Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

7.6.2012

Místo konání:

ČMKU, Jankovcova 53/c, Praha 7

Přítomni:

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

Za revizní komisi: R. Kotoučová
Omluveni:

Mgr. Šlauf, k. Mokrášová, R. Kosařová

Úvod:
Předseda BK ČR přivítal přítomné členy výboru a revizní komise na 1. zasedání
nově zvoleného výboru.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

kontrola úkolů – výbor BK ČR, PZ BK ČR
výstavy 2013
nominace Atibox IPO 2012
různé
závěr

Program schválen jednohlasně.
______________________________________________________________
1) Kontrola úkolů
add. 1 – výbor BK - dohoda o ukončení spolupráce a vzájemném narovnání
s BK SK podepsána a 1x předána J. Šusterovi
úkol splněn
add. 2 – konference BK ČR – výbor BK pověřil v souladu s usnesením z PZ
2012
J.Suchého, K. Archmana a M. Auterského k přípravě změny
chovatelského a výstavního řádu pro projednání na PZ 2012 a to ve smyslu:
snížení stupně zkoušky pro chov a výstavy
zajistí: J. Suchý, K. Archman, M. Auterský
add. 3 – konference BK ČR nové logo klubu
Vzhledem k problematice používání stávajícího loga BK, by toto mohlo být
v budoucnu považováno jako propagace týrání zvířat - kupírování ušních boltců

(Zák. č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání), vypisuje výbor BK ČR
soutěž o nejlepší návrh klubového loga.
Návrhy členů budou přijímány do 30.9.2012 a vyhodnocení soutěže provede
v listopadu 2012 PZ BK ČR.
Vítěz soutěže obdrží 1000,- Kč a knihu vydanou k výročí Atiboxu „60 let
Atiboxu“.
Vypsání soutěže zajistí: M. Lukešová
________________________________________________________________
2) Výstavy 2013
Upozornění pro ÚP: nejpozději do 20.7.2012 musí nahlásit ÚP p. Suchému
závazné termíny a místa konání výstav v roce 2013.
Zároveň požádat ÚP o sdělení kdo chce pořádat výstavy CAC a CACK.
Výbor BK ČR vypisuje poptávkové řízení na pořádání výroční výstavy 2013.
Žádosti s charakteristikou místa konání akce (místo, dostupnost, parkování,
ubytování, kruhy, atd.) posílat p. Suchému
zajistí: A. Šefelínová, M. Lukešová
Návrh delegace rozhodčích na MV a NV pro rok 2013 – informaci předložil p.
Suchý.
Schváleno jednohlasně
________________________________________________________________
3) Nominace na Atibox 2012 - Itálie
Nové podmínky k účasti na Atibox IPO 2012 – rozhodnutím ČKS je nově
zaveden dvoukolový systém výběru na AT – nové podmínky uvedeny ve
Zpravodaji 2/2012. Splněním podmínek ČKS je vázána také dotace na výběrové
závody od ČKS pro BK.
Z výše uvedeného důvodu (účast na 2 výběrových závodech v r. 2012) bude
Svatováclavský pohár 2012 – MR BK ČR (Hluboká nad Vltavou) přeložen na
termín 9.9.2012 – neděle. Ihned po skončení závodu bude provedena nominace
a tím bude dodržen termín uzávěrky AT.
Soustředění reprezentantů na Atibox IPO 2012 se bude konat v Dobřanech
termín soustředění upřesní p. Auterský
________________________________________________________________
4) Různé
- čtečky čipů – dodáno celkem 15ks čteček pro PCH jednotlivých ÚP,
včetně manuálů a záručních listů - cena za 1 ks = 4.332,- Kč + poštovné
Informace o možnosti prodeje, zaslání, případně vyzvednutí čteček, bude

rozeslána předsedům jednotlivých ÚP – zajistí A. Šefelínová
- kniha „Historie 60 let Atiboxu“ – dodáno 15 ks – cca 500,- Kč/ks
- proplacení cestovních výloh na výstavu CEBS 2012 – Maďarsko, pro
rozhodčího p. Auterského
Schváleno jednohlasně
- seminář pro poradce chovu (chov, zdraví) – předjednáno s MVDr.
Romanem Kvapilem – dojednání termínu zajistí K. Archman
- seminář pro rozhodčí – změny v řádu FCI – připraví J. Suchý
Oba semináře budou ve stejném termínu – účast bude možná i pro
chovatele a majitele boxerů

Zapsala: Alena Šefelínová

