1/6

Zápis ze schůze výboru Boxerklubu České republiky



Datum konání: 5.7.2007, 11:00 – 16:30 hod.
Místo konání: Česká Skalice - Spyta
Přítomni: R. Fagoš, M. Hirešová, J. Morávek , J. Suchý, T. Pfauser, L. Rais, B. Roškotová
Omluveni: K. Archman, M. Auterský 
Za revizní komisi: JUDr. H. Mejvaldová
Hosté: J. Šuster

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 

Kontrola zápisu z plenárního zasedání
1. Středoevropská výstava boxerů
Zpráva z jednání ATIBOXu 
Projednání výstavy ATIBOX 2008 ČR + SR, dohoda o spolupráci 
Projednání ATIBOX WM IPO
Projednání ATIBOX WM FH
Plán akcí na rok 2008, zhodnocení výstav a rozhodčích za první pololetí 2007
Příprava semináře poradců chovu a rozhodčích
Projednání využití daru od Ing. T. Kláska
Různé


Kontrola zápisu z minulé výborové schůze.

R. Fagoš seznámil přítomné s obsahem zápisu ze schůze výboru BK ČR konané dne 1.4.2007.

K bodu 2. týkajícího se ATIBOX WM IPO 2007 Itálie R. Fagoš zhodnotil průběh akce a seznámil přítomné s výsledky reprezentantů BK ČR:
IPO 1 – Veronika Topšová /Delta z Černého jezera - 2. místo 
IPO 2 - Iva Fojtíková /Imperio z Ringu - 1. místo
IPO 3 – Robert Fagoš/Joshua z Ringu – 9. místo
R. Fagoš navrhl, odměnit reprezentanty BK ČR, kteří se umístili do 3. místa, částkou ve výši 5.000 Kč. Výbor odsouhlasil odměnu každé ze závodnic ve výši 3.000 Kč.
M. Auterský jako vedoucí výpravy BK ČR zpracoval a předal zprávu o průběhu ATIBOX WM IPO 2007 Itálie v řádném termínu.

K bodu 3. – Jednání ATIBOXu se uskutečnilo, podrobné informace z jednání budou uvedeny v rámci příslušných bodů programu schůze.

K bodu 5. -  Zpravodaj, info – R. Fagoš informoval přítomné, že se domluvil s M. Lukešovou a L. Lukešem ohledně realizace záměru vytvořit verze webových stránek BK ČR v anglickém jazyce. 
T. Pfauser informoval výbor, že návrh, aby Zpravodaj BK ČR 2/2007 byl zhotoven ve formě obálka a 4 vnitřní strany barevné, zbývající v dosavadním formátu, konzultoval s tiskárnou, závěrem jednání je, že navržená verze barevného tisku není z důvodu nákladů realizovatelná, tiskárna navrhla jako alternativu celobarevný tisk zpravodaje. 

K bodu 6. Příprava bonitace, delegace – R. Fagoš informoval výbor, že bonitace proběhla.

K bodu 10. Různé – R. Fagoš informoval, že zpracování statistiky vyhodnocování spondylózy nebylo možné zatím realizovat, neboť ČKS dosud nedodal výsledky v elektronické podobě.
Propagační komise – T. Pfauser informoval, že budou zpracovány FAQ (nejčastější otázky a odpovědi) pro uveřejnění na web, dále informoval, že propagační komise pracuje na přípravě kalendáře.

Zápis byl výborem následně jednomyslně bez výhrad schválen. 


Kontrola zápisu z plenárního zasedání 

Výbor byl informován o usnesení plenárního zasedání BK ČR. 

Výbor byl dále informován, že L. Lukeš přislíbil, že na webu BK ČR bude seznam členů BK ČR za roky 2006 a 2007.

Výbor upozorňuje územní pobočky, že v databázi členů jsou u rodných čísel členů často uváděny nesprávné či neúplné údaje, případně tento údaj i zcela chybí. Výbor upozorňuje, že je nutné v databázi členů uvádět správné a úplné údaje týkající se rodných čísel členů, neboť tyto údaje jsou nutné pro správné vyhotovování průkazek. Je tedy žádoucí, aby nesprávné či chybějící údaje byly územními pobočkami opraveny/doplněny.


