ZÁPIS ZE ČLENSKÉ SCHŮZE BEAUCERONKLUBU ČR
KONANÉ DNE 1. 4. 2012 V JIHLAVĚ

Program:
1.
Úvod – zahájení členské schůze
2.
Zprávy jednotlivých funkcionářů
3.
Zpráva revizní komise
4.
Kontrola bodů minulé členské schůze
5.
Akce na rok 2012
6.
Plán akcí na rok 2013, 2014
7.
Losování posuzovatelů povahového testu na nadcházející bonitace
8.
Diskuze

1. Zahájení:
Schůzi zahájila a přítomné uvítala paní Kateřina Kratochvílová, která celou schůzi řídila.
Volba mandátové komise:
Pavlincová, Zemín, Štěpničková
Mandátová komise vyhlásila počet přítomných členů - 23.

2. Zprávy jednotlivých funkcionářů:
• K. Kratochvílová, předsedkyně informovala o činnosti předsednictva.
• M. Součková, poradkyně chovu - v loňském roce se uskutečnilo 23 krytí,
z toho bylo 17 vrhů. Vyhodnoceno bylo 33 RTG snímků. Onemocnění beauceronů
jsou ojedinělá. Podrobnosti jsou uvedeny v ročence. Kontrola odchovů - chovatelům
bylo doporučeno zůstávat v kontaktu s novými majiteli psů, především je informovat o
nutnosti přípravy psa na výstavu a bonitaci. Ze seznamu plemeníků budou vyřazeni
psi po 13. roce věku, pokud si majitel nebude přát je na seznamu ponechat.
• K. Drncová, pokladník - stav účtu k 31. 12. 2011 činil Kč 87.141,00 – pokladní zpráva
přílohou.
• D. Černá, místopředseda. Informace o 2 účastech na plénu ČKS. Informace o
dotacích a jejich rozpisu, dotace na výcvik + splnění podmínek pro jejich přiznání.
Účast na pražských výstavách 2012 a litoměřické výstavě 2013 ovlivní dotační
částku, zaslanou klubům.
Celkový zápis z pléna je uveřejněn na stránkách ČKS.
Do 30. 9. nahlásit výcvikové akce na rok 2013 včetně figurantů.
Výběr rozhodčích výstav se již nezasílá ČMKU (domlouvá klub a pořadatel výstavy
jednotlivě)
Seznámení členské schůze s projednanými body schůze předsednictva od minulé
členské schůze – zápis na webu BK
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3. Zpráva revizní komise BK :
Předseda RK seznámil členy s podněty a závěry, které RK obdržela, viz příloha
Stanovisko RK k případu nechtěného krytí feny člena klubu p. Šlemara – na základě toho, že
pan Šlemar oznámil klubu ústně dne 17. 7. a písemně 25. 7. 2011 předložila RK 2 návrhy:
1) pokuta
2) pokuta + napomenutí členskou schůzí
Proběhlo hlasování k případu: pouze pokuta 18 hlasů, pokuta a napomenutí 5 hlasů
Stanovisko poradkyně chovu: Každé, i nechtěné krytí hlásit klubu, postup při nechtěném krytí
je na webových stránkách - chovatelská administrativa
Klub je oprávněn řešit nechtěné krytí při dodržení normativů ČKS a FCI, především Řádu na
ochranu zvířat při chovu.
4. kontrola bodů minulé členské schůze

5. Akce na rok 2012
06.10.2012
28.09.2012
28.07.2012
10.06.2012
09.06.2012
08.06.2012
02.06.2012
18.05.2012
29.04.2012
28.04.2012

Mistrovství ČR Beauceronů, ZKO Rožmitál pod Třemšínem, DCA Volenice
Speciální výstava 2012 Milevsko, rozhodčí S. Giannone
LTV Beauceronů, DCA Volenice
Klubová výstava bez KV 2012, DCA Volenice
Bonitace, DCA Volenice
Setkání přátel beauceronů
1. ročník Mistrovství republiky beauceronů v agility 2012
Výcvikový seminář s Petrem Veselkou, Martinem Pejšou, Vlastou Křečkem
Bonitace, Nová Živohošť
Klubová výstava se zadáním KV, Nová Živohošť, rozhodčí H. Dvořáková

