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Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 18.2.2007, 10:00 – 15:30 hod.
Místo konání: ZKO Braník, Praha
Přítomni: R. Fagoš, J. Morávek, M. Hirešová, K. Archman, M. Auterský,  J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais, B. Roškotová
Za revizní komisi: Z. Mifek

Na začátku schůze byl výborem jednomyslně schválen program této schůze navržený předsedou výboru BK ČR, a to v následujícím znění:
 
Program:
	Kontrola zápisu z výborové schůze konané 2.12.2006

Členské známky – rozesílání, nové legitimace, platby, termínový kalendář
Příprava plenárního zasedání
Seznámení výboru s návrhem změn chovatelského řádu a bonitace
Návrh změny výstavního řádu – pro výroční výstavu
Informace z členských schůzí – propagace plemene, odborné komise, stížnosti na funkcionáře, schválení poradce chovu ÚP Český Krumlov
Výroční výstava, návrh na rozhodčí, návrh inzerce
Soustředění BK ČR na Atibox 2007 + reprezentace 
Žádost o navrácení pí Žarské a MVDr. Špicery do sboru rozhodčích
Sponzorský dar Ing. Kláska  
Změna termínu bonitace
Vyšetření srdce – standardizace způsobu vyšetření, vyhodnocovatel
Splnění požadavků na rozhodčí pro ZCH a bonitace
Požadavek na zřízení e-mailové schránky J. Suchým
Oznámení změn  u chovatelských akcí, výstav
Statistiky chovu za rok 2006 (K. Archman), statistiky PCH
Návrh hlavičkového papíru
Různé
Propagační akce


Kontrola zápisu z výborové schůze konané 2.12.2006.

R. Fagoš seznámil přítomné s obsahem zápisu ze schůze výboru BK ČR konané dne 2.12.2006.

K bodu 6. týkajícího se stížnosti chovatelské stanice Moravian K Archman uvedl, že na stížnost chovatelské stanice Moravian odpověděl a dosud od stěžovatelů neobdržel žádnou zpětnou vazbu.
K bodu 13. týkajícího se zprávy poradce chovu za rok 2005 – R. Fagoš uvedl, že ho MVDr. Petříková informovala, že by měla během následujícího týdne obdržel od paní Gollové podkladové materiály pro zprávu ústředního poradce chovu za rok 2005.

B. Roškotová přednesla návrh na zrušení poplatků územních poboček za akce (jedná se o poplatky 900,- Kč za CACK výstavu, 1800,- Kč za CAC výstavu, 50 Kč za svod, ZCH, bonitaci a VZ), celkem se jedná o příjem BK ČR cca 14 tis. Kč/rok a zároveň navrhla opětovné zavedení poplatků za krycí psy. R. Fagoš navrhl, aby tento návrh byl předložen k rozhodnutí plenárnímu zasedání. Výbor uložil B. Roškotové, aby ve spolupráci s T. Pfauserem vypracovala podrobný odůvodněný návrh v této věci, přičemž návrh má být rozdělen do tří částí týkajících se: a) výstav, b) chovatelských akcí, c) krycích poplatků. Návrh bude rozeslán územním pobočkám jako návrh k projednání na plenárním zasedání. Výbor jednomyslně souhlasí s tím, aby o návrhu rozhodlo plenární zasedání. Zd. Mifek za revizní komisi uvedl, že se přimlouvá za zrušení poplatků za svody a ZCH. 

Bod 17. týkající se projednání možnosti uložit volné finanční prostředky BK ČR na termínovaný vklad s vyšší úrokovou sazbou trvá. T. Pfauser pošle návrh v této věci Dr. Mejvaldové.

K bodu 18. týkajícího se projednání existence smluv mezi BK ČR a MVDr. Deckerem a mezi BK ČR a tiskárnou zpravodaje BK ČR – T. Pfauser informoval, že byla uzavřena rámcová smlouva o dílo mezi BK ČR a tiskárnou, o existenci smlouvy mezi BK ČR a Postservisem a povolení ministerstva kultury pro tisk zpravodaje (všechny tyto dokumenty jsou k nahlédnutí u T. Pfausera). Kopii smlouvy uzavřené mezi BK ČR a MVDr. Deckerem se nepodařilo získat, věc bude projednána s JUDr. Mejvaldovou.

R. Fagoš informoval, že obdržel pozvánku na sněm zástupců BK ATIBOXu, který se uskuteční 1.6.2007, dále informoval, že do začátku dubna 2007 lze podat návrhy na pořádání akcí ATIBOXu (ATIBOX světová výstava, ATIBOX WM IPO, ATIBOX FH WM). Výbor jednomyslně podpořil návrh podat žádost o konání světové výstavy ATIBOX v některém z nominačních roků podmíněnou uspořádáním ATIBOX WM IPO s tím, že výstava bude uspořádána ve spolupráci s některou ze sousedních zemí.

