Schůze předsednictva dne 8.3.2015, Jihlava

Přítomni
Předsednictvo: Kateřina Kratochvílová, Dagmar Černá, Ludmila Kazdová, Martina Černá,
Kateřina Drncová, Denisa Zimová, Kristýna Špačková
Ostatní členové: Petr Veselka, Kateřina Marešová, Pavel Baroš

Předsedkyně klubu Kateřina Kratochvílová uvítala všechny zúčastněné a nadále celý průběh
schůze vedla. Důvodem pro svolání schůze Předsednictva BKČR bylo řešení vzniklých
problémů a vyjasnění pravomocí v rámci organizace MS FO a FB 2015.¨

1. Odsouhlasení kategorií
Byly odsouhlaseny kategorie: FPr1, UPr1, SPr1 – přidružené kategorie s omezením,
IPO1, IPO2, IPO3, FH1, FH2, OB1, OB2, OB3

2. Seznámení s kladeči
Pan Veselka seznámil předsednictvo s oslovenými kladeči : Ivan Lahuta, Stanislav
Koráb, Karel Mošnička, Robert Fagoš s dodatkem , že se jedná o nejlepší kladeče ČKS.
Vedoucí stop Josef Dejmek (pozn. bylo zjištěno, že pan Dejmek není proškolený kladeč)
Na dotaz, zda s panem Mošničkou mluvil v poslední době ohledně pokládání stop
odpověděl, že samozřejmě. ( pozn. Dagmar Černá hned další den kontaktovala uvedené
kladeče a ani jeden nepřislíbil účast. Pan Mošnička již nebude kladečem, jediná akce
kterou slíbil, je MS BO, pan Fagoš v tu dobu pořádá výstavu boxerů, pan Koráb je víkend
před tím na jiné akci a tento víkend chce mít volný,pan Lahuta nekontaktován)
Byl dán nesouhlas, aby pan Lahuta pokládal stopy na IPO3 z důvodu možné podjatosti –
má od pana Veselky psa. Kateřina Marešová uvedla, že je i v jeho zájmu aby nebyl lidmi

podezírán ,když chce pořádat MS a závodí , že není MS plně regulerní.
Veselka uvedl, že pan Lahuta bude pokládat stopy FH1 a FH2. Odsouhlaseno

3. Odsouhlasení rozhodčích
Návrh P. Veselky: IPO: Břetislav Ťujík, Alžběta Jakmir (zahraniční), OB: Christian
Steinlechner
Návrh BKČR: Břetislav Ťujík, Jaroslav Hartl, Frederic Clemens
p. Ťujík a p. Steinlechner odsouhlaseni. P. Veselka nám sdělil, že mu na školení
rozhodčích pan Šmolík – přeseda ČKS oznámil, že pan Hartl není mezinárodní rozhodčí,
tudíž tuto akci posuzovat nemůže (pozn.: následně zjištěno, že dle řádů ČKS může
mistrovství ve své zemi posuzovat i rozhodčí, který není mezinárodní). Natož Dagmar
Černá argumentovala tím, že nám byli rozhodčí schválení na zasedání VK ČKS první
úterý v únoru a ti snad ví, jací rozhodčí můžou či nemůžou posuzovat MS, stejně tak jako
ví, že garantem celého MS je pro ČKS chovatelský klub, tak jak nám v e-mailu napsala
paní Andrea Bavorová z ČKS a ten také musí zažádat včas o figuranty a rozhodčí. Pan
Veselka tvrdil, že to tak není, načež D. Černá řekla, že to by byl pěkný „ bordel“ a
odpověď pana Veselky byla, že to i pan Šmolík uznal.
Hlasování o zahraničním rozhodčí: Clemens (pro 4) x Jakmir (pro 3) – odsouhlasen p.
Clemens
Následně p. Veselka oznámil, že pana Clemense prostě nechce! Z osobních důvodů. A
také nám oznámil, že již má od SKJ potvrzenou delegaci pro paní rozhodčí Alžbětu
Jakmir ze Slovenska (pozn.: uvedl nám špatné jméno rozhodčí. Uvedl ho mylně i na
písemný dotaz v sms, kdy se ho na jméno opět ptala jednatelka. Toto jméno na seznamu
rozhodčích Zvazu športovej kynológie nefiguruje!!!! Skutečné jméno rozhodčí Alžběta
Jamnikar, jak jsme si museli nalézt sami!!!)
Začala diskuze ohledně obou rozhodčích.Pan Veselka argumentoval náklady na cestovné
pro pana Clemense že cesta nás vyjde velmi draho 1,40 Euro na 1 km . Z čehož ho

vyvedla Kateřina Brožová, protože skutečnost dle regulí FCI je 0,30 - 0,35 EUR. Taktéž
Kateřina Marešová oznámila, že pan Clemens našemu klubu přislíbil posuzovat IPO za
minimální částku (jen stravné a ubytování). Na to pan Veselka argumentoval, že dle regulí
FCI není možné, aby se rozhodčí podbízel a vzdával se apanáže, což opět není pravda.
D. Zimová vystoupila, že panu Veselkovi nebudeme házet klacky pod nohy. Abychom mu
odsouhlasily jeho návrh rozhodčích. Bylo podpořeno p. Barošem. Po krátké diskusi
následně odsouhlasena jako rozhodčí paní Jakmir..
Odsouhlasení rozhodčí: IPO: Břetislav Ťujík, Alžběta Jakmir, OB: Christian Steinlechner
Pan Veselka navrhl , aby pan Ťujík posuzoval kategorie B,C a paní Jakmir A s tím, že by
pan Ťujík byl hlavní rozhodčí. S tím Dagmar Černá nesouhlasila, ze stejných důvodů jako
u pana Lahuty.