1. Středoevropská výstava boxerů  

Výbor jednomyslně schválil delegaci M. Auterského k posuzování na 1. Středoevropské výstavě boxerů.

1. Středoevropská výstava boxerů se uskuteční 23.9.2007 v Krajném (SK).
Rozhodčí delegovaní na tuto výstavu jsou M. Auterský, I. Sopko (SK), A. Tanoni (I), L. Vidák (H) s tím, že rozhodčí budou do kruhů (pro posuzování jednotlivých barevných rázů a pohlaví) losováni veřejně, těsně před zahájením výstavy. 
Na výstavě budou zadávány následující tituly: 
BEST OF BABY 
BEST OF PUPPY 
CENTRALEUROPEAN CLUB JUNIOR WINNER
CENTRALEUROPEAN CLUB JUNIOR VICEWINNER
EUROPEAN DERBY WINNER
VÁRSZEGI ZSOLT MEMORIAL TROPHY
PREZIDENT TROPHY
WINNER OF CHAMPIONS
EUROPEAN VETERAN CUP
CARLO V. HENNIGSHOF TROPHY 
CENTRALEUROPEAN CLUB WINNER
CENTRALEUROPEAN CLUB VICEWINNER
BOB

  
 Zpráva z jednání ATIBOXu 

R. Fagoš informoval přítomné o průběhu shromáždění zástupců členských zemí ATIBOXu. Letošní zasedání bylo volební. 

Nové složení prezidia ATIBOXu je následující:
Čestný prezident: Knut Brodal (NOR)
Prezident: Dr. Milos Lučić (SER)
	Vice-Prezident: Bernard Kafka (F)

Vice-Prezident: Dr. Ing. Iwona Magdziarska (PL)
Generální sekretář: Torsten Lemmer (D)
Hlavní výcvikář: Robert Fagoš (CZ)
Hospodář: Ginette Hufschmid (CH)
Členové prezidia: Andrea Čućnik (SLO), Arge Haugen (NOR) 

Revizní komise: 
Rosemarie Sturny (CH)
Noëlle Desurmont (F)

Světová výstava ATIBOX:
2008 – SR + ČR
2009 – Španělsko
2010 – Polsko
2011 – Bulharsko

ATIBOX WM IPO:
2008 – Polsko
2009 – SR + ČR
2010 – Itálie

ATIBOX FH WM:
2007 – Dánsko
2008 – Švýcarsko
2009 – SR + ČR


Projednání výstavy ATIBOX 2008 ČR + SR, dohoda o spolupráci

JUDr. Mejvaldová přijala návrh výboru, aby se stala revizorem výstavy ATIBOX 2008 pořádané ve spolupráci Boxerklubu ČR a Slovenského Boxerklubu, dále přislíbila, že připraví dohodu mezi organizátory výstavy ATIBOX 2008.
Výbor jednomyslně schválil návrh, aby I. Sopko (SK) byl nominován jako rozhodčí na ATIBOX 2008 pro třídy baby a veteránů.
Výstava se uskuteční poslední víkend v květnu 2008.
Pro přípravu výstavy ATIBOX 2008 bude ustanovena pracovní komise. Do pracovní komise pro přípravu výstavy ATIBOX nominuje Boxerklub ČR 2 členy a Slovenský Boxerklub taktéž 2 členy. Výbor jednomyslně schválil návrh, aby zástupci Boxerklubu ČR v pracovní komisi pro přípravu výstavy ATIBOX byli R. Fagoš a T. Pfauser. 
Pracovní komise vybere místo pro konání výstavy ATIBOX 2008, které musí odpovídat požadavkům světové výstavy a musí se nacházet v blízkosti dálnice. 
Návrh ostatních rozhodčích mimo rozhodčího pro třídu baby a veteránů (viz výše) bude sestaven pracovní komisí a předložen ke schválení prezidiu ATIBOXu.
Výstavní poplatek bude vybírán v hotovosti na výstavě v den jejího konání.
Financování výdajů uskutečněných před výstavou ATIBOX 2008 bude prováděno rovným dílem, případný zisku bude rozdělen stejným dílem. Konečné vyúčtování bude uskutečněno do 90 dnů po konání výstavy. Financování ATIBOX WM IPO 2009 a ATIBOX WM FH 2009 bude provedeno stejným způsobem.
Výstava se bude řídit výstavním řádem ATIBOXu a Slovenské kynologické jednoty.

