Zápis schůze výboru Boxerklubu ČR
Datum: 19.06.2006
Místo: ZKO Braník

Přítomni: B.Roškotová, M. Auterský, J. Suchý,  Rais, 
R. Fagoš, Mejvaldová, K. Archman
Omluveni: T. Pfausef, M. Hirešová,  Morávek


1.	Robert Fagoš informoval o vyrozumění od ČKS, že byl zamítnut návrh na zavedení
kárného řízení ohledně dotace- tzn. Dotace bude poslána v plné výši na účet Boxerklubu ČR.

2.	Výbor uvažuje o zpřísnění podmínek připuštění jedinců na bonitaci (mělo být a bude
zpracováno K. Archmanem) Připomínky a návrhy můžete zasílat do 15.10.2006 na adresu
p. Morávka a K. Archmana. 2 měsíce před plenárním zasedáním, které se bude konat dle
	stanov příští rok, bude tento návrh rozeslán na pobočky.

3.	Výbor doporučuje změnu stanov – a to větou – „v určitých odůvodnitelných případech může
výbor rozhodnout o pozastavení chovatelské činnosti v délce 1 roku.“ - návrh na přesné znění
zpracuje JUDr. Mejvaldová.

4.	Stanovisko k bodu č.8 minulého zápisu se JUDr. Mejvaldová vyjadřuje kladně ( Možnost
pořádání ZCH Boxerklubu ČR na území SR)

5.	Výbor a revizní komise přezkoumali zápisy z konferencí a 	plenárních zasedání až do r. 1998
a neshledali žádné závazné rozhodnutí, kterým by bylo ustanoveno vydávat každý rok nové
členské průkazky. Výbor se usnesl, že budou vydány průkazky víceleté a to na 6 let včetně
letoška. Pro každý rok bude členovi, který řádně zaplatí členské příspěvky, zaslána revalidační
známka. Každá pobočka obdrží takový počet známek, jaký doloží jmenovitý seznam členů
a zaplatí za ně. Důvodem, který vedl výbor k víceletým průkazkám je i markantní snížení
nákladů. Předsedkyně RK upozorňuje, že průkazky musí být vystaveny a rozeslány
co nejdříve,  neboť  bez nich jsou členi omezeni ve své kynologické činnosti. Nejzazší termín
pro rozeslání průkazek vč. známek by měl být 15. červenec 2006. 

Každá průkazka bude obsahovat jméno a příjmení, datum narození, evidenční číslo průkazky
a pobočku, v které je člen evidován. Na zadní straně budou kolonky na možnou změnu
pobočky ( stejně jako na průkazkách ČKS)

	Výbor rozešle hotové průkazky předsedům jednotlivých poboček a doporučuje pobočkám vést
vlastní evidenci čísel průkazek. Pobočky rozešlou průkazky svým členům.

6.	Ocenění členů k 80. výročí vzniku BK ČR
	Zaslané návrhy z poboček:
M. Müllerová, O. Petříková, V. Bratková, V. Mlčochová, K. Archman, M. Auterský, M. Kubová,
S. Sedlák, L. Rais,Dolejš,Morávek
Schválení členi na ocenění:
M. Müllerová, O. Petříková, V. Mlčochová, K. Archman, M. Auterský, M. Kubová, S. Sedlák,
L. Rais,Dolejš,Morávek.


7.	Žádosti o pořádání CACových a Výroční výstavy. Robert Fagoš obešle předsedy poboček,
zda by měli zájem o pořádání těchto výstav.
	
Výroční výstava by měla příští rok být pořádána na Moravě.
	
Klubová výstava CAC v r. 2007, o kterou si podala žádost ÚP Brno, nebude této pobočce
přidělena z důvodu opakující se špatné organizace.
	
Výroční výstava 2006 – v případě nákladů na zahraničního rozhodčího budou tyto zaplaceny
ze sponzorského daru p. Kláska.

