
Zápis z jednání členské schůze BKB, konané dne 4.6.2011   

v Dole u Blatné 

 
Přítomni: Andreev B., Andreevová J., Ferková A., Leš I., Friebert M., Friebertová I., Gočová A., 

Hanáková P., Hilalová V., Hofmanová H., Horáková M., Hošková P., Chudobová M., Jozífová 

A., Jun Z., Junová L., Kovandová J., Křiváková V., Kubálková I., Kuzdasová I., Lazarová A., 

Leš M., Ludvíková H., Mencl M., Mencl P., Mikliš P., Miklišová M., Nagovská J., 

Nekovaříková J.,  Novotná Mečířová M., Novotný M., Pohlreich R., Přibylová D., Schatralová J., 

Sipajdová V., Školníková J., Vaňková J., Vlasáková V., Gregušová P., 

 

Zahájení  

provedl předseda klubu Roman Pohlreich, přivítal členy klubu a seznámil přítomné s programem 

členské schůze dle pozvánky uveřejněné v TamTamu 1/2011: 

1. zpráva o činnosti klubu za uplynulé období 

2. pokladní zpráva 

3. zpráva poradce chovu 

4. diskuze  

5. závěr    

Zprávu o činnosti klubu za uplynulé období   

přednesl  Roman Pohlreich. 

Seznámil přítomné s činností klubu za uplynulé období:  

K 31.12.2010 měl BKB 166 členů. Dne 11. – 13. 6.2010 proběhl v Dole u Blatné sraz BKB, 

12.6. se na tomto srazu konala členská schůze a Klubová výstava BKB , 13.6. zde proběhl 

coursing pod organizací BKB. 7.8.2010 se konala Speciální výstava v Bučovicích s bonitací , 

dále byly během uplynulého roku provedeny odběry k vyšetření na FS . Na závěr přítomné 

seznámil s požadavkem Ing. Čípy, který navrhl výboru BKB projednání možné změny podmínek 

chovnosti  týkající se absence zubu nebo zubů M3 (požadavek zvěřejněn v TamTamu 1/2011). 

Tento požadavek byl dán k diskuzi členské schůzi. Oznámil rezignaci K. Trnkové na funkci 

sportovního referenta z důvodu pracovního zaneprázdnění. Návrh na nového sportovního 

referenta dal členské schůzi k diskuzi.  

 

Zpráva poradce chovu 

přednesla Mirka Miklišová.  

Uvedla, že český chov basenji jde dopředu a zachovává si dobrou kvalitu, provádějí se vyšetření 

potřebná k chovnosti (oči, FS, …..) i vyšetření dobrovolná (štítná žláza atd.) , pouze se nedaří 

v chovu udržet výšku jedinců, která se pozvolna zvyšuje. Na toto je potřeba do budoucna brát 

zřetel. Na závěr oznámila svou rezignaci na funkci poradkyně chovu BKB k 7.8.2011.   

 

Pokladní zpráva 

přednesla Ilona Kuzdasová. 

Dle této zprávy  činilo vlastní jmění k 31.12.2008 - 67000,- Kč, celkové příjmy – 108000,- Kč a 

celkové výdaje – 134000,- Kč. 

Dále oznámila, že se zhoršuje platební morálka členské základny. Toto oznámení podala do 

dikuze čl. schůzi k řešení.  

 

 

 

 

 



 

 

Diskuze  

Zahájil R. Pohlreich. Z důvodu rezignace M. Miklišové na funkci poradkyně chovu vyzval 

členskou schůzi k návrhu osoby na tuto funkci, M. Miklišová navrhla Irenu Friebertovou, P. 

Mikliš Lucii Junovou, L. Junová návrh nepřijala. Jelikož nebyl dán čl. schůzí jiný návrh, dal 

hlasovat o tomto návrhu: od 7.8.2011 se stává poradkyní chovu BKB Irena Friebertová  

hlasovalo: 35 členů, pro 31, proti 2, zdrželo se 2 – návrh byl schválen 

 