 
Projednání ATIBOX WM IPO

Projednáno v rámci bodu 4. a 5. (viz výše).


Projednání ATIBOX WM FH

Projednáno v rámci bodu 4. a 5. (viz výše).
Na ATIBOXu WM FH 2007 v Dánsku mohou vzhledem k místním zákonům startovat pouze jedinci s nekupírovanýma ušima a nekupírovaným ocasem.


Plán akcí na rok 2008, zhodnocení výstav a rozhodčích za první pololetí 2007

V rámci hodnocení výstav a rozhodčích za první pololetí 2007 zmínil R. Fagoš posuzování Ing. R. Fialy na MVP Brno, které hodnotil jako vysoce profesionální, s tím že velice oceňuje přístup Ing. Fialy jak k vystavovatelům tak i k publiku.  
Výbor byl dále informován o plánovaných posuzováních našich rozhodčích v zahraničí. J. Suchý je pozván k posouzení výstavy v Rusku. A Žarská a Ing. R. Fiala budou posuzovat výroční výstavu Slovenského Boxerklubu. M. Auterský bude posuzovat výroční výstavu Boxerklubu Polska.   

Plán mezinárodních výstav na rok 2008 je následující:

10.2. Brno –rozhodčí: A. Bogucká /PL (náhr.: A.Žarská)
20.4. České Budějovice -  rozhodčí: A.Žarská (náhr.: M. Auterský)
27.04. Praha - rozhodčí: M. Auterský (náhr.: J. Dolejš)
25.5. Litoměřice - rozhodčí: J. Dolejš (náhr.: P. Řehánek)
29.6. Brno - rozhodčí: J. Šuster /SK (náhr.: J. Suchý)
31.8. Mladá Boleslav - rozhodčí: MVDr. J. Špicera (náhr.: Ing. R. Fiala)
28.9. České Budějovice- rozhodčí: Ing. R. Fiala (náhr.: RNDr. M. Müllerová CSc.)
16.11. Praha - rozhodčí: J. Suchý (náhr.: MVDr. J. Špicera)



Plán národních výstav na rok 2008 je následující:

13.1. Olomouc - rozhodčí: P. Řehánek (náhr.: RNDr. M. Müllerová CSc.)
13.4. Ostrava - rozhodčí: A. Karban (náhr.: RNDr. M. Müllerová CSc.)
20.7. Mladá Boleslav - rozhodčí: A. Žarská (náhr.: Ing. R. Fiala)
14.9. Brno - rozhodčí: Ing. R. Fiala (náhr.: P. Řehánek)

O přidělení výroční speciální výstavy pro rok 2008 zažádaly územní pobočky Děčín, Praha a Louny. Výbor 6 hlasy rozhodl, že výroční speciální výstava pro rok 2008 bude přidělena ÚP Praha, výbor dále jednomyslně schválil, že výborem navržený rozhodčí pro tuto výstavu je paní A. Žarská. 

Informace o návrzích delegace rozhodčích zašle navrženým rozhodčím R. Fagoš e-mailem, obdržená potvrzení účasti následně předá J. Suchému.

CAC výstava pro rok 2008 byla přidělena ÚP Děčín.

R. Fagoš opětovně obešle jednotlivé územní pobočky, aby do 14 dnů od odeslání výzvy zaslaly své návrhy na pořádání CAC výstavy v roce 2008. Jelikož původní termín pro zaslání návrhů byl již 30.6.2007, rozhodne o přidělení CAC výstavy J. Suchý.

J. Morávek zašle územním pobočkám výzvu, aby zaslaly své návrhy na výběrové závody. 


Příprava semináře poradců chovu a rozhodčích

Výbor projednal stav příprav semináře poradců chovu a rozhodčích exteriéru, který se uskuteční  dne 10.11.2007 od 10 hod. v Roztokách u Křivoklátu. 


