Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky
Datum konání:

13.2.2020

Místo konání:

Restaurace ABC, Za Mlýnem, Praha 4 - Braník

Přítomni:

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

Revizní komise:

JUDr. P.Šlauf, JUDr. H. Mejvaldová

Omluveni:
Výbor BK:
V. Beran
Revizní komise:
R. Kosařová
___________________________________________________________________________
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Plenární zasedání BK ČR 2020
ATIBOX IGP 2020
ATIBOX IGP FH 2020
ATIBOX - WUBOX
CEBS 2020 - Maďarsko
CHS od IVETKY DE CHANEL
Různé
Závěr

Změna programu vyhrazena - důvod: pozvání majitele CHS od Ivetky de Chanel
Hlasování: program schválen všemi hlasy
_____________________________________________________________________
1. Zahájení
Schůze BK ČR byla zahájena v 17:05 hodin
Předsedkyně přivítala členy výboru a členy RK
___________________________________________________________________________
2. Plenární zasedání 2020
Plenární zasedání BK ČR se bude konat v sobotu 16.5.2020 od 10:00 hodin v restauraci
hotelu 3 věžičky ve Stříteži u Jihlavy.
___________________________________________________________________________
3. ATIBOX IGP 2020 - Polsko
Ve dnech od 2.2. do 5.2.2020 proběhlo hlasování per rollam o odsouhlasení reprezentantů,
kteří splnili limit v kategorii IGP 3 na výběrových soutěžích BK ČR 2019, a tím splnili
podmínky pro účast na Atibox IGP 2020 v Polsku.

Předložený návrh hlavního výcvikáře BK ČR pana Auterského:
1. Eliška Nedvědová
2. Libuše Pucholtová
3. Klára Hronová
4. Lea Šveráková
5. Dana Kopáč
6. Andrea Schönfeldová
7. Iva Čadinová
8. Eliška Zbořilová

275 bodů
266 bodů
260 bodů
257 bodů
255 bodů
254 bodů
247 bodů
234 bodů

Hlasování: ANO - 8x, NE - 0x, Zdržel se 1x (MVDr. Špicera)
_________________________________________________________________________
Na dnešní schůzi byla projednávána výše příspěvku pro jednotlivé závodnice.
Výbor BK ČR zaplatí za repezentantky startovné + raut
Jednotné oblečení je ještě v jednání.
Výbor bere tyto informace na vědomí.
__________________________________________________________________________
4. ATIBOX WM IGP FH 2020
Koncem roku 2019 byli osloveni všichni předsedové jednotlivých ÚP, zda mají zájem pořádat
v roce 2020 Atibox IGP FH.
Přihlásila se jediná pobočka, a to ÚP Praha.
Hlasování - souhlas s tím, aby ATIBOX IGP FH 2020 pořádala ÚP Praha
ANO - 8x
5. ATIBOX - WUBOX
Po odchodu několika zástupců členských státu ze zasedání ATIBOXu v květnu 2019 při
volbách v Rumunsku, došlo začátkem roku 2020 k vytvoření nové mezinárodní organizace
WUBOX (World Union Boxer)
Výbor BK ČR pověřuje místopředsedu MVDr. Špiceru, aby oslovil vedení organizace
WUBOX ohledně podmínek vstupu BK ČR do této nové organizace.
Termín: do 29.2.2020
___________________________________________________________________________
6. CEBS 2020 - Maďarsko
Návrh předsedkyně A. Šefelínové na předání zvláštní ceny za Boxerklub ČR pro vítěze
některé z kategorií.
Hlasování: ANO - 8x
___________________________________________________________________________

