
Zápis z jednání výroční členské schůze BKB, konané dne 12.6.2010   

v Dole u Blatné 

 
Přítomni: viz prezenční listina  

 

Zahájení  

provedl předseda klubu Roman Pohlreich, přivítal členy klubu a hosty a seznámil přítomné 

s programem výroční členské schůze dle pozvánky uveřejněné v TAM TAMu 1/2010: 

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    

Zprávu o činnosti klubu za uplynulé období   

přednesl  Roman Pohlreich. 

Seznámil přítomné s činností klubu za uplynulé období.  

Oznámil nominaci rozhodčí  pro klubovou výstavu 2011, paní Noel Baaser. 

 

Pokladní zpráva 

přednesla Ilona Kuzdasová, dále seznámila členskou schůzi s výsledkem hledání vhodnější 

banky nižšími poplatky. Nabídka ostatních bank je srovnatelná se současnou. 

 

Zpráva poradce chovu 

přednesla Mirka Miklišová. 

Pochválila vývoj chovu u nás. Oznámila, že se zvýšila vyšetřenost jedinců na FS a DKK, 

zvýšil se dovoz jedinců z ciziny. 

Navrhla změnu složení bonitační komise ze současného bonitér + 2 členové chovatelské 

komise na bonitér + 2 členové chovatelské komise nebo výboru klubu. 

 hlasovalo: 28 členů, pro 28, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen. 

 

Volba členů výboru a komisí klubu 

Dle návrhu výroční čl. schůze bylo hlasováno o členech výboru BKB v tomto složení: Roman 

Pohlreich – předseda, Miroslav Friebert – jednatel, Miroslava Miklišová – poradce chovu, 

Markéta Horáková – výstavní referent, Ilona Kuzdasová – pokladník, Kristýna Trnková – 

sportovní referent 

hlasovalo: 28 členů, pro 24, proti 0, zdrželo se 4 – návrh byl schválen. 

Dle návrhu výroční čl. schůze bylo hlasováno o členech dozorčí komise BKB v tomto složení: 

Pavla Hanáková, Jaroslav Adamec, Štěpánka Vanická 

hlasovalo: 28 členů, pro 28, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen. 

Dle návrhu výroční čl. schůze bylo hlasováno o členech chovatelské komise BKB v tomto 

složení: Miroslava Miklišová, Hana Hofmanová, Jaroslava Vaňková 

hlasovalo: 28 členů, pro 24, proti 0, zdrželo se 4 – návrh byl schválen. 

Dle návrhu výroční čl. schůze bylo hlasováno o náhradnících výboru BKB v tomto složení: 

Martina Načeradská 

hlasovalo: 28 členů, pro 27, proti 0, zdrželo se 1 – návrh byl schválen. 

 



Diskuze  

MVDr. Načeradská seznámila přítomné s testem na funkci štítné žlázy, vysvětlila problémy 

spojené se špatnou funkcí štítné žlázy a možný způsob léčení.  

R. Pohlreich poděkoval organizátorům Congo Cup. 

 

Byla vznesena připomínka k volnému pohybu psů v areálu srazu BKB, při něm dochází 

v některých případech k napadání jiných psů a následně i k poranění psů nebo lidí. Na toto 

téma proběhla bouřlivá debata. Diskutovalo se zejména o psu Gusto Ekibondo. Byl dán návrh, 

aby Gusto v neděli se směl volně pohybovat jen s košíkem nebo na vodítku. Pokud to majitélé 

nezvládnou, tak je Gustovi Ekibondo zakázán přístup na další sraz. proběhlo hlasování 

 hlasovalo: 28 členů, pro 28, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen 

 

Usnesení výroční členské schůze: 

výroční členská schůze BKB se usnesla na následujících bodech: 

01/10 – Složení bonitační komise – bonitér + 2 členové chovatelské komise nebo výboru 

klubu. 

02/10 - zvolení výboru BKB ve složení Roman Pohlreich – předseda, Miroslav Friebert – 

jednatel, Miroslava Miklišová – poradce chovu, Markéta Horáková – výstavní referent, Ilona 

Kuzdasová - pokladník, Kristýna Trnková – sportovní referent 

03/10 – zvolení dozorčí komise BKB ve složení Pavla Hanáková, Jaroslav Adamec, Štěpánka 

Vanická 

04/10 – zvolení chovatelské komise BKB ve složení  Miroslava Miklišová, Hana Hofmanová, 

Jaroslava Vaňková 

05/10 – zvolení náhradníků výboru BKB ve složení Martina Načeradská  

06/10 – na příštím srazu BKB bude zachován volný pohyb psů bez náhubků s podmínkou, že 

pokud jeden a tentýž pes bude opakovaně napadat ostatní psy, bude na tuto skutečnost 

upozorněno vedení klubu které zjedná nápravu upozorněním majitele a  příkazem nasazení 

náhubku nebo zavřením psa do klece apod.. 

 

Závěr 

Provedl R. Pohlreich, poděkoval přítomným za pozornost a popřál všem mnoho zdraví a 

chovatelských úspěchů v dalším období.  

        zapsal: M. Horáková 