6. Akce na rok 2013, 2014
2013
KV se zadáním titulu KV
KV bez zadání titulu KV
SV

D. Černá, duben 2013, rozh. Tibor Havelka
L. Tančevová, červen 2013, rozh. Milan Krinke
H. Dvořáková, termín a rozhodčí bude upřesněn

2014
KV se zadáním titulu KV
KV bez zadání titulu KV
SV

bude upřesněno na webu
M. Kroupová
bude upřesněno na webu
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7. Losování posuzovatelů povahového testu na nadcházející bonitace:
Návrh D. Černé - je třeba zajistit vyškolení nových posuzovatelů povah – úkol předsednictva
Losování:
Živohošť:

Volenice:

E. Havlová, L. Kazdová, M. Součková
Náhradníci: H. Vybíhalová, J. Šimáková
K. Otradovec, D. Černá, L. Kazdová
Náhradníci: H. Vybíhalová, L. Ooms

8. Diskuse
•

na KV v Nové Živohošti tento rok proběhne jubilejní X. ročník Memoriálu Ivanky
Vajglové

•

Předání pohárů šampionům krásy a práce
Atilla z Podzámeckých zahrad, majitel Vladimír Šinko
Azira le Coeur Pur, majitelka Veronika Knill-Fejglová
Cicot z Polepského ranče, majitel Artur Zagranichik
Dagasse z Dorky, majitelka Zdeňka Kohnová
Edie z Husovy tvrze, majitelka Markéta Bertová

•

Informace p. Černé o Mistrovství ČR beauceronů a dobrmanů – nové 100 + 200
bodové kategorie, změna rozhodčí (místo p. Machové-Angelové / Vladimír Nedvěd)

•

M.Součková, poradkyně klubu informovala členy o záměru v příštích volbách
nekandidovat na poradkyni klubu.

•

Speciální výstava Bítov – K. Kratochvílová informovala členskou schůzi o tom, že
výstava nebyla kompletně vyúčtována, předsednictvo vyhodnotí dosavadní kroky a
povede další jednání s p. Kováčovou tak, aby došlo k vyrovnání financí.

•

K. Kratochvílová seznámila členy, že obdržela od tajemníka ČKS výzvu, aby se
vyjádřila ke všem bodům 36 stránkové stížnosti, kterou podal pan Bouček k ČMKÚ.
Stížnost byla následně panem Boučkem stáhnuta.

•

Ing. Manlík navrhl doplnění stanov klubu
BK ČR je zájmová organizace, jejímž cílem je chov a péče o psy – beaucerony.
V žádném případě není smyslem jeho činnosti posuzovat a hodnotit chování, postoje
a jednání členů klubu. Z tohoto důvodu není povinen se podněty tohoto typu zabývat.
O jeho návrhu bude hlasovat příští členská schůze.

Zapsala: I. Štěpničková
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Příloha č.1

POKLADNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Celkové příjmy v roce 2011 činily:

Kč

388 652,04

Jednotlivé příjmy:
Účetnictví
Převod finančních prostředků z minulého období
Členské příspěvky rok 2011
Členské příspěvky rok 2012
Poplatky za akce členové klubu (klub.,spec. Výstavy, bonitace)
Poplatky za akce nečlenové klubu (klub.,spec. Výstavy, bonitace)
Chovatelské poplatky členové klubu
Inzerce
Prodej klubových tiskovin (Příručka Beauceron aj.)
Dotace ČKS

Celkem
94 812,10
Kč
41 200,00
Kč
28 850,00
Kč
75 765,00
Kč
15 180,00
Kč
18 070,00
Kč
5 470,00
Kč

Kč

Úroky

Kč

Sponzorský dar

Kč

Vyúčtované zálohy

Kč

Zůstatek záloh z minulého období

Kč

Průběžné položky (převody)

Kč

Celkem

Kč

Celkové výdaje v roce 2011 činily:

Kč
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8 200,00
7,44
2 000,00
65 226,00
3 871,50
30 000,00
388 652,04

