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Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 1.4.2007, 10:00 – 16:00 hod.
Místo konání: ZKO Braník, Praha
Přítomni: R. Fagoš, M. Hirešová, K. Archman, M. Auterský,  J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais, B. Roškotová
Omluveni: J. Morávek
Za revizní komisi: JUDr. H. Mejvaldová

Na začátku schůze byl výborem jednomyslně schválen program této schůze navržený předsedou výboru BK ČR, a to v následujícím znění:
 
Program:
	Kontrola zápisu z minulé výborové schůze 

ATIBOX WM IPO 2007 Itálie
ATIBOX výstava 2007 Novi Sad – jednání
Info z plenárního zasedání ČKS
Zpravodaj, info
Příprava bonitace, delegace
Info z valné hromady ČMKU
Příprava plenárního zasedání
Info revizní komise k projednávaným podkladům
Různé


Kontrola zápisu z minulé výborové schůze.

R. Fagoš seznámil přítomné s obsahem zápisu ze schůze výboru BK ČR konané dne 18.2.2007.

K bodu 2. týkajícího se členských známek R. Fagoš uvedl, že členské známky pro rok 2007 byly rozeslány na všechny pobočky BK ČR.

K bodu 4. - Seznámení výboru s návrhem změn chovatelského řádu a bonitace R. Fagoš informoval přítomné, že návrh změn chovatelského řádu a bonitace byl zveřejněn na webových stránkách BK ČR – www.boxerklub.cz a rozeslán e-mailem na pobočky BK ČR.

K bodu 6. - Informace z členských schůzí – propagace plemene, odborné komise, stížnosti na funkcionáře, schválení poradce chovu ÚP Český Krumlov T. Pfauser informoval, že v souvislosti s návrhem na založení propagační komise oslovil všechny členy redakční rady. Zpětnou vazbu obdržel pouze od J. Fagošové, ostatní členové redakční rady se zatím nevyjádřili.

K bodu 9. - Žádost o navrácení pí. Žarské a MVDr. Špicery do sboru rozhodčích – R. Fagoš informoval, že A. Žarská a MVDr. J. Špicera jsou od 1.4.2007 opět zařazeni mezi rozhodčí. Návrh na zrušení vyloučení těchto rozhodčích ze sboru rozhodčích podali na valné hromadě ČMKU konané dne 31.3.2007 R. Fagoš a JUDr. H. Mejvaldová. Valná hromada ČMKU následně rozhodla o zrušení původního rozhodnutí týkajícího se vyloučení výše uvedených rozhodčích ze sboru rozhodčích. 

K bodu 16. Statistiky chovu za rok 2006 (K. Archman), statistiky PCH K. Archman uvedl, že zpracované výsledky za rok 2006 předal T. Pfauserovi, zpracované výsledky byly dále postoupen R. Fagošovi za účelem jejich odeslání ATIBOXu.

K bodu 18. Různé M. Auterský informoval, že tábor pro stopaře se uskuteční v termínu 3.9. – 9.9.2007 ve výcvikovém středisku Drahotín; účast na tomto táboře je podmínkou pro účast na ATIBOX FH 2007.

Zápis byl výborem následně jednomyslně bez výhrad schválen. 


ATIBOX WM IPO 2007 Itálie

Na ATIBOX WM IPO 2007 Itálie jsou nominováni všichni, kteří splnili podmínky výběru na tuto akci a byli schváleni výborem BK ČR. Dodatečný výběr reprezentace byl určen pouze pro jedince, kteří se nemohli zúčastnit výběrových závodů z důvodu zákazu stanoveného zák. č. 246/1992 Sb., v účinném znění, přizváni byli pouze jedinci, kteří splnili IPO v roce 2006 s dostatečným bodovým limitem.

M. Auterský informoval, že reprezentanti obdrží čepice a trika –náklady na jejich zhotovení byly uhrazeny ze sponzorského daru. Reprezentanti dále budou vybaveni vestami, které jsou k dispozici z minulých let.

Podmínky pro výběr reprezentace Boxerklubu ČR na ATIBOX WM IPO 2008:  

	účast minimálně na dvou výběrových závodech pořádaných BK ČR, ČKS* a MSKS* nebo na závodech se zadáváním CACIT* (domácí, zahraniční) a nejméně na jednom z těchto závodů splnit tyto limity.

