Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

25.9.2014

Místo konání:

ČMKU – Maškova 3, Praha 8

Přítomni:

J. Morávek, M. Lukešová, J. Suchý, K. Archman, M. Auterský,
B. Roškotová, A. Šefelínová, K. Mokrášová

Za revizní komisi:

Mgr. P. Šlauf, R. Kotoučová

Omluveni:
Ing. R. Fiala, R. Kosařová
__________________________________________________________________________________
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola úkolů
ATIBOX WM FH 2014
Různé
Závěr

Hlasování: Program schválen všemi hlasy
__________________________________________________________________________________
1. Zahájení
Místopředseda BK ČR pan Josef Morávek přivítal přítomné členy výboru a členy revizní komise.
__________________________________________________________________________________
2. Kontrola úkolů
-

Vzor nových jednotných průkazek BK ČR – p. Morávek rozeslal vzor výboru BK ke
schválení, ale vzhledem k nesrovnalostem s logem BK ČR bude rozeslání vzoru na pobočky
prozatím pozastaveno

-

Logo BK ČR – vzhledem k tomu, že původní logo BK ČR je nyní zaregistrováno na soukromé
osoby (ochranná známka), bude nutné oslovit grafiky a realizovat profesně nový návrh na
logo, ale předem je nutné zjistit cenové relace za návrhy

- Výstavní řád BK ČR – p. Suchý připraví návrhy změn na Konferenci 2015
__________________________________________________________________________________
3. ATIBOX FH 2014
Základní informace:
• Úplné znění propozic, včetně doporučeného ubytování – připraví p. Auterský
• Společenský večer pro závodníky – podmínky, včetně financování – připraví p. Auterský
__________________________________________________________________________________
4. Různé
•

Paní Iveta Kunclová – výboru BK předložen na vědomí dopis Ivety Kunclové ze dne
26.8.2014, který byl zaslán předsedovi a místopředsedovi BK ČR, ÚP Plzeň, ČMKU, a FCI.

•

Výstavní řád – předseda sboru rozhodčích J. Suchý navrhl na schůzi BK udělování nových
klubových titulů:
Vítěz roku veterán – titul je možné udělit ve třídě veteránů pro psy a feny zvlášť v obou
barevných rázech, ale pouze na Výroční speciální výstavě,

Klubový juniorský šampion – čekatelství je možné udělit ve třídě mladých pro psy a feny
zvlášť v obou barevných rázech, ale pouze na klubových výstavách se zadáváním CACK
Výbor BK bere návrh na vědomí
•

Paní Roškotová informovala o dotacích na sport 2014 – dotace budou rozděleny následovně:
ATIBOX FH 2014 – 21.000,- Kč
Výběrové závody BK ČR 2014 – Justitzův memoriál/ÚP Praha – 7.000,- Kč
Stříbrný obojek/ÚP Staňkov – 7.000,- Kč
Svatovácl.pohár/ÚP Stř.Čechy – 6.000,- Kč

•

Pan Karel Archman předložil návrh na provedení krevní zkoušky (test paternity) u štěňat,
která se narodila chovatelce ze Zlína a dle sdělení poradce chovu ÚP Brno nelze s přesností
určit, zda nedošlo k neplánovanému překrytí feny jiným psem. Bude oslovena firma Genomia
s.r.o., která tyto testy provádí. Celou záležitost bude řešit ÚP Brno (PCH MVDr. M.
Švaříčková) ve spolupráci s HPCH p. Archmanem. Finanční náklady za test paternity půjdou
k tíži ÚP Brno, v případě prokázání neplánovaného překrytí feny, půjdou náklady k tíži
majitele feny.
Výbor BK ČR souhlasí s předloženým návrhem HPCH p. Archmana, tzn. s testem paternity

•

ÚP Staňkov – oznámení o změně poradce chovu – nově byla jmenována jako PCH Markéta
Karbanová
Výbor BK ČR bere na vědomí.

•

Vystavení diplomů za udělené tituly – informace pí Marcela Lukešová
Ustinella z Ungeltu
Fagir Edgardo
Mardy z Němečanky
Výbor BK ČR bere na vědomí.

•

RNDr. Maria Müllerová požádala výbor BK ČR o proplacení cestovních výloh na CEBS, kam
byla nominována jako rozhodčí – podrobnosti zajistí pí Roškotová

•

Informace - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádí jako podmínku pro získání
dotací, aby minimální roční příspěvky jednotlivých spolků činily 500,- Kč za dospělou osobu
a 100,- Kč za mládež.
Výbor tuto informaci bere na vědomí

•

Výbor BK ČR projednal a odsouhlasil návrh na výši příspěvku na cestovné pro vedoucího
reprezentace na ATIBOX IPO 2014 (Švýcarsko), pana M. Auterského, a to ve výši 5.000,- Kč.
Schváleno všemi hlasy

Upozornění pro ÚP
-

Od 1.1.2015 již nebude předseda sboru rozhodčích p. Suchý vydávat kartičky na vytrvalostní
zkoušky. Každá ÚP si bude kartičky tisknout sama.

-

Povinností jednotlivých ÚP, které pořádaly v roce 2014 výstavy (CAJC, CAC, res.CAC), je
zaslat přehled zadaných čekatelství šampionátů na ČMKU.

-

Do 31.10.2014 dodají ÚP předsedovi sboru rozhodčích p. Suchému termíny akcí na rok 2015
(svody, zkoušky chovnosti, bonitace a vytrvalostní zkoušky).

- Do 30.11.2014 uhradí ÚP poplatky za výstavy a členské příspěvky
_________________________________________________________________________________

Zapsala: Alena Šefelínová