Projednání využití daru od Ing. T. Kláska

Dar od Ing. Kláska bude čerpán na úhradu nákladů na zahraniční rozhodčí, kteří jsou pozváni k posuzování Výroční speciální výstavy Boxerklubu ČR v letošním roce, a to konkrétně na úhradu nákladů na rozhodčího A. Palacina. Dále bude dar využit na úhradu nákladů na zahraniční rozhodčí, kteří budou posuzovat Výroční speciální výstavu Boxerklubu ČR v roce 2008.
  

Různé

J. Suchý upozorňuje všechny územní pobočky pořádající CAC výstavu na povinnost stanovenou v čl. 7 Výstavního řádu ČMKU, a to na povinnost uvést v katalogu výstavy Řád pro udělování titulu Český junior šampión a Řád pro udělování titulu Český šampión. Celé znění zmiňovaného ustanovení čl. 7 Výstavního řádu ČMKU je uvedeno níže.

„Čl. 7 – Čekatelství
a) Čekatelství šampionátu mladých (CAJC). 
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český junior šampión, který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAJC). 

b) Čekatelství šampionátu ČR (CAC).
Zadávání tohoto čekatelství upravuje Řád pro udělování titulu Český šampión,  který je přílohou tohoto VŘ a musí být uveden v katalogu výstav, na kterých je povoleno zadávat čekatelství (CAC). 

c) Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI (CACIB). 
Zadávání tohoto titulu upravuje Mezinárodní výstavní řád FCI, který je přílohou tohoto VŘ. Příslušná ustanovení týkající se podmínek, způsobu a počtu CACIB pro jednotlivá plemena musí být uvedena v katalogu mezinárodních výstav. 

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC),nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího.Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU. Čekatelství CAJC a CAC a Res.CAC mohou být zadána pouze na výstavách konaných na území České republiky.“

Výbor se dále zabýval problémem nízkého počtu posouzených jedinců na klubových výstavách. J. Suchý zpracuje z dostupných materiálů do příští schůze výboru statistiku počtu posouzených jedinců na klubových výstavách uspořádaných v roce 2006. J. Suchý dále připraví pro výbor informaci, které územní pobočky nezaslaly katalog a výstavní posudky z jimi pořádaných klubových výstav. 

JUDr. Mejvaldová přednesla kritiky, které obdržela na konání klubové výstavy a bonitace v Praze, kdy měli být předvedeni kupírovaní psi. JUDr. Mejvaldová důrazně upozorňuje, aby územní pobočky dodržovaly ustanovení týkající se kupírovaných jedinců. Výbor jednomyslně předložené upozornění schválil. V případě, že by ÚP Praha v budoucnu uspořádala klubovou výstavu s kupírovanými jedinci v rozporu s ustanoveními zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, nebude jí další akce přidělena.

Výbor byl seznámen se vznikem nové územní pobočky, a to ÚP Ústí nad Orlicí. Výbor bere na vědomí vznik ÚP Ústí nad Orlicí, výbor nemá námitek proti volbě poradce chovu této ÚP, kterým byl zvolen pan Václav Novotný. Výbor upozorňuje územní pobočku na povinnost získat identifikační číslo IČ a zaplatit poplatky za nové členy Boxerklubu ČR.

Výbor byl seznámen s propozicemi na klubovou výstavu ÚP Střední Čechy. K danému JUDr. Mejvaldová důrazně upozorňuje, že přidružení klubové výstavy ÚP Střední Čechy ke krajské výstavě psů pořádané 30.9.2007 je možné pouze za předpokladu, že pořadatelem klubové výstavy bude příslušná územní pobočka Boxerklubu ČR. Jen za takové situace budou výsledky klubové výstavy platné. Předložené propozice na tuto výstavu nejsou přípustné, neboť pořadatelem není uvedena územní pobočka Boxerklubu ČR, ale ZKO Újezd nad Lesy. ZKO Újezd nad Lesy nemůže být v žádném případě pořadatelem klubové výstavy Boxerklubu ČR. Pokud by nebyl pořadatel změněn na územní pobočku Boxerklubu ČR, nemůžou být tituly zadány a případně by udělené tituly nebyly platné.

 

Zapsala: Martina Hirešová



