Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

9.7.2015

Místo konání:

Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník

Přítomni:

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

Za RK:

Mgr. P. Šlauf, R. Kotoučová

Omluveni:

R.Kosařová

Nepřítomen:
Ing. R. Fiala
__________________________________________________________________________________
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola úkolů – výbor BK ČR
Kontrola úkolů -Konference BK ČR 2015
Různé
Závěr

Hlasování: Program schválen jednohlasně
__________________________________________________________________________________
1. Zahájení
Místopředseda BK ČR pan J. Morávek přivítal přítomné členy výboru.
__________________________________________________________________________________
2. Kontrola úkolů – výbor BK ČR
•

Výroční spec. výstava BK ČR 2015 + CEBS 2015
pořadatel ÚP Praha předložil návrhy na rozhodčí:
Výroční spec. výstava BK ČR:
Arne Johan Haugen (N) – psi, štěňata, dorost,veteráni
Miroslav Roškota (CZ) – feny
Srgej Vanzha (SK) – mladí
CEBS:
Jiří Suchý (CZ)
Sergej Vanzha (SK)
Dr. Zsófia Várszegi (HU)
Andrzej Stepinski (PL)
Rozmístění rozhodčích do jednotlivých kruhů bude provedeno před zahájením posuzování.
Na CEBS se nebude zadávat ČKV a ČKJV

Výbor BK ČR bere návrhy rozhodčích na vědomí.
__________________________________________________________________________________
3. Kontrola úkolů - Konference BK ČR 2015
Usnesení bod č. 4 – ÚP Staňkov (zapsání ÚP jako pobočný spolek BK ČR) – řeší se
Usnesení bod č. 10 – oprava stanov BK ČR dle připomínek – úkol splněn

Usnesení bod č. 11 – zpracování vymezení podmínek pro hlasování per rollam – Mgr.P.Šlauf zpracuje
do příštího zasedání výboru BK
Usnesení bod č. 14 – LOGO - výbor zadá návrhy na nové logo BK ČR – úkol trvá
- opakovaně požádat majitele ochranné známky původního loga BK pí
Mokrášovou a p. Bínu o převod na BK ČR – zajistí A. Šefelínová
Usnesení bod č. 19 – zřízení bankovního účtu za výhodnějších podmínek pro BK – zajistí
B.Roškotová
Usnesení bod č. 20 – příprava návrhu financování rozhodčích delegovaných na CEBS ve vztahu BK
a pořádající ÚP
K tomuto bodu výbor BK předloží příštímu PZ nebo Konferenci k projednání následující návrhy:
1/ rozhodčí bude platit BK z poplatků za klubové výstavy (cca 13.000,-Kč)
2/ rozhodčí bude platit pořádající ÚP, a to po celé 3 roky
3/ pořádající ÚP odvede BK jednorázový poplatek za CEBS ve výši např. 5.000,- Kč
4/ pořádající ÚP se podělí o náklady s BK
5/ CEBS bude pořádat výbor BK, tzn. rozhodčí bude financován z peněz BK
__________________________________________________________________________________
4. Různé
•

Paní Iveta Kunclová zaslala výboru BK dopis, ve kterém uvedla nepravdivé skutečnosti o
kontrolách vrhů v její chovatelské stanici v létě roku 2014 a žádá PCH p. Karla Archmana o
navrácení peněz. Údaje uvedené v dopise jsou mylné, což bylo doloženo p. Archmanem
dokladem s vlastnoručním podpisem pí Kunclové.
Pan Archman ve spolupráci s Mgr. Šlaufem již pí Kunclové odpověděl.

•

Upozornění pro ÚP – do 31.7.2015 musí předložit jednotlivé ÚP panu J. Suchému termíny
klubových výstav pro rok 2016 – informaci na webu zajistí pí Lukešová

•

Výroční spec. výstava BK ČR 2016 – výzva pro ÚP – ÚP, která bude mít zájem o pořádání
této výstavy, musí předložit žádost o její uspořádání – výběr bude následně proveden dle
nejlepších podmínek pro vystavovatele (místo, parkování, ubytování,….) – informaci na webu
zajistí pí Lukešová
V roce 2016 by měla výroční výstavu pořádat ÚP z Moravy. Nepřihlásí-li se žádná ÚP
z Moravy, bude nabídnuto pořádání výstavy ÚP v Čechách.

•

MV a NV 2016 – návrhy rozhodčích pro plemeno na tyto výstavy, včetně termínů předloží
pan Suchý
V souvislosti s delegací rozhodčích na MV a NV bude opětně projednána s pořadatelem
možnost finanční spoluúčasti BK na celkových nákladech tak, aby byl přednostně delegován
rozhodčí navržený BK = spoluúčast 50% nákladů.
Náklady představují: 1000,- Kč posuzovné + 6,- Kč/km cestovné
Hlasování: 7x ANO
1x zdržel se

•

25. výročí od „obnovení“ BK ČR – ve Zpravodaji bude uveřejněn článek k činnosti BK od
roku 1990 – připraví pí Lukešová

•

Pobočný spolek –Mgr. Šlauf připraví materiál a osloví ÚP

•

ATIBOX FH 2015 a ATIBOX IPO 2016
Přesné podmínky pro výběr reprezentace jsou v samostatné příloze zápisu a budou uvedeny
na webu – zajistí p. Auterský, pí Lukešová

•

Ústřední poradce chovu BK ČR MVDr. Klečková přednesla informaci o nabídce BK Německa
na sjednocení podmínek ZTP a ZCH – nabídka byla adresována i ostatním zemím – podrobné
informace budou rozeslány výboru BK – zajistí MVDr. Klečková.

•

MVDr. Klečková informovala výbor, že na podzim 2015 svolá setkání poradců chovu,
případně chovatelů - beseda o zdravotním stavu boxerů.

•

Místopředseda p. Morávek informoval o účetní statistice ČKS za období od 1.1.2015 do
30.6.2015 týkající se jednotlivých chovatelských klubů, ve které je uvedeno, že BK ČR obdrží
částku 11.250,- Kč.

_____________________________________________________________________________________________________

5. Závěr
Místopředseda ukončil schůzi.
__________________________________________________________________________________

Zapsala: Alena Šefelínová