7. Chovatelská stanice Od Ivetky de Chanel
Vzhledem k nutnosti řešení problémů, které se objevily v CHS od Ivetky de Chanel, byl s
dostatečným časovým předstihem na schůzi konanou dne 13.2.2020 pozván i majitel výše
uvedené CHS, konkrétně na 18:00 hodin. Výbor BK ČR požadoval vysvětlení ke zjištěným
skutečnostem, a to konkrétně ke zkoušce ZTP (Německo) u feny Claudia Cerdinale od Ivetky
de Chanel a u psa Dakaro od Ivetky de Chanel.
Před konáním schůze probíhala písemná komunikace s právním zástupcem majitele CHS.
19:00 hodin - s ohledem na pokročilou hodinu lze konstatovat, že se majitel ani jeho
právní zástupce na schůzi již nedostaví.
Fena Claudia Cardinale od Ivetky de Chanel, nar. 30.8.2016, č. zápisu
ČMKU/BOX/16014/16, nikdy zkoušku ZTP v Neměcku neabsolvovala, tzn. že dle
chovatelského řádu Boxerklubu ČR je tato fena nechovná. Tuto skutečnost nám písemně
potvrdil předseda Boxerklubu Německa i rozhodčí, který měl údajnou zkoušku posuzovat a
následně zapsat do průkazu původu feny.
Veškeré doklady, včetně dokladu o vykonání zkoušky ZTP ze dne 31.3.2019, byly majitelem
CHS zaslány i na ČKS, jako podklady pro zápis nově narozených štěňat.
Pes Dakaro od Ivetky de Chanel, nar. 16.8.2017, č.zápisu ČMKU/BOX/16516/17, zkoušku
ZTP v Německu dne 18.5.2019 absolvoval, ale nebyl zařazen do chovu kvůli povaze. Přesto
byly majitelem psa doklady o ZTP zaslány poradci chovu s tím, že pes je uchovněn.
Tento pes není v ČR chovný.
----------------------------------------------------------------Bylo rozhodnuto, že výbor předá na Plemennou knihu ČKS doklady, které zaslal na vyžádání
předseda Boxerklubu Německa. Doklady se týkají zkoušky ZTP u feny Claudia Cardinale od
Ivetky de Chanel.
Veškeré podklady budou také zaslány na předsednictvo ČMKU a Komisi pro zdraví a chov
ČMKU se žádostí o pozastavení všech zápisů na CHS od Ivetky de Chanel na dobu pěti let
ode dne 13.2.2020.
Výborem BK ČR bude podán podnět na zákaz chovu na jednotlivé chovné jedince, kteří byli
ke dni 13.2.2020 v držení majitele chovatelské stanice od Ivettky de Chanel.
Výbor BK ČR uložil hlavní poradkyni chovu MVDr. Klečkové, aby písemně vyzvala PCH
ÚP Plzeň k podání vysvětlení k hlášení o vrhu ze dne 8.10.2019, a to konkrétně k váze
jednoho štěněte, která byla v 7. týdnu pouhých 3800g - vrh CH.
Hlasování: ANO - 8x
__________________________________________________________________________
8. Různé
Informace hlavního výcvikáře pana Auterského:
Klub kníračů s Klubem airedale teriérů bude pořádát ve spolupráci se ZKO MR - stopařský
závod dle IGP na Moravě (Uničov). Zástupci obou jmenovaných klubů se spojili s panem
Auterským a bylo dohodnuto, že k jejich MR bude přidána výběrová soutěž FH pro boxery.

Výsledky závodníků BK ČR budou také započítány pro postup na ATIBOX IGP FH 2020.
Posuzovat budou rozhodčí ČKS.
Výbor BK ČR bere tuto informaci na vědomí.
----------------------------------------------------------------Návrh ústřední poradkyně chovu MVDr. Klečkové na změnu CHŘ
Vzhledem k tomu, že bylo povolení absolvovat zkoušky ZTP v Německa a Rakousku (dle
chovatelského řádu BK ČR - bod č. 4, zneužito ve dvou doložených případech, navrhuje
MVDr. Klečková vypustit z CHŘ z bodu č. 4 - Chovný pár musí splňovat: “....ZTP v
Německu, nebo ZTP v Rakousku...” a ponechat v platnosti pouze zkoušku chovnosti
vykonanou v ČR.
Návrh změny připraví MVDr. Klečková
___________________________________________________________________________
9. Závěr
Schůze výboru BK ČR byla ukončena ve 20:00 hodin.
Do ukončení schůze se majitel CHS od Ivetky de Chanel ani jeho právní zástupce
nedostavil.

Zapsala: Renata Kotoučová

