Zápis z členské schůze Beauceron klubu ČR z.s., pořádanou
v restauraci Kongo, Kladno, 6.3.2022 od 10:00
Návrh programu schůze dle pozvánky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Úvod – zahájení Členské schůze
Volba komisí
Plán akcí pro rok 2022 a 2023
Losování posuzovatelů povah na bonitaci v Netolicích a v Novém Strašecí
Odsouhlasení hospodaření klubu 2021 a rozpočtu na rok 2022 – K. Drncová
Návrh: odsouhlasení upraveného bonitačního řádu – L. Kazdová
Vrozená hluchota u beauceronů – M. Součková
Přednáška: dědičné vývojové vady pohybového aparátu u beauceronů –
MVDr. Kateřina Lacinová
Návrh: rozšíření povinných RTG ED (loktů), využití v chovu ED max. 1/1
– G. Bezoušková
Návrh: rozšíření povinných RTG OCD (ramena) – pouze informativního
charakteru, při využití v chovu nespojovat postižené jedince – G.
Bezoušková
Návrh: rozšíření povinných RTG SA (páteř) – pouze informativního
charakteru, při využití v chovu nespojovat postižené jedince – G.
Bezoušková
Návrh: rozšíření seznamu posuzovatelů RTG, případně možnost
vyhodnocení u všech oficiálních posuzovatelů RTG (možnost
okamžitého vyhodnocení snímků u všech oficiálních posuzovatelů) –
G. Bezoušková
Návrh: opětovné zavedení výsledku bonitace: „chovný s omezením“ –
pomoc při výběru chovného páru, omezení spojování jedinců se
stejnými vadami – G. Bezoušková
Návrh: Návrh na úpravu zadávání titulu Nejlepší pracovní pes/fena roku – L.
Táborská
Vyhlášení klubových šampionů a nejlepších výstavních a pracovních psů/fen
Diskuze
Závěr

10:00 zahájení členské schůze místopředsedkyní Lucií Tančevovou, přítomno 42 členů
(včetně plných mocí), schůze není usnášeníschopná, není přítomno nadpoloviční počet
členů. Místopředsedkyní (Tančevová) vyhlášena mimořádná členská schůze na 10:30.

Mimořádná členská schůze, 10:30
Přítomno 42 členů (včetně plných mocí). Mimořádná schůze je usnášeníschopná, lze
hlasovat pouze o bodech uvedených v pozvánce.
2. Volba komisí:
Zapisovatel: navrhnuta Mgr. K. Špačková: pro 42, proti 0, zdržel se 0
Návrhová komise: navrženy Mgr. K Špačková, L. Kazdová: pro 42, proto 0, zdržel se 0

3. Plán akcí na rok 2022 / 2023
2022:
6.3. – členská schůze BK ČR, Kladno
23.4. – bonitace Netolice + Klubová výstava se zadáním titulu KV
21. – 22. 5. – seminář pasení (Mšené lázně) – více info L. Táborská
10. – 16. 7. – výcvikový tábor pro Beaucerony – Bochovice – M. Černá
13. 8. – Klubová výstava bez zadání KV – Milín – J. Schwabová, R. Šedivá
10. – 11. 9. – Klubové mistrovství republiky v pasení – Martínkovice
16. – 18. 9. – Mistrovství ČR FO a B – Ajax Volenice – M. Černá
24. 9. – Speciální výstava + bonitace – Nové Strašecí – M. Součková
28. 10. – Klubové mistrovství republiky v canicrossu – Brandýs n/l – G. Bezoušková
2. – 4. 11. – Mistrovství světa FO a B – CMBF 2022 – Rakousko
- více info o akcích na klubových stránkách BK ČR (včetně propozic)

2023:






Klubová výstava se zadáním KV + bonitace – Nová Živohošť – D. Černá
Klubová výstava bez zadání KV - ? – pokud by někdo měl zájem, kontaktujte jednatelku M.
Černou – Pokud se nenajde organizátor, klubová výstava se konat nebude
Speciální výstava + bonitace – Libočany – J. Schwabová
Mistrovství ČR FO a B – M. Černá ?
Klubové mistrovství republiky v pasení - ? – pokud by někdo měl zájem, kontaktujte jednatelku
M. Černou, jinak bude akce organizována Briard klubem