IPO 1   240 bodů
IPO 2   230 bodů
IPO 3   210 bodů
	splnění zkouškového limitu v každém oddíle ZK

pes nesmí být starší čtyř let v kategorii IPO 1
při splnění zkouškového limitu na jednom VZ se přičítá druhý nejlepší bodový součet z ostatních výběrových závodů
do součtu nebude započítáván výsledek z ATIBOXu WM IPO 2007
při schvalování reprezentace budou upřednostňováni závodníci ve vyšších kategoriích

Konečná nominace na ATIBOX WM IPO 2008 bude schválena výborem BK ČR na základě návrhu, který předloží hlavní výcvikář a s ohledem na výši obdržených dotací a místo konání mistrovství světa (vzdálenost). 
V případě, že po rozhodnutí o nominaci dle výše uvedených podmínek budou volná místa v reprezentaci, mohou být tato místa doplněna o zájemce o účast na ATIBOX WM IPO 2008, kteří za tímto účelem kontaktují hlavního výcvikáře; tito zájemci o účast v reprezentaci musí v průběhu roku 2007 nebo 2008 do dne konání výběrového soustředění na ATIBOX WM IPO 2008 složit zkoušku IPO 3 a jsou povinni se zúčastnit výběrového soustředění na ATIBOX WM IPO 2008. O výběru reprezentantů z tohoto výběrového soustředění na ATIBOX WM IPO 2008 rozhoduje 3 členná komise, o jejímž složení rozhoduje výbor BK ČR.  

Všichni reprezentanti na ATIBOX WM IPO 2008 jsou povinni se zúčastnit výběrového soustředění na ATIBOX WM IPO 2008.

Výbor jednomyslně schválil výše uvedené podmínky pro výběr reprezentace Boxerklubu ČR na ATIBOX WM IPO 2008.

Reprezentace na ATIBOX WM IPO 2007:
IPO 1 Mgr. Veronika Topšová a Delta z Černého jezera
IPO 2 Iva Fojtíková a Impero z Ringu
IPO 3 Robert Fagoš a Joshua z Ringu
           Ing. Michaela Martinů a Baskervill Buddha Tajpan
           Miroslav Oberdörfer a Phönix Czech Ja-Ka
           Bohuš Simandl a Iris z Dybohůrky
           Ing. Erik Svoboda a Gisa od Žlutého kříže
    

ATIBOX výstava 2007 Novi Sad – jednání 

R. Fagoš informoval, že obdržel od M. Luciće výzvu, zda BK ČR má zájem nominovat do prezidia ATIBOXu kandidáty na pozici výcvikáře a pokladníka, a návrh na změnu stanov.
Po krátké diskusi výbor dospěl k závěru, že k výše uvedenému nemá žádné návrhy.

R. Fagoš dále seznámil přítomné s návrhem žádosti adresované prezidentovi ATIBOXu ve věci přidělení světové výstavy ATIBOX, scan žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
Výbor jednomyslně schválil podání výše uvedeného návrhu.

Výbor jednomyslně schválil úhradu nákladů za 1 cestu a 1 nocleh R. Fagoše v souvislosti s jeho účastí na  jednání sněmu zástupců BK ATIBOXu v Novém Sadu (SER).

  
Info z plenárního zasedání ČKS

R. Fagoš informoval přítomné o průběhu plenárního zasedání ČKS, které se uskutečnilo dne 30.3.2007.


Zpravodaj, info

R. Fagoš pochválil obsahovou úroveň Zpravodaje a webových stránek BK ČR.

Výbor projednal a jednomyslně odsouhlasil návrh, aby webové stránky BK ČR měly taktéž verzi v anglickém jazyce. R. Fagoš projedná možnost realizace tohoto záměru s M. Lukešovou.

T. Pfauser informoval výbor o možnostech barevného tisku Zpravodaje BK ČR.
Výbor jednomyslně schválil návrh, aby Zpravodaj BK ČR 2/2007 byl zhotoven ve formě obálka a 4 vnitřní strany barevné, zbývající v dosavadním formátu. 