R. Pohlreich. Přednesl návrh Ing. Čípy, ve věci projednání možné změny podmínek chovnosti  

týkající se absence zubu nebo zubů M3, dle dopisu adresovaném výboru BKB a zveřejněném 

v Tam Tamu 1/2011. Proběhla rozsáhlá diskuze na toto téma. M. Miklišová řekla, že si musíme 

uvědomit, že každý zub nese svůj gen a spojení jedinců s chybějícím zubem časem povede 

k dalším chybějícím zubům. H. Ludvíková uvedla, že pokud se povolí jedna vyjímka můžeme 

později dávat další vyjímky a pouštět do chovu i oční a jiné vady. I. Leš  uvedla, že chápe postoj 

pana Čípy, který prezentuje svůj názor, jako majitel feny kterou chce chovat, ale proč pro to 

měnit stanovy. P. Mikliš podotkl, že pan Čípa se mohl dostavit na členskou schůzi, kde mohl 

prezentovat svůj názor a požadavek osobně a zůčastnit se dikuze. Dále byly prezentovány 

názory, že plnochrupost by se měla  držet dle stanov, i když možná v budoucnosti se bude toto 

téma opět řešit (A. Gočová). Co chceme jako klub dosáhnout v chovu, pokud je zatím dostatek 

plnochrupých jedinců chov držet, prevence je lepší než řešit po několika letech řadu vad (R. 

Pohlreich). M. Horáková vznesla na téma zubů dotaz: jak řešit problém pokud je zub založený a 

neproříznutý, zda nechat neproříznutý, nebo nechat proříznout veterinářem, zda toto brát jako 

plnochrupost, nebo ne. Bylo řečeno, že toto je téma na další řešení do budoucna. 

Po dikuzi na toto téma dal R. Pohreich hlasovat o návrhu v tomto znění: zachovat v podmínkách 

chovnosti  BKB bod 3/c ve stejném znění jako doposud to je - zásadně se vyžaduje nůžkový 

skus, chrup pravidelný, tzn. počet zubů 42 dle zubního vzorce psa. 

hlasovalo: 39 členů, pro 33, proti 0, zdrželo se 6 – návrh byl schválen 

 

R. Pohlreich, z  důvodu rezignace K. Trnkové na funkci sportovního referenta navrhl čl. schůzi 

na tuto funkci Miluši Novotnou Mečířovou a dal hlasovat o tomto návhu. 

hlasovalo: 39 členů, pro 38, proti 0, zdrželo se 1 – návrh byl schválen 

 

MVDr. M. Načeradská navrhla, že by se mělo začít mluvit o funkci štítné žlázy v rámci chovu 

v BKB. Toto bylo navrženo jako téma na další řešení pro klub do budoucna.  

I. Kuzdasová s odvoláním na pokladní zprávu, uvedla, že se zvyšuje počet neplatičů čl. 

příspěvků. Za loňský rok to bylo 60 upomínek, na které někteří ani nereagují. Obesílání neplatičů 

stojí klub nemalé finanční prostředky. Dále velké výdaje jsou na nákup pohárů, na tisk Tamtamu 

a ročenek. Na základě tohoto oznámení byly dány tyto návrhy: neplatičům neposílat upomínky, 

okamžitě po nezaplacení (nesplnění čl. povinnosti) zrušit členství, ročenky tisknout v nové 

tiskárně (jako nově Tamtam, zde je levnější tisk), sjednotit vlastní databázi členů klubu,  

odběratelů TamTamu a neplatičů. Dále byly podány návrhy, zda dávat na klubové a specialní 

výstavě poháry za všechny tři místa, zda neorganizovat tyto výstavy v rámci národních výstav,  

udělat průzkum na levnější nákup pohárů. Všechny toto návrhy byly dány k vyřešení výboru 

BKB. 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení členské schůze: 

členská schůze BKB se dne 4.6.2011 se usnesla na následujících bodech: 

01/11 – bere na vědomí rezignaci M. Miklišové na funkci poradkyně chovu a schvaluje volbu I. 

Friebertové do funkce poradkyně chovu 

02/11 – zachovává v podmínkách chovnosti  BKB bod 3/c ve stejném znění jako doposud to je - 

zásadně se vyžaduje nůžkový skus, chrup pravidelný, tzn. počet zubů 42 dle zubního vzorce psa. 

03/11 – bere na vědomí rezignaci K. Trnkové na funkci sportovního referenta a schvaluje volbu 

Miluše Novotné Mečířové do funkce sportovního referenta 

04/11 – pověřuje výbor BKB řešením problému s neplatiči, budoucím nákupem pohárů a 

budoucím tiskem ročenek, pro snížení finančních výdajů klubu. 

 

Závěr 

Provedl R. Pohlreich, poděkoval odstupující M. Miklišové a K. Trnkové za dosavadní práci v 

jejich funkcích, členům klubu kteří organizují coursing a všem, kteří se podílejí na jeho 

fungování. Poděkoval přítomným za pozornost a popřál všem mnoho zdraví a chovatelských 

úspěchů v dalším období.  

         

 

zapsal: M. Friebert 