- více info o akcích na klubových stránkách BK ČR (včetně propozic) – pokud by měl někdo
zájem z členů pořádat nějakou akci v roce 2023 – klub jen přivítá nové pořadatele akcí –
kontaktovat jednatelku M. Černou

4. Losování posuzovatelů povah na bonitaci v Netolicích a v Novém Strašecí
Netolice: L. Kazdová, L. Tančevová, V. Knill Fejglová (náhradníci – M. Součková, E.
Havlová)
Nové Strašecí: V. Knill Fejglová, E. Havlová, M. Součková (náhradníci – L. Kazdová, L.
Tančevová)

5. Odsouhlasení hospodaření klubu 2021 a rozpočtu na rok 2022
- pokladník klubu K. Drncová seznámila přítomné členy s hospodařením klubu 2021 +
návrhem předběžného rozpočtu na rok 2022 (tištěná forma – rozdáno přítomným členům na
schůzi)
Hlasování pro odsouhlasení hospodaření klubu na rok 2021
41 pro, 0 proti, 1 zdržel se
Hlasování pro odsouhlasení hospodaření klubu na rok 2022
42 pro, 0 proti, 0 zdržel se
-

byl vznesen dotaz ohledně ceny za tisk ročenky (nebude se řešit, není v programu)
byl vznesen dotaz ohledně prodělečné výstavy na Nové Živohošti – výstava byla
v limitu (výstava byla nákladnější – přednáška první pomoci u psů, ozvučení)

6. Návrh: Odsouhlasení upravení bonitačního řádu – L. Kazdová
-

-

navrhovatelka L. Kazdová před začátkem hlasování sama navrhla, aby se návrh
neprojednával, jelikož se jí nikdo nevyjádřil z chovatelské komise, předsednictva kvůli
případným změnám
L. Tančevová – podotkla, že za ní je návrh je nesrozumitelný
K. Vokatá – člen chovatelské komise – není podle návrhu L. Kazdové schopna
zařadit do chovných tříd jedince
o návrhu se nehlasovalo a musí být ještě upraven a projednán

7. Vrozená hluchota u beauceronů – M. Součková – (poradce chovu)
-

-

-

V roce 2021 Francouzský klub přátel beaucerona informoval o výskytu dědičné
hluchoty u beauceronů. Francouzský klub podpořil výzkum a genetická laboratoř
Antagene je nyní schopna provádět vyšetření na přítomnost genu, který způsobuje
dědičnou hluchotu.
Beauceron klub ČR chce podpořit svoje členy ohledně testování v ČR a to částkou
8000,- Kč (pro všechny co budou mít zájem, cena za test bude upřesněna podle
počtu zájemců + finanční příspěvek od klubu podle toho kolik bude zájemců, tj. čím
více testovaných jedinců tím menší bude příspěvek, jelikož se rozdělí mezi všechny
částka 8000,- Kč)
testování provádí pouze francouzská laboratoř Antagene za 75€
M. Součková informovala, že pokud by se testovalo minimálně 25 jedinců + příspěvek
od klubu – cena za test by vycházela cca 1200,- / 1300,- Kč za psa)
odběr se bude konat při Klubové výstavě v Netolicích, kde bude prováděn odběr
MVDr. Kateřinou Lacinovou (odběrové sady apod. zajistí klub)
výsledky z testování by obdržel klub, následně majitel testovaného jedince
více informací bylo rozesláno členům BK ČR jednatelkou M. Černou emailem –
v dokumentu – Dědičná hluchota – testování

8. Přednáška: dědičné vývojové vady pohybového aparátu u beauceronů – MVDr.
Kateřina Lacinová
- výtah z přednášky K. Lacinové byl zaslán členům BK ČR na jejich emailové adresy
jednatelkou M. Černou pod názvem - Dědičné vývojové vady pohybového aparátu u
beauceronů

