Konference Boxerklubu ČR 12. května 2018
Střítěž u Jihlavy

Zpráva hlavního výcvikáře

Zpráva o výcvikové činnosti za uplynulé volební období
Na úvod mé zprávy bych chtěl poděkovat našim pobočkám za práci a úsilí, které
vynakládají při činnostech, které rozvíjí povahu a pracovní vlohy boxera. Pořádání a
organizování příprav na zkoušky chovnosti a bonitací, zajišťování již tradičních závodů, jako
Horácký závod a Memoriál Jindřicha Fojtíka, zajišťování výcvikových táborů a především
výběrových soutěží, které podmiňují účast na ATIBOXech ve výkonu je velmi záslužná a pro
naše, zatím ještě pracovní plemeno potřebná činnost.
Chtěl bych se v krátkosti zmínit o nejvýznamnějších výcvikových akcích, které pořádali
některé územní pobočky BK ČR v minulých třech letech. V roce 2015 se uskutečnilo MR ve
výkonu boxerů dle MZŘ – při pořádání Svatováclavského poháru. Výběrový závod zajistila
středočeská pobočka Boxerklubu. Mistryní republiky pro tento rok se stala Iva Fojtíková se
psem Barlog z Ringu.
V roce 2016 Mistrovství republiky bylo předěleno výběrové soutěži Stříbrný obojek,
který každoročně pořádá územní pobočka Staňkov a v posledních letech spolu s výběrovým
závodem také MR stopařů pro plemeno boxer. Mistrem republiky v IPO 3 se stala MUDr.
Kateřina Racková se psem Bosckopb Sir-Chaplin.
Taká v letošním roce Kateřina Racková obhájila titul mistryně republiky na výběrovém
závodě – Justitzův memoriál, který zorganizovala ÚP Praha.
Všechny výběrové soutěže byly velmi dobře zajištěny a soutěžící obdrželi poháry,
krmení a věcné ceny od sponzorů. Zvláštní poděkování patří staňkovské pobočce, která byla
Boxerklubem ČR pověřena uspořádat MS stopařů pro plemeno boxer ATIBOX WM-FH
2017. Velmi zdařilé mistrovství proběhlo ve dnech 10. až 12. listopadu 2017. Tato vrcholová
kynologická akce byla pořádající pobočkou výborně organizačně zajištěna a byla po právu
všemi účastníky velmi kladně hodnocena.
Také psovodi reprezentanti BK ČR byli na atiboxových výcvikových akcích v minulém
volebním období mimořádně úspěšní. Již zmiňované MS stopařů v Otěšicích vyhrál Miroslav
Oberdörfer se psem Unkas Czech-Ja Ka.
ATIBOX WM IPO 2016 pořádal slovenský Boxerklub ve městě Vrbové. Na tomto MS
MUDr. Kateřina Racková se psem Bosckopb Sir-Chaplin obsadila druhé místo a získala titul
Mistra světa.
Pořádáním ATIBOXu WM IPO 2017 se ujal maďarský Boxerklub. V tomto roce se Iva
Fojtíková se psem Barlog z Ringu stala mistryní světa.
Letošní ATIBOX WM IPO 2018 zorganizoval španělský Boxerklub na místním
fotbalovém stadionu ve městě Haro La Rioja s perfektním umělým trávníkem velmi zdařilé
mistrovství po všech stránkách. Také na tomto MS jsme získali pro český Boxerklub

nejcennější titul. Mistrem světa pro rok 2018 se stala opět MUDr. Kateřina Racková se psem
Bosckopb Sir-Chaplin.
Ještě na závěr bych chtěl informovat členy BK ČR o jedné změně předpisu – Práva a
povinnosti pro provádění MS FH a soutěží ATIBOX, které bylo schváleno 13.9.2013 prezidiem
ATIBOXu ve Velbertu. Podmínky pro výběr reprezentantů BK ČR na ATIBOX WM IPO jsme
s výcvikovou komisí BK několik let dolaďovali a upravovali, snažili jsme se přizpůsobit
současnému trendu a nárokům kynologického sportu v Evropě a následně i v ATIBOXu. Na
zasedání prezidia, které se konalo koncem března letošního roku v Praze, za přispění pana
Nicolase Limona a prezidenta ATIBOXu Radima Fialy, byly naše podmínky účasti pro ATIBOX
přečteny a schváleny jako závazné pro všechny členské státy ATIBOXu. Schválení podmínek
účasti, které zpracoval Boxerklub BK ČR dokazuje, jak vysoký kredit má v oblasti výcviku český
Boxerklub v ATIBOXu.
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