B. Roškotová informovala přítomné, že byla poskytnuta záloha pro reprezentaci na ATIBOX IPO WM 2007. 

 
Příprava bonitace, delegace

Výbor projednal zajištění přípravy bonitace, která se bude konat dne 27.5.2007 v Praze.


Info z valné hromady ČMKU

R. Fagoš informoval o průběhu valné hromady ČMKU, které se uskutečnila dne 31.3.2007. 

Valná hromada zvolila nové předsednictvo a dozorčí radu ČMKU. Aktuální složení těchto orgánů je následující: 
Předsednictvo: MVDr. Lubomír Široký – předseda,  Ing. Jan Kubeš – místopředseda, Miroslav Václavík – místopředseda, členové: Miloš Kašpar, Břetislav Uchytil, Antonín Karban, Iveta Nováková, Jana Kudrnáčková a Ing. Radovan Lysák.
Dozorčí rada: Předseda: Milan Krinke – předseda,  Petra Spoustová – místopředseda, členové: Ing. Radim Fiala, Josef Novák a MUDr. Milan Raba.


Příprava plenárního zasedání

R. Fagoš informoval, že materiály týkající se návrhu změn chovatelského řádu a bonitace určené k projednání plenárnímu zasedání byly rozeslány na pobočky BK ČR.

Výbor jednomyslně schválil návrh programu jednání plenárního zasedání v tomto znění:
	Zahájení

Zprávy funkcionářů
Schválení změn řádů
Různé, diskuse

Jednací řád pro plenární zasedání připraví R. Fagoš ve spolupráci s JUDr. Mejvaldovou, dále budou rozeslány územním pobočkám pozvánky na plenární zasedání obsahující program jednání. 


Info revizní komise k projednávaným podkladům

Možnost uložení volných finančních prostředků BK ČR na termínovaný vklad s vyšší úrokovou sazbou – v úvahu připadá uložení částky ve výši 200 tis. Kč, stanovisko revizní komise k tomuto způsobu dispozice je uvedeno v zápisu ze schůze výboru BK ČR konané dne 2.12.2006.
Po zhodnocení aktuálních nabídek bank dospěl výbor k závěru, že návrh nebude realizován z důvodu jeho neefektivnosti.

JUDr. Mejvaldová vznesla dotaz ohledně způsobu využití peněžních prostředků ze sponzorského daru Ing. Kláska. JUDr. Mejvaldová doporučila, aby tyto prostředky byly využity pro sportovní účely v historicky dohledné době. Dále doporučuje využití volných finančních prostředků BK ČR pro zajištění vybavení pro sport a výcvik a navrhuje, aby pobočky zaslaly své případné požadavky na vybavení rozhodčích a PCH.   

JUDr. Mejvaldová se dotázala, zda BK ČR má již k dispozici smlouvu uzavřenou mezi BK ČR a MVDr. Deckerem. K. Archman v této souvislosti navrhl, že vyžádá kopii této smlouvy. 

JUDr. Mejvaldová se dále vyjádřila k zápisu z členské schůze ÚP Staňkov konané dne 10.2.2007, upozornila, že zápis z členské schůze neobsahuje nejen program, prezenční listinu a návrh delegátů na mimořádnou konferenci a kandidátů pro mimořádné volby, pokud jde o důvod svolání mimořádné konference, že předseda BK ČR byl odsouzen za trestnou činnost a trest nebyl zrušen, jedná se o nesprávný názor neboť obnovou řízení byl zrušen předchozí rozsudek a trest, předseda BK ČR má čistý trestní rejstřík a případ bude nově posouzen. K bodu 2. JUDr. Mejvaldová uvádí, že se jedná o mylné tvrzení v tom, že mimořádnou konferenci svolává revizní komise, neboť dle stanov BK ČR je toto v kompetenci výboru BK ČR, a až pokud by výbor svou povinnost nesplnil, svolá ji RK. JUDr. Mejvaldová má ze zápisu z členské schůze ÚP Staňkov pocit, že někteří nečtou zápisy z jednání výboru BK ČR; zápis z členské schůze ÚP Staňkov zcela nesplňuje stanovené požadavky pro zápis z členské schůze pro svolání mimořádné konference a tedy ho považuje ve vztahu ke svolání mimořádné konference za irelevantní.