Dále výbor doporučuje pobočkám, aby na své klubové výstavy zvaly zahraniční rozhodčí
dle svého uvážení 



Seznam rozhodčích na MVP a NVP 2007 předložených J. Suchým byl  schválen bez výhrad:

MVP 2007
11.02.2007 Brno – R. Fiala,náhr. Řehánek

22.04.2007 ČB – J. Suchý, náhr. M. Auterský

29.04.2007 Praha – J. Dolejš, náhr. R. Fiala

20.05.2007 Litoměřice – J. Suchý, náhr. Müllerová

24.06.2007 Brno – A. Karban, náhr. Müllerová

02.09.2007 ČB – M. Auterský, náhr. Müllerová

18.11.2007 Praha – M. Müllerová, náhr. M. Auterský

NVP 2007
14.01.2007 Olomouc – R. Fiala, Řehánek

15.04.2007 Ostrava – Řehánek, R. Fiala

22.07.2007 Mladá Boleslav – A. Karban, J. Suchý

09.09.2007 Brno – M. Müllerová, M. Auterský


8.	Stížnost M. Müllerové na R. Fagoše ohledně R- vrhu.
	M. Müllerová tvrdí, že jí nebyl vrácen krycí list v termínu stanovený chovatelským řádem
a nebylo nahlášeno narození štěňat. Vyjádření R. Fagoše: krycí list nebyl vrácen
M. Müllerové, neboť až dosud ( u všech vrhů) vše probíhalo tak, že si M. Millerová
vyzvedávala krycí list s kontrolou vrhu. Narození štěňat bylo M. Müllerové nahlášeno v termínu
( svědek R. Bezděkovská). Veškeré papíry jsou připraveny k předání, kontrola vrhu
je domluvena mezi R. Fagošem a M. Müllerovou na 21.06.2006. K. Archman bude informovat
M. Müllerovou. 

Každý člen Boxerklubu (včetně funkcionářů) je povinen řídit se chovatelským řádem.
Předsedkyně RK díky řešení stížnosti zjistila rozpor ve znění článku 2c a 7c specifické části
Řádu o podmínkách chovu boxera. V bodě 2c je stanoveno oprávnění poradce chovu
do 5 dnů provést kontrolu vrhu a v bodě 7c s odkazem na článek 2c je povinnost poradce
chovu provést kontrolu vrhu. Předsedkyně RK navrhuje toto k přepracování.

9.	Předsedkyně RK informuje, že pan Zdeněk Mifek rezignoval zatím jen telefonicky na svoji
funkci člena RK. Boxerklub by tak měl 2 členy RK, což by bylo v rozporu s čl.22,
bod 1. stanov. Možností je ve smyslu čl.10, bod.6. doplnění člena RK výborem BK ČR. Krajní
řešení by byla mimořádná konference s doplňující volbou. Jednotlivé pobočky se vyzývají, aby
se do 31.8.2006 vyjádřily.

10.	Upřesnění zápisu z 08.04.2006, článek č. 1 Rozhodčí pro posuzování zkoušky chovnosti

-    na základě konferencí schváleného návrhu, aby zkoušky chovnosti a bonitace posuzoval jen rozhodčí pro plemeno, výbor projednal zajištění rozhodčích pro posouzení zkoušek chovnosti v období 22.4.2006 – 13.5.2006, návrh rozhodčích pro posouzení ZCH konaných v období 22.4.206 – 13.5.2006 je následující:

15.4.2006 – Ostrava, koná se pouze svod, tj. není třeba rozhodčí pro posouzení ZCH
22.4.2006 – střední Čechy, rozhodčí MVDr. O. Petříková
22.4.2006 – Hradec Králové, rozhodčí J. Dolejš
22.4.2006 – Plzeň, rozhodčí A. Karban
29.4.2006 – Brno, rozhodčí J. Suchý
29.4.2006 – Rychvald, nemá dosud požádáno o delegaci rozhodčího
13.5.2006 – Praha, rozhodčí MVDr. O. Petříková,

	dle zadání konference BK výboru BK stanovit specifické podmínky pro výběr rozhodčích posuzujících zkoušky chovnosti a bonitace a zavázat poradce chovu k účasti na těchto akcích, výbor projednal požadavek, aby rozhodčí posuzující ZCH a bonitace měli složeno min. 10 zkoušek z výkonu, z toho alespoň 1 zkouška musí být druhého stupně nebo speciální, tento požadavek v současnosti splňují tito rozhodčí pro plemeno: M. Auterský, A. Karban, J. Dolejš, MVDr. O. Petříková, P. Řehánek, J. Suchý. U Ing. R. Fialy je třeba zjistit, zda výše uvedené podmínky splňuje.


11.	Udělení titulu Klubový vítěz
	Winni z Dybohůrky, maj. Karbanová
	Joshua z Ringu – maj. Robert a Jana Fagošovi
	Don Jokr- Box -maj. Petr Höfer

12.	Příští schůze bude řízena dle programu, který sestaví R. Fagoš


Zapsal: Robert Fagoš


