Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

18.6.2020

Místo konání:

Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník

Přítomni:

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

Revizní komise:

JUDr. H. Mejvaldová

Nepřítomen:

MVDr. J. Špicera

Omluveni:
Revizní komise:
JUDr. P. Šlauf, R. Kosařová
___________________________________________________________________________
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Plenární zasedání BK ČR 2020
Kontrola úkolů
Výroční výstava BK ČR 2020 - ÚP Louny
CHS od Ivetky de Chanel
ATIBOX IGP 2020
ATIBOX IGP FH 2020
Různé
Závěr

Hlasování: program schválen všemi hlasy
_____________________________________________________________________
1. Zahájení
Předsedkyně přivítala členy výboru a členku RK
___________________________________________________________________________
2. Plenární zasedání 2020
Byl předložen návrh, aby se v letošním roce již plenární zasedání BK ČR nekonalo. V březnu
2021 bude svolána rovnou Konference BK ČR.
Termín Konference - 13.3.2021
Hlasování: schváleno všemi hlasy
___________________________________________________________________________
3. Kontrola úkolů
ATIBOX x WUBOX
Místopředseda MVDr. Špicera byl na poslední schůzi výboru konané dne 13.2.2020 pověřen,
aby oslovil vedení organizace WUBOX ohledně podmínek vstupu BK ČR - termín 29.2.2020
MVDr. Špicera výboru informace do dnešního dne nepodal - úkol nebyl splněn

Do doby zjištění koncepce nové organizace WUBOX a přesných podmínek přijetí, zůstává
BK ČR prozatím v organizaci ATIBOX.
_________________________________________________________________________
4.

Výroční výstava BK ČR 2020

Zástupkyně ÚP Louny, MVDr. Klečková oznámila, že z důvodu mimořádné situace, která v
ČR byla, bude Výroční výstava BK ČR pořádána v novém termínu, a to v sobotu 26.9.2020.
Místo konání: Kynologické cvičiště Světec - Louny
Předseda sboru rozhodčích, pan Jiří Suchý, nahlásí změnu termínu výstavy na ČMKU.
Výbor bere změnu termínu na vědomí.
5. CHS od Ivetky de Chanel
Vrhu CH od Ivetky de Chanel nebyly na základě rozhodnutí ČMKU vydány průkazy
původu (CLAUDIA CARDINALE OD IVETKY DE CHANEL = nechovná fena - ČKS
předloženy nepravé doklady o absolvování zkoušky ZTP v Německu).
Nový majitel CHS od Ivetky..... zajistil vydání průkazů původu pro štěňata výše uvedené
feny, která byla narozena dne 15.7.2019, otec: RUS LA FLER CAPO DI TUTTI CAPI, u
organizace WKU - World Kennel Union, která nespadá pod FCI. Tuto organizaci zastupuje
v České republice společnost MORAVIA DOG CLUB.
Pro vrh I od Ivetky de Chanel (matka Julie od Ivetky Vel-Om) bylo vydání průkazů původu
pozastaveno z důvodu nesrovnalostí zjištěných v průkazu původu a výkonnostní knížce feny.
Majitel CHS byl několikrát písemně vyzván k vysvětlení zásahů do PP, ale vysvětlení
nepodal.
Boxerklub ČR se distancuje od průkazů původu, které vydává organizace World Kennel
Union a konstatuje, že uzná pouze průkazy původu, které jsou vydané organizacemi
sdruženými pod FCI.
Pro vrhy, které jsou odchovány v ČR platí průkazy vydané Plemennou knihou ČKS.
Návrh: napsat písemný dotaz na ČMKU, jaké stanovisko zastávají k PP, které vydává WKU.
Zajistí A. Šefelínová
___________________________________________________________________________
6. ATIBOX IGP 2020
Náhradní termín pro pořádání MS IGP boxerů pro rok 2020 nebyl zatím pořadatelem ještě
oznámen. V první řadě je nutné brát ohled na bezpečnou zdravotní situaci v Evropě.
Nebude-li se v roce 2020 konat MS Atibox IGP, musí být stanovena nová kriteria pro výběr
reprezentantů pro rok 2021.
___________________________________________________________________________
7. ATIBOX FH 2020 - ČR
Termín pořádání MS FH boxerů nebyl ještě upřesněn.
Stále se čeká na bezpečnou zdravotní situaci v Evropě.

___________________________________________________________________________
8. Různé
Členská základna za rok 2019 - ČKS
Místopředseda, MVDr. Špicera, měl do 31.3.2020 upravit a nahlásit na ČKS členskou
základnu BK ČR za rok 2019 - úkol nebyl splněn. Místopředseda byl několikrát písemně na
tuto záležitost předsedkyní upozorněn, ale vždy bez odpovědi.
V dubnu byla BK ČR zaslána z ČKS urgence o dodání požadovaných informací.
Místopředseda byl opakovaně vyzván o podání informace o stavu členské základny - opět bez
odpovědi.
Následně byl úkol ve spolupráci s paní Marcelou Lukešovou a jednotlivými pobočkami
urychleně splněn. Místopředseda do dnešního dne neoznámil důvod nesplění úkolu a
nedodržení termínu.
ATIBOX - funkce výcvikáře
Pan Robert Fagoš byl osloven vedením Atiboxu, zda by prozatím nevykonával funkci
výcvikáře Atiboxu - v současné době není funkce obsazena. Vzhledem k tomu, že pan Fagoš
již v minulosti tuto funkci vykonával, je s povinnostmi výcvikáře obeznámen, požádal výbor
BK o projednání této záležitosti.
Výbor BK ČR záležitost projednal a souhlasí s tím, aby pan Robert Fagoš vykonával funkci
výcvikáře Atiboxu.
Hlasování: schváleno všemi hlasy
Předsedkyně oznámí rozhodnutí výboru BK ČR vedení Atiboxu.
Termíny klubových výstav pro rok 2021
Jednotlivé pobočky nahlásí panu Suchému do 25.7.2020 termíny svých klubových výstav pro
rok 2021.
Pobočky, které mají zájem uspořádat Výroční výstavu BK ČR 2021, musí zaslat žádost s
upřesněním místa konání a informací o zajištění celého průběhu výstavy.
Výstavy - podzim 2020 - změny
Žádost ÚP Děčín o pořádání výstavy CACK i CAC
5.9.2020 - výstava se zadáním titulů CAC - pořádá ÚP Děčín - Praha, Stromovka
24.10.2020 - výstava se zadáním titulu CACK - pořádá ÚP Děčín - Roudnice nad Labem
Hlasování: schváleno všemi hlasy
UPOZORNĚNÍ PRO ÚZEMNÍ POBOČKY BK ČR
Pořadatelé výstav musí důsledně kontrolovat průkazy původu, aby omylem nedošlo k
přehlédnutí průkazů, které vydalo WKU, tzn. průkazů, které jsou vydány organizacemi, které
nespadají pod FCI.
V propozicích by měla být informace, že budou posouzeni pouze jedinci, kteří mají PP
vydané organizacemi, které spadají pod FCI.
Dále by v propozicích neměla chybět informace, že pořadatel může během výstavy provádět
namátkovou kontrolu čipů nebo tetovacích čísel u vybraných jedinců.
___________________________________________________________________________
Zapsala: Renata Kotoučová