PŘESTÁVKA 12:15 – 13:20

13:20 – pokračování ve schůzi – přepočítání přítomných členů (včetně plných mocí) – 42 členů
9. Návrh: rozšíření povinných RTG ED (loktů), využití v chovu ED max. 1/1 – G.
Bezoušková
-

G. Bezoušková informovala, že za rok 2021 – bylo 6 % postižených zvířat z 33
provedených RTG ED

-

informace o ED (loktů) zazněly v přednášce MVDr. Kateřiny Lacinové

Hlasování pro rozšíření povinných RTG ED (loktů), využití v chovu ED max 1/1:
17 pro, 24 proti, zdržuje se 1
návrh neschválen

10. Návrh: rozšíření povinných RTG OCD (ramena) – pouze informativního charakteru,
při využití v chovu nespojovat postižené jedince – G. Bezoušková
-

G. Bezoušková informovala, že za rok 2021 – bylo 11,7 % postižených zvířat z 17
provedených RTG OCD
MVDr. Snášil, Ekr, Duchek, Decker – o OCD dědičné, dobré monitorovat, na
vylučování z chovu se názory rozchází 50:50
informace o OCD (ramen) zazněly v přednášce MVDr. Kateřiny Lacinové

Hlasování pro rozšíření povinných RTG OCD (ramen), pouze informativního charakteru při
využití v chovu nespojovat postižené jedince:
16 pro, 25 proti, zdržuje se 1
návrh neschválen

11. Návrh: rozšíření povinných RTG SA (páteř) – pouze informativního charakteru, při
využití v chovu nespojovat postižené jedince – G. Bezoušková
-

G. Bezoušková informovala, že za rok 2021 – bylo 25 % postižených jedinců z 16
provedených RTG SA
informace o SA (páteř) zazněly v přednášce MVDr. Kateřiny Lacinové

Hlasování pro rozšíření povinných RTG SA (páteř) – pouze informativního charakteru, při
využití v chovu nespojovat postižené jedince:
15 pro, 25 proti, zdržuje se 2
návrh neschválen
12. Návrh: rozšíření seznamu posuzovatelů RTG, případně možnost vyhodnocení u
všech oficiálních posuzovatelů RTG (možnost okamžitého vyhodnocení snímků u
všech oficiálních posuzovatelů – G. Bezoušková
-

G. Bezoušková informovala o rozdílných cenách za vyhodnocení RTG v porovnání
s MVDr. Duchkem (oficiální vyhodnocovatel pro plemeno Beauceron)
možnost rentgenovat i u jiných oficiálních posuzovatelů = levnější, okamžitý výsledek
v současné době je 41 oficiálních posuzovatelů RTG

Hlasování rozšíření seznamu posuzovatelů RTG, případně možnost vyhodnocení u všech
oficiálních posuzovatelů RTG (možnost okamžitého vyhodnocení snímků u všech oficiálních
posuzovatelů:
40 pro, 2 proti, zdržuje se 0
návrh schválen
-

poradkyně chovu M. Součková + chovatelská komise zpracuje návrh do 30.6.2022 5 – 6 vhodných posuzovatelů pro plemeno Beauceron, tak aby v každém větším kraji
byl vhodný posuzovatel dědičných ortopedických vad

13. Návrh: opětovné zavedení výsledku bonitace: „chovný s omezením“ – pomoc při
výběru chovného páru, omezení spojování jedinců se stejnými vadami – G.
Bezoušková
-

-

G. Bezoušková je pro opětovné zavedení poznámky u bonitace „chovný s omezením“
např. pes 72 cm – používat pouze na feny standartní výšky
nespojovat dva jedince např. s depigmentem pysků apod. (stejné vady)
poradkyně chovu konstatovala tím, že chov plemene je „volný“ tak většina chovatelů
si vybírá krycího psa sama a krytí se dozví PCH, až z krycího listu, pokud by to mělo
být, že by měla doporučovat psa (výběr chovného páru), tak by chov musel být
„řízený“ (což znamená, že by se krycí pes musel schvalovat – krycím listem) a to není
v zájmu členů a chovatelů Beauceron klubu ČR
diskuze mezi přítomnými členy schůze