301 511,00

Jednotlivé výdaje:
Účetnictví

Celkem

Celkem
27 343,80
Kč
90 950,00
Kč
67 497,00
Kč
2 300,00
Kč
11 000,00
Kč
5 400,00
Kč
2 000,00
Kč
65 020,00
Kč
30 000,00
Kč
301 510,80
Kč

Celkový finanční majetek Beauceron klubu ČR k datu 31.12.2011 činil

Kč

Klubový zpravodaj - Ročenka (výroba)
Výdaje na akce (klub.,spec. Výstavy, bonitace)
Provozní režie (poštovné,cest,příkazy,poplatky B,kancel.potř.)
Příspěvek na konání klub. akcí tábor
Dotace na MČR a MS FO (dotace účastníkům)
Odvody ČKS
Sponzorský dar
Poskytnuté zálohy
Průběžné položky (převody)

87 141,24

Za rok 2011 vznikla Beauceron klubu povinnost podat Přiznání k dani z příjmu právnických
osob. Přiznání bylo v řádném termínu zasláno na Finanční úřad v Mladé Boleslavi.
Zpracovala: Drncová
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Příloha č.2

Zpráva předsedy revizní komise BKČR za rok 2011
V květnu 2011 proběhla kontrola peněžních deníků, pokladny a banky se závěrem, že
evidence je v pořádku a příjmové a pokladní doklady souhlasí s peněžním deníkem.
Kontrola probíhala za účasti Kateřiny Kratochvílové, Karla Otradovce, Dany Patasiové a
Heleny Dvořákové.
17.7.2011 byla na členské schůzi BKČR zvolena nová revizní komise ve složení:
Vladimír Šinko (předseda), Karel Otradovec a Aleš Hruška (členové).
Nová revizní komise se od svého zvolení zabývala třemi podnětmi.
1. PODNĚT Z 3.6.2011 – KAREL A JAROSLAVA OTRADOVCOVI
Manželé Otradovcovi podali stížnost na neprofesionální jednání člena RK BK pana Jana
Boučka a dezinformaci celé členské základny tím, že uveřejnil v diskusi na webu BKČR
mylné informace o neschváleném nakrytí feny starší 8 let, která je v majetku pana Otradovce.
Stanovisko:
Byly prověřeny postupy krytí zmiňované ve stížnosti a shledány korektními z hlediska CHŘ i
dalších předpisů.
Žádosti o poučení pana Boučka nemůže být vyhověno z důvodu vystoupení z klubu.
2. PODNĚT Z 27.5.2011 – DAGMAR ČERNÁ
Paní Černá podala stížnost na neprofesionální jednání člena RK BK pana Jana Boučka, který
žádal o vyjádření chovatelskou komisi a záměrně vynechal z komunikace členku chovatelské
komise paní Černou.
Stanovisko:
Vzhledem k ukončení činnosti pana Boučka v klubu, RK doporučuje stížnost dále neřešit.
3. PODNĚT Z 31.8.2011 – JAN BOUČEK
Pan Bouček zaslal stížnost na porušení chovatelského řádu a stanov panem Šlemarem, u
kterého došlo k neplánovanému krytí jeho neuchovněné feny a uveřejnil inzerát na prodej
štěňat bez PP.
Stanovisko:
RK zaregistrovala podnět od nečlena klubu pana Jana Boučka. RK na základě platných
Stanov není povinna zabývat se stížností nečlena klubu. Nicméně ale sleduje dění v klubu a
na celou událost již byla upozorněna poradkyní chovu a panem Šlemarem.
Je řešeno uchovnění feny a vystavení PP štěňatům dle platných pravidel. RK žádá o návrh
písemného postupu při podobném případě nechtěného krytí zveřejnit v Ročence.
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Byl konstatován nepřípustný postup pana Šlemara vzhledem k uveřejnění inzerce štěňat bez
PP, nicméně prodej štěňat bez PP nebyl zrealizován. RK souhlasí s rozhodnutím CHK,
s jejími postupy a s výší mimořádného chovatelského poplatku ve výši 5.000,- Kč.
Za inzerci štěňat bez PP RK navrhuje napomenutí pana Šlemara členskou schůzí BKČR.
Vladimír Šinko
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