Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 24.4.2006, 14:00 – 17:45
Místo konání: Praha, budova ČKS
Přítomni: R. Fagoš, M. Hirešová, J. Morávek, J. Suchý, K. Archman, T. Pfauser, B. Roškotová, L. Rais, M. Auterský, Z. Mifek 
Omluveni: JUDr. H. Mejvaldová

Program:

Dotace na WM Atibox 2006
Předseda BK informoval výbor, že ČKS pozastavil výplatu dotace na reprezentaci na Atibox IPO WM 2006 29.-30.4.2006, jedná se o částku cca 50 tis. Kč.
Plánované prostředky pro reprezentanty na Atibox IPO WM 2006 byly prozatímně poskytnuty ze zdrojů BK ČR. 


Logo BK ČR
Výbor BK ČR uložil M. Hirešové zpracovat právní rozbor možnosti dalšího užívání či změny současného loga BK ČR.


ZCH konané od konference BK ČR 8.4.2006
Výbor projednal posouzení povah na ZCH konaných od 8.4.2006, tj. ZCH ÚP Střední Čechy, ÚP Hradec Králové a ÚP Plzeň. Na těchto ZCH se již, v souladu s usnesením konference, uplatnilo pravidlo, že povahy na ZCH posuzuje jen rozhodčí pro plemeno. Uplatnění tohoto pravidla v praxi bylo shledáno přínosným.


Návrh na změnu podmínek bonitací
Výbor uložil K. Archmanovi a M. Auterskému zpracovat návrh na změnu podmínek bonitací (četnost konání bonitací, zdravotní testy jako podmínka účasti…), tak aby mohl být předložen plenárnímu zasedání BK ČR.
Výbor dále uložit M. Auterskému zpracovat seznam rozhodčích, kteří jsou oprávněni k posuzování povah na ZCH a bonitacích, včetně kritérií dle kterých byl jejich výběr uskutečněn.


Přihláška zápisu štěňat chovatelky A. Žarské
Na základě informací, které hlavní poradce chovu poskytl k tomuto případu, výbor rozhodl, aby byl vrh H chovatelky A. Žarské zapsán pod podmínkou, že před vydáním PP musí chovatelka předložit plemenné knize posudek z výstavy, kde bude matka štěňat posouzena ve třídě dospělých v souladu s ustanoveními Podmínek chovu německého boxera v České republice.


Zapracování změn Podmínek chovu německého boxera v České republice
Výbor uložil K. Archmanovi zapracovat do Podmínek chovu německého boxera v České republice změny dle usnesení konference BK ČR konané dne 8.4.2006.


Podmínky pro kvalifikaci reprezentantů na Atibox IPO WM 2007
Výbor uložil M. Auterskému zpracovat podmínky pro kvalifikaci reprezentantů na Atibox IPO WM 2007 s tím, aby se do splnění požadovaného bodového limitu započítávaly i výsledky z CACITů v zahraničí. 


Pořádání ZCH na území SR
Výbor uložil JUDr. H. Mejvaldové posoudit možnost pořádání ZCH BK ČR na území Slovenské republiky.


Čtvrtletní zasílání zápisů o vrhu poradci chovu hlavnímu poradci chovu
K. Archman informoval výbor o tom, že rozešle PCH v jednotlivých pobočkách výzvu, aby zasílali hlavnímu poradci chovu 1 kopii zápisů o vrhu za uplynulé kalendářní čtvrtletí, a to vždy nejpozději do 10 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. 
Toto opatření je zavedeno z důvodu možnosti čtvrtletního zveřejňování informací o statistice chovu na webových stránkách BK ČR v souladu s usnesením konference BK ČR z 8.4.2006. 


Přístup k seznamu členů BK ČR
Výbor schválil vytvoření a užívání přístupu k seznamu členů BK ČR pro R. Fagoše, M. Hirešovou a B. Roškotovou.
Výbor schválil zrušení přístupu k seznamu členů BK ČR pro A. Karbana.


Zrušení e-mailové adresy
Výbor schválil zrušení e-mailové adresy: akarban@boxerklub.cz, a to s účinností od 15.5.2006.


Redakční rada
Výbor schválil redakční radu ve složení: J. Fagošová, I. Bukovanská, MVDr. J. Špicera, M. Lukešová a T. Pfauser.


Průkazky pro členy BK ČR
Výbor projednal možnosti nové podoby průkazek členů BK ČR.
T. Pfauser navrhl, aby návrhem nové podoby průkazek byla pověřena I. Bukovanská a zajištěním tisku průkazek J. Fagošová.


Adresa BK ČR v internetových vyhledávačích
Výbor uložil T. Pfauserovi, aby ve spolupráci s M. Lukešovou změnil v internetových vyhledávačích, kde je zaregistrován odkaz na webové stránky BK ČR, adresu BK ČR na aktuální.


Zveřejnění stanov na webu BK ČR
Výbor pověřil T. Pfausera, aby v souladu s usnesením konference BK ČR ze dne 8.4.2006 zařídil zveřejnění Stanov BK ČR na webových stránkách BK ČR.


Rozesílání zpravodaje BK ČR
Výbor uložil T. Pfauserovi, aby zajistil pravidelné zasílání zpravodaje BK ČR na ČKS a předsedům BK okolních zemí – SK, PL, A, D, HU.
Výbor uložil R. Fagošovi zpracovat průvodní dopis v angličtině pro předsedy BK okolních zemí, který bude zasílán spolu se zpravodaji BK ČR a který bude obsahovat informace o možnosti inzerce ve zpravodaji.


80. výročí BK ČR
Výbor vyzývá pobočky, aby navrhly z řad svých členů kandidáty na ocenění za dlouholetou činnost pro BK ČR - za každou pobočku lze navrhnout max. 2 kandidáty. 
Ocenění za dlouholetou činnost pro BK ČR se bude udělovat při příležitosti 80. výročí založení BK ČR. Z kandidátů navržených pobočkami vybere výbor BK ČR 10 osob, kterým bude ocenění uděleno.
Výbor žádá pobočky, aby písemný návrh kandidátů dodaly nejpozději do 10.6.2006 předsedovi BK ČR R. Fagošovi.  


Plány akcí poboček BK ČR na rok 2007
Výbor žádá pobočky, aby ty, které mají zájem o pořádání klubové výstavy se zadáváním CAC, tento záměr písemně oznámily nejpozději do 10.6.2006 předsedovi sboru rozhodčích J. Suchému.


Diskuse na webových stránkách BK ČR
Výbor schválil (9 hlasů pro) zřízení oficiální moderované diskuse, na kterou bude odklik z webových stránek BK ČR. Odpovídat na dotazy v rámci diskuse budou zejména jednotliví členové výboru BK ČR, dle jejich oboru působnosti. 
Výbor uložil T. Pfauserovi zřídit výše uvedenou oficiální moderovanou diskusi. Výbor pověřil I. Bukovanskou, aby vykonávala funkci moderátora této diskuse.


Návrh termínu příští schůze výboru BK ČR
Příští chůze BK ČR se bude konat v průběhu června 2006, termín bude upřesněn. 



Zapsala: Martina Hirešová