Hlasování pro opětovné zavedení výsledku bonitace: „chovný s omezením“ – pomoc při
výběru chovného páru, omezení spojování jedinců se stejnými vadami:
1 pro, 34 proti, zdržuje se 7
návrh neschválen

14. Návrh: Návrh na úpravu zadávání titulu Nejlepší pracovní pes/fena roku – L.
Táborská
-

-

přednesla návrh na rozdělení ocenění Nejlepší pracovní pes/fena roku a Nejlepší
sportovní pes/fena
do schůze bylo ocenění dohromady pod názvem Nejlepší pracovní pes/fena roku
z dosažených výsledků práce a sportu
za práci se budou považovat ta odvětví, kde se podle FCI zadává titul CACT
(sportovní kynologie, pasení, záchranařina, coursing, obedience, agility). Vše ostatní
je sport.
diskuze mezi přítomnými členy schůze

Hlasování pro návrh na úpravu zadávání titulu Nejlepší pracovní pes/fena roku:
25 pro, 14 proti, zdržuje se 3
návrh schválen
-

L. Táborská musí návrh na rozdělení ocenění zpracovat a zaslat na předsednictvo

14:30 odchod členů ze schůze L. Ooms, J. Fernandez Ayal

15. Vyhlášení klubových šampionů a nejlepších výstavních a pracovních psů/fen:
Šampioni v roce 2022:
Klubový šampion práce:
Ariane Esprit de la Croix Double, maj. Lenka Gahlerová

Šampioni v roce 2021:
Klubový šampion práce:
Dyami z Údolí buků, maj. Tatiana Bieg
Cardinale Canis Mayrau, maj. Michaela Křtěnová
Ame Magnanime Gardien Icarios, maj. Alica Havelková
Feux Follets z Ajysyt, maj. Petr Šefčík
Klubový šampion sportu:
Dyami z Údolí buků, maj. Tatiana Bieg
Cris Ozzy Fanneli, maj. Marie Richterová
Ame Magnanime Gardien Icarios, maj. Alica Havelková
Feux Follets z Ajysyt, maj. Petr Šefčík
Klubový šampion krásy
Fautrix Canis Mayrau, maj. Ing. Kateřina Vokatá
Pracovní pes roku 2021: Dyami z Údolí buků, maj.Tatiana Bieg
Pracovní fena roku 2021: Arapiraca Gitigaro, maj. Gabriela Bezoušková
Výstavní pes roku 2021: Gucci l´Ami Noir, maj. Alena Uhlíková
Výstavní fena roku 2021: Femme Fatale Carský klenot, maj. Denisa Zimová
16. Diskuze:
- nikdo nevznesl podnět k diskuzi
Přepočítání členů členské schůze – 38 přítomno (včetně plných mocí)
Usnesení:
Členská schůze BK ČR ze dne 6. 3. 2022:
-

-

Odsouhlasila hospodaření klubu pro rok 2021 a 2022
Zamítla návrh rozšíření povinných RTG ED (loktů), využití v chovu ED max. 1/1
Zamítla návrh rozšíření povinných RTG OCD (ramena) – pouze informativního
charakteru, při využití v chovu nespojovat postižené jedince
Zamítla návrh rozšíření povinných RTG SA (páteř) – pouze informativního charakteru, při
využití v chovu nespojovat postižené jedince
Přijala návrh rozšíření seznamu posuzovatelů RTG, případně možnost vyhodnocení u
všech oficiálních posuzovatelů RTG (možnost okamžitého vyhodnocení snímků u všech
oficiálních posuzovatelů
Zamítla návrh opětovné zavedení výsledku bonitace: „chovný s omezením“ – pomoc při
výběru chovného páru, omezení spojování jedinců se stejnými vadami
Přijala návrh na úpravu zadávání titulu Nejlepší pracovní pes/fena roku

Hlasování o usnesení členské schůze ze dne 6. 3. 2022: 38 pro, 0 proti, zdržuje se 0
Schůze byla místopředsedkyní (L. Tančevová) ukončena.
Zapsala: Mgr. Kristýna Špačková

