMCU/FCI, pokud se tímto jiné
organizace či pořádající osoby mimo MK ČR nebudou řídit, budou jejich akce prohlášeny za
neoficiální a zkoušky nebudou platné.

•

Ze zasedání komise SMCU/FCI při MS v Meranu: náš zástupce (Radim Kelar) patřil
k oficiálně pozvaným zástupcům této světové organizace, kterých nebylo mnoho. Česká
republika a náš klub je oficiálně uznaným členem SMCU, kterých je zatím pouze 11, další
země patří mezi tzv. „ostatní členy“. Zásadní informací z tohoto jednání je, že mondioring by
měl být na jaře konečně zařazen jako FCI sport (má dojít k setkábní představitelů FCI a
SMCU a předvedení zkušebního řádu několika psy na úrovni MR3) – dosud je pouze
„čekatel“ (informace našeho bývalého zástupce v SMCU, že mondioring byl zařazen řádně do
FCI již před 6-ti lety, se nezakládala na pravdě – pozn.zapis).

7/ Zpráva pokladní – Ivana Mázorová:
Stav finančních prostředků MK: Pokladna 14.592,-- Kč, BÚ 4.936,29 Kč.
Členské příspěvky (včetně zápisného) za rok 2014 jsou 14.100,--. Dotace z ČKS za rok 2013 činila
22.000,--, (v tomto roce bychom od ČKS měli obdržet cca polovinu).
Na závěr zprávy I. Mázorová rezignovala na funkci pokladníka.
8) Plán akcí na rok 2015 – Radim Kelar:
MK původně plánoval dva závody na polovinu dubna, ale v návaznosti na MS FMBB (začátek května)
a uzávěrku přihlášek z KCHBO již 15.2.2015, uvažujeme o změně tak, abychom ještě dali
závodníkům možnost složení zkoušky před uzávěrkou.
Upravený návrh:
7.-8.2.2015 – dva závody (pravděpodobně v hale v Horce n/M). Pokud se nepodaří zajistit rozhodčího,
tak se budou tyto závody konat počátkem dubna (+ 1.termín doškolení rozh.+fig.)
20.-21.6.2015 – MM ČR – Bystrovany (+ 2.termín doškolení rozh.+fig.)
15.-16.11.2015 – závod v Polsku, Racibórz – organizace Marcin Gawron (při závodě členská schůze)
Upřesnění proběhne do konce listopadu.
Hlasování: pro – 17, proti 0, zdržel se – 0 Plán akcí schválen.
9) Volby do výboru MK a revizní komise MK – návrhy přednesl a volby řídil Roman Vala:
Vzhledem na rezignaci na funkci pokladní od Ivany Mázorové , dále na rezignaci na funkci předsedy
VK Zdeňka Volného, a vzhledem k návrhu vedení klubu na zrušení výcvikové komise, která jako
tříčlenná komise fakticky nikdy nepracovala a předseda VK veškerou svou činnost konzultoval
s výborem MK, proběhnou změny ve složení výboru MK. Navrhujeme, aby se současný výbor rozšířil
na pětičlenný s tím, že nadále nebude volena výcviková komise, ale pouze výcvikový referent a ten
bude členem výboru.
Volby do výboru MK:
Ze současných členů ve výboru MK zůstává předseda Radim Kelar a jednatelka Dagmar
Volná.Návrhy další tří členů výboru klubu:
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Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – 1 Schváleno.
Zdeněk Dadák do funkce „výcvikový referent“. S kandidaturou souhlasí. Žádné jiné návrhy na tuto
funkci. Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – 1 Schváleno.
Libor Hanzelka do funkce „hospodář“. S kandidaturou souhlasí. Žádné jiné návrhy na tuto funkci.
Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – 1 Schváleno.
Tímto schválen pětičlenný výbor klubu a výcviková komise byla zrušena.
Volby do revizní komise MK:
Dosavadní předseda RK Martin Štěrba ukončil své členství v našem klubu. Dále jsou členy Pavla
Gorčáková a Libor Hanzelka. Libor po volbě do výboru MK nemůže být současně členem revizní
komise. Navrhujeme do funkce předsedkyně RK Pavlu Gorčákovou a jako další členy RK:
Radek Kotěšovec jako člen RK. S kandidaturou souhlasí. Žádné jiné návrhy na tuto funkci.
Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – 1 Schváleno.
Jana Raczová jako člen RK. S kandidaturou souhlasí. Žádné jiné návrhy na tuto funkci.
Hlasování: pro – 16, proti 0, zdržel se – 1 Schváleno.
RK si ze svého středu zvolila předsedu a to Pavlu Gorčákovou. Předseda MK děkujeme všem členům,
kteří odchází z funkcí, za práci vykonanou pro MK.
10) Vyhodnocení nejúspěšnějšího psovoda – závodníka v MK za uplynulé sezóny:
Mondioring klub ČR gratuluje Dagmar Volné za nejlepší výsledky v závodní činnosti za rok 2013 +
2014: Se psem Yugo z Hückelovy vily během svou sezón složila 4x zkoušku mondioring 3 a získala 3
tituly mistra republiky – 2x Mistr BO a 1x Mistr všech plemen.
11) Poděkování třem členům klubu:
-

Radimovi Kelarovi za práci teamleadera reprezentačního družstva na MS v Itálii
Liborovi Hanzelkovi za sponzoring MMČR i za sponzoring a podporu reprezentačního
družstva MS v Itálii
Zdeňkovi Volnému, který po 15-ti letech odchází na vlastní žádost z vedení klubu –
poděkování jednomu ze zakladatelů klubu za práci pro klub i pro mondioring v ČR
celkově. Současně gratulace k blížícím se kulatinám a informace, že Zdeněk Volný obdrží
na sjezdu ČKS počátkem prosince t.r. nejvyšší vyznamenání ČKS, tzv. „Zlatou plaketu“
za zásluhy v české kynologii. Gratulujeme.

12) Diskuze – žádný příspěvek
13) Závěr – členská schůze ukončena v 15.00 hodin.
V Bystrovanech dne 15.11.2014

Zapsala: Dagmar Volná

