Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

1.8.2013

Místo konání:

Loděnice u Berouna – restaurace Ve staletí

Přítomni:

Ing. R. Fiala, A. Šefelínová, J. Morávek, M. Lukešová,
J. Suchý, K. Archman, M. Auterský,

Za revizní komisi:

Mgr. Šlauf

Omluveni:
B. Roškotová, K. Mokrášová, R. Kotoučová, R. Kosařová
__________________________________________________________________________
Úvod:
Předseda BK ČR přivítal přítomné členy výboru a předsedu revizní komise.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola úkolů
ATIBOX 2013
Výroční klubová výstava 2013
Výroční klubová výstava 2014
Různé
Závěr - usnesení

Program schválen všemi hlasy
___________________________________________________________________________
Kontrola úkolů
1/1/13 – vypracovat dohodu o provedení práce pro pí Lukešovou za grafické návrhy a výrobu
Zpravodaje BK – úkol trvá.
Termín pro uzavření dohody a proplacení: 31.8.2013
Zajistí: B. Roškotová
4/1/13 – čtečky – prodej jednotlivým ÚP - úkol splněn, ale do dnešního dne nejsou
vyfakturovány 2ks čteček pro MSKS.
Termín: 31.8.2013
Zajistí: B. Roškotová
___________________________________________________________________________
ATIBOX 2013
Valná hromada ATIBOX 2013
Předseda BK informoval o volbě nového předsednictva Atiboxu a o hlasování.

Výstava ATIBOX 2013
•
•
•
•
•

výstava 2013 - Maďarsko – velmi profesionálně odvedená práce
výstava 2014 – pro organizování původně určeno Rusko, ale vzhledem ke vzdálenosti,
došlo k dohodě mezi Ruskem a Polskem a výstava se bude konat v Polsku
výstava 2015 – Německo
výstava 2016 – Slovinsko
výstava 2017 – Slovensko

ATIBOX – IPO
•
•
•
•
•

2013 – Francie
2014 – Slovensko
2015 – Belgie
2015 – volný termín
2016 – volný termín

ATIBOX 2013 IPO – Francie – 18.- 20.10.2013
•
•
•

uzávěrka pro přihlášky (odeslání) je 31.8.2013 – z toho vyplývá, že po ukončení
výběrového závodu „Stříbrný obojek“ v Otěšicích, bude rozhodnuto a bude sestaveno
družstvo pro reprezentaci ČR na Atibox 2013
startovné – 100,- Euro + slavnostní večer - 35,- Euro = bude družstvu proplaceno,
hlasování: návrh schválen všemi hlasy
cestovné – na ATIBOX 2013 - IPO bude uvolněno z rozpočtu BK ČR celkem
10 000,- Kč; peníze se následně rozdělí mezi závodníky
hlasováni: návrh schválen všemi hlasy

vedoucí výpravy ČR pro ATIBOX 2013 – o vedoucím výpravy se rozhodne po
„Stříbrném obojku“ – hlasování bude provedeno PER ROLLAM
hlasování: návrh schválen všemi hlasy
- technický vedoucí pro závodníky - organizací a přípravu družstva před odjezdem do
Francie je pověřen M. Auterský
hlasování: návrh schválen všemi hlasy
___________________________________________________________________________
-

Výroční speciální výstava BK ČR 2013 – pořadatel ÚP Rychvald
Na základě žádosti z r. 2012 bylo pořádání výstavy řádně přiděleno ÚP Rychvald.
Výbor BK ČR konstatoval, že ÚP Rychvald nerespektovala doporučení výboru BK ČR o
delegování českých a zahraničních rozhodčích na výstavy (poměr 1:1) a nedodržela žádné
termíny týkající se včasné informovanosti a propagace výstavy (dle čl. 31, Výst. řád BK ČR).
K výše uvedenému bylo přečteno předsedou Ing. Fialou písemné vysvětlení předsedy ÚP
Rychvald, MVDr. J. Špicery.
___________________________________________________________________________

Výroční speciální výstava 2014
O konání Výroční speciální výstavy BK ČR pro rok 2013 se přihlásila ÚP Praha a ÚP
Staňkov.
Vzhledem k tomu, že ÚP Staňkov navrhla pro pořádání a zázemí výstavy výhodnější
podmínky, byla pro rok 2014 přidělena tato výstava ÚP Staňkov.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
__________________________________________________________________________
Různé
•

Výroční speciální výstava 2015 – upozornění pro pobočky, které mají zájem o
pořádání výroční výstavy: ÚP musí podat písemnou žádost na výbor BK ČR - žádost
musí obsahovat veškeré detaily týkající se vlastního prostoru konání výstavy,
ubytování, parkování, atd.
• Termíny chovatelských akcí pro rok 2014 – upozornění pro pobočky – nejpozději
do 31.10.2013 nahlásit písemně J. Suchému termíny svodů, zkoušek chovností a
bonitací
• MV a NV pro rok 2014 – předseda sboru rozhodčích, p. Suchý, předložil návrhy
nominací rozhodčích na MV a NV pro rok 2014 (návrhy budou následně odeslány
pořadatelům)
Zajistí: J. Suchý
Hlasování: schváleno všemi hlasy
• Seminář pro poradce chovu – seminář bude, nejen pro poradce chovu, ale i pro
chovatele. Ing. Fiala osloví MVDr. Romana Kvapila, dohodne termín a místo konání
semináře ( přelom říjen – listopad)
Zajistí: Ing. Fiala
• Výbor požádal M. Lukešovou o vytvoření návrhu předlohy pro nových razítek
s novým logem BK ČR. Po schválení budou návrhy rozeslány jednotlivým pobočkám,
které si doplní název ÚP a zadají do výroby (na náklady jednotlivých ÚP)
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Zajistí: M. Lukešová
___________________________________________________________________________
USNESENÍ
1) Výroční speciální výstava pro rok 2014 – pořadatel ÚP Staňkov
Hlasování: schváleno všemi hlasy
2) Výstavy se zadáváním CAC pro rok 2014 – ÚP Praha a ÚP Ústí nad Orlicí
Hlasování: schváleno všemi hlasy
3) Výstavy se zadáváním CACK pro rok 2014 – ostatní pobočky, mimo ÚP Rychvald
Hlasování: schváleno všemi hlasy
4) Výborem BK ČR nebylo schváleno a přiděleno ÚP Rychvald pořádání žádné klubové
výstavy pro rok 2014.
Hlasování: schváleno všemi hlasy

Zapsala: Alena Šefelínová