K bodu 20. předložil J. Suchý návrh na doplnění výstavního řádu BK ČR o článek 11a – Klubový juniorský vítěz (scan návrhu je přílohou č. 1 tohoto zápisu).

J Suchý dále navrhl provést změnu výstavního řádu BK ČR v části týkající se podmínek, za kterých může být jedinec přihlášen do třídy vítězů, výbor pověřil J. Suchého vypracováním písemného návrhu této změny.

Zd. Mifek za revizní komisi navrhl, aby byl plenárnímu zasedání předložen návrh na provedení revize všech řádů BK ČR s tím, že by plenární zasedání mělo uložit výboru, aby výše uvedenou revizi provedl do konference BK ČR.

Výbor byl dále informován, že ÚP Český Krumlov si již zvolila poradce chovu.

Zápis byl výborem následně jednomyslně bez výhrad schválen. 


Členské známky – rozesílání, nové legitimace, platby, termínový kalendář

Datum 31.1.2007 stanovené pro odvedení plateb územních poboček za členy a zadání aktuálního seznamu členů do evidence na webu BK ČR bylo zvoleno z důvodu blížícího se plenárního zasedání BK ČR a konání valné hromady ČMKU.

Výbor tímto územní pobočky informuje o způsobu a termínech pro podávání žádostí o členské známky a průkazky pro nové členy a jejich vydávání. 
Pokud územní pobočka poukáže platbu za členy na účet BK ČR a zašle předsedovi BK ČR požadavek na počet členských známek do konce února, v případě požadavku na vydání průkazek pro nové členy je taktéž nutno zaslat předsedovi BK ČR seznam těchto nových členů obsahující údaje nutné pro řádné vyplnění členské průkazky, budou územní pobočce vydány členské známky, v případě požadavku na vydání průkazek pro nové členy, taktéž průkazky, do konce března.
Pokud územní pobočka poukáže platbu za členy na účet BK ČR a zašle předsedovi BK ČR požadavek na počet členských známek do 15.6., v případě požadavku na vydání průkazek pro nové členy je taktéž nutno zaslat předsedovi BK ČR seznam těchto nových členů obsahující údaje nutné pro řádné vyplnění členské průkazky, budou územní pobočce vydány členské známky a v případě požadavku na vydání průkazek pro nové členy, taktéž průkazky, do 15.8.
V případě, že dojde u členů ke změnám údajů uvedených v členské průkazce, je třeba, aby požadavek na vydání průkazky obsahující aktuální údaje s jejich specifikací zaslal předseda nebo tajemník územní pobočky předsedovi BK ČR. 
   

Příprava plenárního zasedání.

M. Hirešová přečetla přítomným zápis z členské schůze ÚP Louny ve věci žádosti o svolání mimořádné konference BK ČR. ÚP Louny jako jediná doručila řádně v termínu stanoveném revizní komisí žádost o svolání mimořádné konference BK ČR. Výbor konstatoval, že dokumenty zaslané ÚP Louny neobsahují pozvánku na členskou schůzi a zápis neobsahuje program navrhovaný pro mimořádnou konferenci. Na členské schůzi bylo přítomno 18 členů, ze zápisu není zřejmé, zda byly dodrženy stanovy BK ČR ve věci usnášení schopnosti členské schůze pokud není přítomna nadpoloviční většina členů ÚP, kdy je nutno vyčkat 30 minut.  

B. Roškotová seznámila přítomné se zápisem z členské schůze ÚP Staňkov, která se konala dne 10.2.2007. B. Roškotová k tvrzení uvedenému v zápisu uvedla, že dne 29.12.2006 obdržela od ČKS pro BK ČR dotaci ve výši 43.312 Kč na ATIBOX IPO WM, který se konal v dubnu 2006 v Polsku, dále uvedla, že BK ČR obdržel dne 23.10.2006 dotaci ve výši 24.000,- Kč na činnost klubu. Z výše uvedeného vyplývá, že BK ČR obdržel od ČKS všechny dotace. Dotace byly přiděleny na základě řádného vyúčtování, což je schváleno RK ČKS, tudíž zápis z členské schůze ÚP Staňkov je v bodu „dotací“ zcela nepravdivý a zavádějící.

K zápisu z členské schůze ÚP Staňkov výbor BK ČR zejména uvádí, že tento nebyl dle podmínek stanovených revizní komisí doručen ani řádně ani včas.  


