Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

1.12.2015

Místo konání:

Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník

Přítomni:

J. Morávek, M. Lukešová, J. Suchý, MVDr. E.Klečková, M. Auterský,
B. Roškotová, , V.Beran, A. Šefelínová

Revizní komise:

Mgr. P. Šlauf, R.Kotoučová, R.Kosařová

Omluveni:
Ing. R. Fiala
__________________________________________________________________________________
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Kontrola úkolů
ÚP – pobočné spolky
Jednání pléna ČKS
Chovatelské akce 2016
Různé
Závěr

Hlasování: Program schválen všemi hlasy
__________________________________________________________________________________
1. Zahájení
Místopředseda BK ČR pan Morávek přivítal přítomné členy výboru a členy RK.
__________________________________________________________________________________
2. Kontrola úkolů
Usnesení Konf. 2015, bod č. 4 – ÚP Staňkov – zapsání ÚP jako pob. spolek BK ČR – v řešení
Usnesení Konf. 2015, bod č. 11 – vymezení podmínek pro hlasování per rollam – připraveno na PZ
Usnesení Konf. 2015, bod č. 14 – logo BK ČR – v řešení
Usnesení Konf. 2015, bod č. 19 – změna bankovního účtu – v řešení
__________________________________________________________________________________
3. Pobočné spolky
Zápis Boxerklubu ČR a územních poboček do spolkového rejstříku – všechny ÚP, včetně členů
výboru BK ČR předají v co nejkratším termínu čestná prohlášení s ověřenými podpisy a zápisy
z členských schůzí – zajistí: Mgr. Šlauf
Výbor BK ČR požádal Mgr. Šlaufa, aby zajistil a vyřídil veškeré úkony spojené se zapsáním BK ČR
do spolkového rejstříku
Hlasování: schváleno všemi hlasy
__________________________________________________________________________________
4. Jednání pléna ČKS
Místopředseda p. Morávek informoval, že dne 15.12.2015 bude jednání pléna ČKS
Návrh na delegáta za BK ČR: Mgr. Petr Šlauf
Hlasování: schváleno všemi hlasy
__________________________________________________________________________________

5. Chovatelské akce pro rok 2016
Příloha č. 1 – chovatelské akce BK ČR pro rok 2016 – předložil J. Suchý
Bude-li nutná změna termínu u nahlášených chovatelských akcí jednotlivých ÚP, je nutné včas změnu
oznámit p. Suchému.
Dle platného chovatelského řádu BK ČR jsou povoleny pouze 4 bonitace v roce:
2x Čechy
2x Morava
Pro rok 2016 jsou schváleny bonitace těchto ÚP: Brno, Rychvald, Staňkov, Děčín
Hlasování: schváleno nadpoloviční většinou
U výše uvedených akcí budou ještě projednány přesné termíny konání, neboť není možné, aby
všechny čtyři bonitace probíhaly v rozmezí jednoho měsíce (říjen 2016 – dle návrhů ÚP) – zajistí:
MVDr. Klečková
Počty bonitací, min. počty předvedených jedinců na bonitaci, upřesnění podmínek pořádání – výbor
doporučuje tuto záležitost předložit na jednání Plenárního zasedání BK ČR 2016
zajistí MVDr. Klečková
__________________________________________________________________________________
6. Různé
•

Výstavní řád BK ČR – změna - schvalování rozhodčích na Klubové výstavy – čl. 28.4 – návrh
pro PZ připraví J. Suchý

•

ATIBOX IPO 2016
Pro velký zájem závodníků o ATIBOX 2016 na Slovensku, bylo přistoupeno ke zpřísnění
podmínek výběru – pouze 8 závodníků
Konečný seznam závodníků (včetně náhradníků) zašle p. Auterký – uzávěrka 15.3.2016
Konečný výběr reprezentantů schvaluje výbor BK ČR.

•

Návrh: zaslat dopis na ČKS se žádostí o udělení „Zlaté plakety“ pro MVDr. Olgu Petříkovou
k životnímu jubileu a za celoživotní práci pro boxery (rozhodčí a poradce chovu)
Hlasování: schváleno všemi hlasy

•

Žádost ÚP Staňkov o možnost pořádání jubilejní výstavy k 90. výročí BK – název akce:
Jubilejní klubová výstava BK ČR
Hlasování: schváleno všemi hlasy

•

Výroční výstava BK ČR 2016 – pořádá ÚP Olomouc – žádost o změnu termínu a místa
Nový termín: 23.7.2016
Nové místo: Hradec nad Moravicí
Hlasování: schváleno všemi hlasy

•

Doručení oznámení o obnovení žádosti p. Roberta Fagoše na funkci rozhodčího pro
posuzování exteriéru psů. Žádost byla již projednávána výborem BK ČR v minulých letech
(2009), ale z důvodu vytíženosti ji p. Fagoš do dnešního dne na ČMKU nepodal. Nyní dává na
vědomí obnovení své žádosti.
Původně byla žádost projednána a schválena výborem BK ČR dne 14.11.2009 ve Zbraslavi u
Brna. Na základě stížnosti člena ÚP Ostrava byla v roce 2011 žádost znovu projednávána a
prošetřována, a to na jednáních výboru BK ČR dne 25.5.2011 a následně 29.4.2011.
Nebyly a nejsou známy skutečnosti, které by výše jmenovanému znemožňovaly vykonávat
funkci rozhodčího.
Výbor bere žádost pana Roberta Fagoše na vědomí.

•

MVDr. Klečková informovala, že chovatel p. Vilhelm nedodržel podmínky, které musí být
splněny k vydání průkazů původu pro štěňata - účast feny na klubové výstavě.
Výbor BK ČR neudělil výjimku a vrh štěňat půjde k zápisu až po doložení splnění této
podmínky.

•

MVDr. Klečková informovala o kontrole vrhu štěňat u chovatelky pí Páralové. Kontrola
příslušného poradce chovu odhalila, že štěňata jsou ve velmi špatném a zanedbaném stavu
(nízká váha, blechy, nedoloženo odčervení…). Na základě těchto skutečností bude provedena
ještě 3. kontrola vrhu, kterou provede MVDr. Klečková.

•

Výboru byl předložen dopis z advokátní kanceláře KINDL a PARTNEŘI, která zastupuje paní
Ivetu Kunclovou. V dopise, který byl zaslán bývalému PCH p.Karlu Archmanovi je uvedeno,
že pí Kunclová se domnívá, že byla vyloučena z Boxerklubu neoprávněně, a tím jí byla
znemožněna chovatelská činnost. Pí Kunclová se domnívá, že jí byla způsobena škoda a
požaduje na BK ČR a p.Archmanovi finanční odškodnění.
Mgr. Šlauf vypracuje pro advokátní kancelář odpověď.
__________________________________________________________________________________
Upozornění pro ÚP:
- Zaplatit poplatky za členy a výstavy : 200,- Kč/člen; 1000,- Kč/výstava
- Zaslat Mgr. Šlaufovi čestná prohlášení potřebná pro zápis BK ČR do spolkového rejstříku
Upozornění předsedům jednotlivých ÚP zajistí A.Šefelínová a M. Lukešová
_________________________________________________________________________________
8. Závěr
Místopředseda BK ČR ukončil schůzi.
Termín další schůze je 12.1.2016
__________________________________________________________________________________

Zapsala: Alena Šefelínová