JUDr. Mejvaldová vznesla dotaz týkající se vyúčtování dotace na ATIBOX WM IPO 2006. B. Roškotová k tomuto uvedla, že dotace byla z ČKS pozastavena, přičemž tato dotace byla v minulých letech vyúčtovávána přímo A. Karbanem s ČKS, informaci o způsobu vyúčtovávání dotace předal A. Karban až na jednání výboru BK ČR konaném dne 2.12.2006 za přítomnosti revizní komise. B. Roškotová sdělila, že bez zbytečného odkladu po získání informace o způsobu vyúčtovávání dotace o tuto požádala ČKS a dotace byla přidělena.
B. Roškotová dále předložila podací lístek dokládající podání žádosti o dotaci na činnost klubu dne 29.9.2006

JUDr. Mejvaldová přednesla stížnost Ing. J. Chaloupka týkající se kauzy Igor Jisuko. Na dotaz, jak se vyvíjely vazby týkající se vývoje vlastnických vztahů/držení psa a úrazu, nebyl J. Suchý ochoten podat relevantní informace. JUDr. Mejvaldová v této souvislosti uvedla, že není možnost, aby prověřovala tuto záležitost, zvlášť když to nechtějí dovolit současní majitelé psa. JUDr. Mejvaldová upozornila, že předseda sboru rozhodčích by měl mít daleko vyšší morální kvality než jakýkoli jiný vystavovatel. Závěrem vyjádřila stanovisko, že pokud J. Suchý vystavoval psa s tímto problémem, jedná se o politováníhodnou skutečnost, ale tento případ nelze prošetřit ani potrestat. JUDr. Mejvaldová doporučuje členům výboru BK ČR revizní komise BK ČR, aby se chovali s dostatečnou etikou při výstavách, závodech a chovatelství. 

JUDr. Mejvaldová přečetla dopis P. Formana a dotázala seR. Fagoše, zda byly P. Formanovi již zaslány členské známky. R. Fagoš informoval, že členské známky byly odeslány.


Různé

R. Fagoš infomoval o nabídce RNDr. J. Chaloupkové týkající se zpracování statistiky vyhodnocování spondylózy.

Taneční zábava – J. Sílová informovala přítomné, že je zajištěno jak místo pro konání taneční zábavy, tak i kapela. J. Sílová předala výboru 10 lístků (zdarma) na taneční zábavu a požádala výbor, aby ji následně informoval, komu lístky předal, aby bylo zamezeno možné duplicitě. Dále seznámila přítomné, že je již prodáno 31 lístků a sehnáni 4 menší sponzoři, v této souvislosti by bylo vhodné, co nejdříve rozeslat dopisy k oslovení sponzorů. J. Sílová požádala výbor, aby za předpokladu, že výbor bude požadovat poskytnutí součinnosti z její strany při zajištění místa pro školení PCH a rozhodčích, jí byly poskytnuty v co nejkratší době konkrétní informace. 

Seminář poradců chovu a rozhodčích exteriéru se uskuteční dne 10.11.2007 od 10 hod. v Roztokách u Křivoklátu. Účastníkům bude uhrazeno cestovné (cesta na místo konání a zpět), případné ubytování si každý účastník hradí sám.   

Výsledky z výstav – NVP, MVP – výbor rozhodl, aby rozhodčí, který na takové výstavě posoudil plemeno boxer, zaslal kompletní výsledky v elektronické podobě (barevný ráz, pohlaví, třída, jméno posuzovaného jedince a CH, otec, matka) do 14 dnů po konání akce redaktorovi na e-mailovou adresu.

Propagační komise – T. Pfauser informoval, že osloví zbytek členů redakční rady s návrhem na jejich účast v propagační komisi. V rámci propagace T. Pfauser navrhl, že by bylo možné zhotovit vlajku BK ČR, výbor návrh jednomyslně odsouhlasil. T. Pfauser zajistí kalkulaci. 


Přílohy:
	Scan žádosti adresované prezidentovi ATIBOXu ve věci přidělení světové výstavy ATIBOX.



Zapsala: Martina Hirešová