4. Odsouhlasení figurantů
Navržení figuranti předsednictvem: Jaroslav Labík, Jiří Mach, Josef Kubec, Milan Římek
ČKS nám delegovala tyto figuranty: Jiří Mach, Josef Kubec, Milan Římek
Dagmar Černá oznámila, že nám nebyl ČKS nadelegován pan Labík. Jako důvod uveden
panem Lasíkem – předsedou VK ČKS, že pan Labík nebude v letošním roce stavěn na
žádný závod. Vznikla krátká diskuze ohledně figuranta pana Labíka, kdy pan Veselka
argumentoval tím, že bude mít mnoho práce a starostí s řízením organizačního týmu a
bude sám závodit a proto nebude mít čas ještě hlídat jeho extravagantní chování.
Pan Veselka navrhl vyřadit z figurantů pana Josefa Kubce, byl podán nesouhlas D. Černá,
chtěla znát důvod. Pan Veselka uvedl, že se mu nelíbí jak pan Josef Kubec figuruje
kontroláky, že psům uhýbá.Pan . Veselka navrhl figuranta Jiřího Čejku ml. Předsednictvo
zamítlo, aby figuroval hlavní kategorii IPO 3 , ale souhlasilo s ním pouze jako
s náhradníkem na figurování doplňkových kategorií. P. Veselka souhlasí s figurantem M.
Římkem. Zbývalo se rozhodnout mezi figuranty Machem a Kubcem. Po krátké diskuzi
nakonec odsouhlasen Josef Kubec.

Odsouhlasení figuranti: J. Kubec, M. Římek, J. Čejka (náhradník)

5. Seznámení Předsednictva BKČR s rozpočtem MS FO a FB

Kč 30.120,-- ….celkem cestovné + 250km x 0,35 EUR (rozhodčí OB)
Kč 17.100,-- ….celkem stravné
Kč 48.000,--….. ubytování (rozhodčí, figuranti, šlapači, org. tým)
Kč 53.000,-- … odměny celkem (rozhodčí, figuranti, šlapači, org. tým)
Kč 51.000,-- … ceny sportovců (poháry, granule, věcné ceny,diplomy)
Kč 6.750,-- … katalogy
Kč 2.000,-- … plakáty, web
Kč 38.300,-- … technické zabezpečení
Kč 40.000,-- … pronájem placu
Kč 20.000,-- … pronájem sálu Kč 20.000,Kč 35.000,-- … pronájem prostorů na stopy (pole, louky)stan
Kč 341.270,- … VÝDAJE CELKEM
Kč 100.000,- … PŘÍJMY CELKEM (předpokládané startovné Kč 1.000,-- x 100)
Předsednictvo se vyjádřilo, že je kalkulace nesmyslná a částky nadhodnoceny!!!
S takovou kalkulací nesouhlasí!
Pan Veselka prohlásil, že po BKČR nebude chtít žádnou finanční spoluúčast !!!!
Paní předsedkyně Kateřina Kratochvílová chce vše projednat s právníky, zjistí, jestli je po
právní stránce taková dohoda možná.
Pan Veselka opouští schůzi, která skončila bez konkrétních výsledků.

6. Diskuse
Dagmar Černá se opět vrátila k tomu, že nám nebyl ČKS nadelegován pan Labík. Jako
důvod uveden panem Lasíkem – předsedou VK ČKS, že pan Labík nebude v letošním

roce stavěn na žádný závod. S tímto Dagmar Černá nesouhlasí a chce se písemnou formou
zeptat předsednictva ČKS proč není pan Labík delegován, když je stále na oficiálních
stránkách ČKS uveden v seznamu jako svazový figurant.

Ročenka
Předsedkyně je nespokojena s tím, že členové ještě nemají Ročenku hotovou k dispozici.
Redaktorka Kristýna Špačková byla vyzvána k uvedení, v jaké fázi se Ročenka nachází.
Ročenka je hotová, jen je potřeba udělat výběrové řízení na tiskárnu, která by Ročenku
kvalitně a co nejlevněji vytiskla. Redaktor předá Ročenku v elektronické podobě
předsedkyni (do pondělí 9.3.2015). Následně se poptají tiskárny.
K. Marešová dala tip na levné tiskárny, které budou osloveny.

V Jihlavě 8.3.2015
Zapsala: Martina Černá

