
Zápis z jednání členské schůze BKB, konané dne 15.6.2013 v Dole u Blatné  

 
Přítomni: 

41 členů, viz. prezenční listina 

 

Zahájení:  

provedl předseda klubu R. Pohlreich, přivítal členy klubu a hosty, seznámil přítomné 

s programem výroční členské schůze 

1. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 

2. pokladní zpráva 

3. zpráva poradce chovu 

4. volba členů výboru a komisí klubu 

5. diskuze  

6. závěr    

 

Zpráva o činnosti BKB za uplynulé období: 

přednesl R. Pohlreich, seznámil přítomné se stavem členské základny. V loňském roce klub 

organizoval sraz  BKB v Dole u Blatné s pořádáním klubové výstavy a coursingu Congo cup, 

speciální výstavu v Kyjově, a bonitace v rámci MVP a KVP, Narozeninový běh Gambo fóra a 

výrobu s distribucí klubového časopisu TamTam 

 

Pokladní zpráva: 

přednesla I. Kuzdasová. Seznámila přítomné se stavem financí BKB a s výdaji a příjmy za 

uplynulé období, viz. příloha.  

 

Zpráva poradce chovu: 

přednesla I. Friebertová, s odkazem na zprávy poradkyně chovu, uveřejňované průběžně 

v klubovém časopisu TamTam. Dále seznámila přítomné s novým DNA vyšetřením na PRA, 

jedná se, stejně jako u FS, o takzvaný direct test, který se provádí stejnou metodou jako 

vyšetření na FS. 

 

 

Diskuze: 

I.Leš, navrhla, že by se příští sraz BKB s klubovou výstavou a coursingem mohl konat na 

novém místě. Jedná se o rekreační zařízení Penzion Podmitrov, u Nového Města na Moravě. 

V červenci 2013 provede prohlídku na místě, zda toto zařízení bude vyhovovat pro podmínky 

našeho srazu, výstavy a coursingu. 

 

I. Friebertová dala návrh na stanovení pravidel pro krytí psem z ciziny. Po připomínkách 

členů klubu k tomuto problému, podal M. Leš návrh, aby se podmínky stanovily pro žijící 

zahraniční psy. 

hlasovalo 37 členů, pro 37, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen, 

 

po tomto hlasování navrhla I. Leš, aby pro krytí žijícím zahraničním psem, platila stejná 

pravidla jako jsou pravidla stanovená  v BKB, 

hlasovalo 38 členů, pro 32, proti 0, zdrželo se 6 – návrh byl schválen, 

 

pro případ inseminace zahraničním nežijícím psem, u kterého nejsou známa potřebná 

vyšetření (dle BKB), R. Pohlreich navrhl, aby se po kryté feně vyžadovala čistota vyšetření na 

FS a PRA a PPM 

hlasovalo 37 členů, pro 33, proti 0, zdrželo se 4 – návrh byl schválen  

 

dále R. Pohlreich navrhl, aby byl chovatelskou komisí požádán MVDr. Beránek o odborný 

názor na téma PRA u krytí, 

hlasovalo 36 členů, pro 36, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen  

 



 

 

R. Pohlreich navrhl změnu bankovního ústavu u vedení bankovního účtu BKB, z důvodu 

finančních úspor, po průzkumu navrhl společnost Fio banka, a.s., po založení nového účtu 

bude toto oznámeno členům a do konce roku budou souběžně běžet oba účty. K 31.12.2013 

bude účet BKB u Komerční banky zrušen,  

hlasovalo 41 členů, pro 41, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen  

 

chovatelská komise navrhla vyřešit přestupek proti chovatelskému a bonitačnímu řádu BKB u 

paní Raszkové, zde došlo k neplánovanému krytí dvou nezbonitovaných jedinců, z důvodu 

kladného přístupu paní Raszkové k řešení tohoto problému (bylo neprodleně konzultováno 

s poradkyní chovu, chovatelskou komisí i s ČMKU) chovatelská komise navrhla udělit paní 

Raszkové napomenutí a pokutu ve výši 5000,- Kč s odkazem na obdobnou sankci u 

podobného problému, který se řešil s jiným chovatelem v minulosti 

hlasovalo 41 členů, pro 30, proti 2, zdrželo se 9 – návrh byl schválen  

 

 I.Kuzdasová navrhla změnu výše ročních členských příspěvků pro zahraniční členy BKB z 

….. na 500,-Kč, z důvodu změny bankovního ústavu u vedení bankovního účtu BKB, kde 

poplatky za zahraniční platby budou stejné jako u tuzemských plateb, 

hlasovalo 41 členů, pro 40, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen  

 

R.Pohlreich a M. Friebert oznámili, že na příští členské schůzi již nebudou kandidovat na své 

stávající funkce v BKB a dávají členům klubu čas na výběr nových kandidátů na funkci 

předsedy a jednatele BKB  

 

Usnesení členské schůze: 

Členská schůze se dne 15.6.2013 usnesla na následujících bodech: 

01/13 – stanovuje pravidla pro krytí psem z ciziny 

a) pro krytí žijícím zahraničním psem, platí stejná pravidla, jako jsou pravidla 

stanovená v BKB, 

b) v případě inseminace zahraničním nežijícím psem, u kterého nejsou známa 

potřebná vyšetření (dle BKB), musí krytá fena být čistá na vyšetření FS a PRA   

02/13 – pověřuje chovatelskou komisí, aby požádala MVDr. Beránek o odborný názor na 

téma PPM u krytí  

03/13 – bere na vědomí změnu bankovního ústavu u vedení bankovního účtu BKB, zrušení 

účtu u KB ke dni 31.12.2013 a zřízení nového účtu u Fio banka, a.s., 

04/13 – bere na vědomí udělení napomenutí a pokuty ve výši 5000,-Kč paní Raszkové pro 

porušení chovatelskému a bonitačnímu řádu BKB  

05/13 – bere na vědomí změnu výše ročních členských příspěvků na 500,-Kč  

06/13 – bere na vědomí oznámení R. Pohlreicha a M. Frieberta o nekandidování na své 

funkce v příštím období.   