Seznámení výboru s návrhem změn chovatelského řádu a bonitace

Výbor byl seznámen s návrhem změn Podmínek chovu německého boxera v České republice (dále jen „chovatelský řád“), které byly zpracovány některými členy výboru. Výbor k návrhu změn uvádí, že se jedná o návrh výboru BK ČR, který bude rozeslán územním pobočkám jako jeden z návrhů předkládaných plenárnímu zasedání. Návrh změn chovatelského řádu tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Výbor jednomyslně schválil termín a místo konání plenárního zasedání, plenární zasedání se bude konat dne 26.5.2007 v Praze na cvičišti ZKO Braník, organizací plenárního zasedání výbor pověřil ÚP Praha.

Výbor dále jednomyslně schválil změnu termínu konání jarní bonitace, která se tak bude konat dne 27.5.2007. 


Návrh změny výstavního řádu – pro výroční výstavu

R. Fagoš přednesl návrh na změnu výstavního řádu tak, aby na výroční výstavě BK ČR nebyla požadována zkouška z výkonu pro zadání titulu Vítěz roku, důvodem návrhu této změny je zvýšení konkurence při zadávání titulu vítěz roku.
Výbor 8 hlasy pro, 1 se zdržel, schválil předložení výše uvedeného návrhu plenárnímu zasedání BK ČR k rozhodnutí.  


Informace z členských schůzí – propagace plemene, odborné komise, stížnosti na funkcionáře, schválení poradce chovu ÚP Český Krumlov

Výbor byl informován o návrhu, který vzešel na členské schůzi ÚP Hradec Králové, vydat kalendář s tematikou plemene německý boxer za účelem propagace plemene.

Výbor jednomyslně schválil návrh, aby redakční rada sestavila komisi pro propagaci plemene s tím, že výbor schvaluje složení této komise, korektury materiálů vzešlých z práce této komise a čerpání prostředků.  

Ve věci odborných komisí byl projednán návrh, aby v rámci ustanovení komise poradců chovu bylo primárně uskutečněno setkání všech poradců chovu s tím, že si sami zvolí složení odborné komise.

Výbor byl seznámen se stížností na funkcionáře - kauza Igor Jisuko. J. Suchý v této věci uvedl, že v době vystavování měl pes obě varlata stejné velikosti, plně sestouplá v šourku, dle vyjádření byl pes kromě výroční výstavy BK ČR 2005 vystaven ještě na dalších 2 výstavách a posouzen 2 rozhodčími BK ČR. Pes se nezúčastnil ani svodu ani na ZCH. V dané věci J. Suchý dále uvedl, že pes byl prodán paní Šulcovou asi ve věku 4 měsíců do zahraničí starším manželům, poté, co majitel zemřel a manželka psa nezvládala, byl pes ustájen u J. Suchého, který ho nabídl k darování „na zahradu“. Následně byl pes prodán novým majitelům v ČR, kterým následně utekl a byl nalezen v okolí Kralup n. Vltavou. J. Suchý předložil výboru výstavní a výkonnostní průkaz psa.

Výbor projednal způsob využívání sponzorského daru Ing. Kláska. Výbor se usnesl, že využití sponzorského daru bude konzultováno mezi výborem a Ing. Kláskem.

Informace týkající se schválení poradce chovu ÚP Český Krumlov je uvedena v rámci bodu 1. Kontrola zápisu z výborové schůze konané 2.12.2006.

 
Výroční výstava, návrh na rozhodčí, návrh inzerce 

R. Fagoš informoval výbor o návrhu ÚP Rychvald a ÚP Olomouc na rozhodčí pro posuzování Výroční speciální výstavy BK ČR 2007. Výbor o předloženém návrhu diskutoval a následně přistoupil k rozhodnutí. 

8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, aby výroční výstavu BK ČR 2007 posuzovali 3 rozhodčí, a to A. Palacin, D. Vitali a M. Auterský.

Výbor žádá pořádající pobočky o sdělení výše nákladů na jednotlivé rozhodčí, neboť tato informace je nezbytná pro další jednání o způsobu jejich hrazení. 


Soustředění BK ČR na ATIBOX 2007 + reprezentace

M. Auterský informoval výbor, že osobně kontaktoval všechny nominované na ATIBOX WM IPO 2007 a je s nimi nadále v kontaktu.

M. Auterský navrhl, aby byl do reprezentace na ATIBOX WM IPO 2007 donominován J. Škala. Výbor tento návrh jednomyslně schválil.

Dodatečný výběr reprezentace bude proveden hlavním výcvikářem BK ČR na soustředění dne 17.3.2007.

