boxerklub čr
Dne 7. prosince 2018 opustil naše řady ve věku 78 let
po dlouhé a těžké nemoci
pan

Karel Vaněček

Dlouholetý chovatel a člen našeho klubu, majitel
chovatelské stanice Z JITI.
Boxerkář tělem i duší. Odešel člověk, který nikomu
neodmítl pomoc a nezištně se dělil o své chovatelské a kynologické zkušenosti.
Čest jeho památce.

Adventní čas je i časem vzpomínek.

Dne 7.12.2018 odešel za svými psy vynikající chovatel a hlavě
dobrý kamarád, který byl vždy připraven poradit a pomoci Karel
Vaněček, zakladatel a majitel chovatelské stanice Z Jiti.
Od začátku měl chovatelský plán a za tím si šel a to i době
hlubokého socializmu, kdy cestování skutečně nebylo jednoduché. Jezdil za krycími psy po celé Evropě, sestavoval grafy
chovných linií a dle mého názoru patřil v 90.letech mezi chovatelskou špičku.

Karel vždy kladl velký důraz nejenom na exteriér, ale i na povahy svých odchovů a dovedl obé skvěle
vyvážit. Jméno této chovatelské stanice je notoricky známo starším a pokročilým pejskařům, svého času
z ní pocházející psi ovlivňovali chov boxerů v celém Československu a jejich potomci jsou zapsáni téměř
ve všech rodokmenech.

Od roku 1982 odchoval na 30 vrhů. Jeho psi
a hlavně feny působili v řadě známých i méně
známých chovatelských stanic, např. Lafit,
Libox, Prvý de Šanel, A-T Box, Janovské údolí,
Miš – Piš, Pal - Ker, ze Šárovce, ale i Optima
grata a dalších a dalších. Asi by bylo jednodušší vyjmenovat ty chovy, ve kterých
se jméno Z Jiti nevyskytuje. I moji Tajpani mají
v pravěku svých rodokmenů tuto chovatelskou
stanici.

boxerklub čr
Karel byl dlouhodobě nemocný, ale to mu nebránilo navštěvovat chovatelské akce a to výstavy a závody, kde byl vždy vítán. V posledních
letech se jeho zdravotní stav zhoršil natolik, že prakticky nevycházel
z domu i když se o nové trendy stále zajímal. Jsem ráda, že jsem si
našla čas na návštěvu a probrala s ním staré dobré časy i časy nové.

Všichni co jste Karla znali,
zavzpomínejte na jeho
dobrou náladu, jeho rady,
jeho chuť k jídlu a jeho
úžasné psi se kterými se
za Duhovým mostem jistě
setkal a jak jsem ho poznala, už tam má našlapanou stopu a zrovna na
ni se svojí Fínou z Jiti
vyráží......R.I.P Karle

Ing. Michaela Martinů

