
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ÚP PLZEŇ ZE DNE 22. 
DUBNA 2014

Přítomni: Ing. Daniel Fojtík, Miroslav Auterský, Ivana Landovská, Ivana 
Bäumlová, Karel Archman, Ing. Jaroslav Bárta, Lenka Krystiánová, 
Hana Veberová, Petr Bäuml

Omluveni: Libuše Pucholtová

Zahájeno v 17:00.

Program schůze:

1. Stížnost na pí. Ivetu Kunclovou

Dne 13.4.14 jsme byl předseda pobočky a poradce chovu informováni o 
stížnosti na člena pobočky pí. Ivetu Kunclovou, která se dopustila hrubého 
porušení chovatelského řádu předvedením jiné feny na Zkoušce chovnosti, 
pořádané ÚP Střední Čechy v Křenicích 13.4.14 - viz. příloha č.1.

Po důkladném projednání na dnešním výboru rozhodl Výbor ÚP Plzeň, že 
bude postupováno dle Článku 6. Stanov Boxerklubu ČR:

a) jedná se o zvláště hrubé porušení stanov a Chovatelského řádu BxČR

b) Výbor pobočky navrhuje členské schůzi pobočky vyloučení člena pí.Ivety 
Kunclové,

c) Výbor pobočky rozhodl o konání členské schůze dne 8.5.14 od 17:00 h na 
kynologickém cvičišti ZKO Zruč - pozvánky zajistí p.Petr Bäuml,

d) p.Daniel Fojtík seznámí doporučeným dopisem pí.Ivetu Kunclovou o 
návrhu na její vyloučení i o důvodech, 

e) pí.Iveta Kunclová má možnost se hájit na svolané schůzi pobočky ÚP Plzeň 
8.5.14 ve Zruči,

f) vzhledem k tomu, že stížnost byla podána i na ČMKU, výbor pobočky 
požádal pordace chovu p.Karla Archmana, aby do řádného rozhodnutí 
ČMKU nevystavoval a nepodepisoval pí. Ivetě Kunclové krycí listy na její 
chovateskou stanici OD IVETKY VEL-OM.

Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasy přítomných členů výboru ÚP Plzeň.

Schůze byla ukončena v 19:55.

V Plzni 22.4.14                                              Zapsal: Ing.Daniel Fojtík



!
Příloha č.1

Stížnost na pí Kunclovou včetně zápisu ze Zkoušky chovnosti:

Dobrý den,!!
dovoluji si Vám oznámit událost, ke které došlo při dnešní chovnosti naší pobočky 
konané v Křenici.!
Členka Vaší pobočky paní Kunclová byla přihlášena na zkoušku chovnosti s fenou ze 
svého chovu: Julie od Ivetky Vel-Om.!
Julie je narozená 21.5.2012, tetovací číslo 2179.!
Do kruhu nastoupila s fenou, která již na první pohled vypadala starší - "prý s ní tak 
hodně pracuje", zuby - "prý kouše kameny".!
Po kontrole tetovacího čísla, které nesouhlasilo "prý fenu nemá u sebe a podstrčili ji 
jinou", pak "prý fena bydlí v Německu...atd."!
Jedna výmluva za druhou. Dle mého názoru a tetovacího čísla byla místo Julie 
předvedena Denisa od Ivetky Vel-Om - tet.č.9312.!
Na základě těchto skutečností byla paní Kunclová ze zkoušky chovnosti vyřazena, 
její vysvětlování na nás působilo jako podvod.!
Za naši pobočku byly přítomny: Alena Šefelínová, Eliška Nedvědová, Renata 
Kotoučová, Zdena Sojková.!
Zkoušku posuzovala paní MVDr. Olga Petříková.!!
S pozdravem Zdena Sojková - poradce chovu ÚP Střední Čechy!!!!!
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