Výbor schválil provedení úhrady 600,- Kč za pronájem cvičiště, na kterém byl uskutečněn trénink reprezentace na  ATIBOX WM IPO 2007.

Výbor jednomyslně zvolil M. Auterského vedoucím reprezentace ATIBOX WM IPO 2007.


Žádost o navrácení pí. Žarské a MVDr. Špicery do sboru rozhodčích

Výbor jednomyslně schválil podání žádosti o navrácení pí. Žarské a MVDr. Špicery do sboru rozhodčích. Výbor pověřil vypracováním žádosti a jejím podáním na ČMKU M. Hirešovou a R. Fagoše.


Sponzorský dar Ing. Kláska  

Tento bod byl projednán v rámci bodu 6. Informace z členských schůzí – propagace plemene, odborné komise, stížnosti na funkcionáře, schválení poradce chovu ÚP Český Krumlov.


Změna termínu bonitace

Tento bod byl projednán v rámci bodu 4. Seznámení výboru s návrhem změn chovatelského řádu a bonitace.


Vyšetření srdce – standardizace způsobu vyšetření, vyhodnocovatel

Výbor projednal problematiku standardizace způsobu vyšetření srdce. Toto vyšetření má nadále zůstat nepovinné, výbor ale považuje za žádoucí standardizovat postupy vyšetření. Výbor jednomyslně schválil, aby byl připraven formulář pro vyhodnocování vyšetření, tento byl konzultován s veterinárním lékařem a zveřejněn ve zpravodaji. 


Splnění požadavků na rozhodčí pro ZCH a bonitace

Výbor projednal problematiku splnění požadavků na rozhodčí pro ZCH a bonitace.


Požadavek na zřízení e-mailové schránky J. Suchým 

J. Suchý před všemi přítomnými přislíbil, že nejpozději do 31.12.2007 bude mít zřízenu              e-mailovou schránku.


Oznámení změn u chovatelských akcí, výstav 

Výbor byl seznámen se změnami a doplňky týkající se chovatelských akcí a výstav. Tyto změny a doplňky budou zohledněny a zveřejněny ve Zpravodaji BK ČR 1/2007 a na webových stránkách BK ČR.


Statistiky chovu za rok 2006 (K. Archman), statistiky PCH

K. Archman informoval, že mu většina poradců chovu nedodává informace. K. Archman si většinu informací sehnal z ČKS a zpracuje je do konce února 2007.


Návrh hlavičkového papíru

T. Pfauser předložil výboru k nahlédnutí návrh vzoru hlavičkového papíru BK ČR.
Výbor následně 7 hlasy pro, 1 proti, předložený vzor hlavičkového papíru schválil. Vzor hlavičkového papíru je přílohou č. 3 tohoto zápisu.


Různé

M. Hirešová informovala výbor o nabídce M. Pleskače o možnosti pořádání výcvikového tábora pro boxery v areálu „Žirovnická Jitřenka“ v průběhu srpna 2007. Výbor o předloženou nabídku nemá zájem, myslí si, že by nabídka mohla oslovit spíše územní pobočky.

M. Auterský informoval o uspořádání táboru pro stopaře.

 
Propagační akce

J. Sílová seznámila výbor s návrhem uspořádat 1. taneční zábavu přátel německého boxera pod záštitou BK ČR, která by se měla konat v sobotu 10.11.2007 od 19 hod. v Hotelu Roztoky, Roztoky u Křivoklátu. Akce je určena jak pro členy BK ČR, tak i pro jejich přátele. J. Sílová navrhla, že je ochotna tuto akci jak zorganizovat, tak i financovat.

Všichni členové výboru BK ČR souhlasí s výše uvedeným návrhem uspořádat 1. taneční zábavu přátel německého boxera pod záštitou BK ČR. Výbor dále jednomyslně schválil bezplatnou inzerci této akce ve třech číslech Zpravodaje BK ČR (1,2,3/2007) v rozsahu 1 strany A5 v každém z čísel a bezplatnou inzerci této akce na webových stránkách BK ČR. Výbor ustanovil kontaktní osobou výboru ve věci uspořádání výše uvedené akce M. Hirešovou. Výbor předpokládá, že využije možnost uspořádat před konáním této akce seminář rozhodčích a poradců chovu.


Všichni členové výboru souhlasí s tím, že zápis ze schůze výboru bude po jeho vyhotovení rozeslán všem členům výboru BK ČR, kteří mají 48 hod. na vyjádření případných výhrad k zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.


Přílohy:
	Scan návrhu na doplnění výstavního řádu BK ČR.

Návrh změn chovatelského řádu.
	Vzor hlavičkového papíru BK ČR.


Zapsala: Martina Hirešová

