
Zápis z jednání výroční členské schůze BKB, konané dne 16.6.2012 

v Dole u Blatné 
 

Přítomni: 35 členů, 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 1/2012: 

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 klubu za uplynulé období   

Přednesl Roman Pohreich, seznámil přítomné s členskou základnou, k 31.12.2011 měl BKB 121 

členů, za uplynulé období klub organizoval Sraz BKB v Dole u Blatné s Klubovou výstavou a 

coursingem, Speciální výstavu v Bučovicích s coursingem a bonitace v rámci MVP Praha a MVP 

Brno. 

Pokladní zpráva 

Přednesla Ilona Kuzdasová. Seznámila přítomné se stavem financí BKB a s výdaji a příjmy za 

uplynulé období, viz. příloha.  

Zpráva poradce chovu 

Přednesla Irena Friebertová. Oznámila, že současný stav chovu pokračuje dobře, dle již dříve 

nastoleného trendu potřebných vyšetření jak povinných tak dobrovolných. Seznámila přítomné 

s novým vyšetřením FS (direct test). Dále upozornila na problém s určováním osob, které mohou 

provádět kontroly vrhů v chovatelských stanicích. Podle chovatelského řádu kontrolu vrhu 

provádí pouze poradce chovu, nebo jím pověřená osoba. Pokud v budoucnu bude toto porušeno, 

může poradce tuto kontrolu odmítnout.  

Volba členů výboru a komisí klubu 

Dle návrhu výboru pro výroční čl. schůzi bylo odsouhlaseno, že hlasování bude provedeno pro 

výbor, chovatelskou a dozorčí komisi BKB jako celek. 

hlasovalo: 34 členů, pro 34, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen  

návrh pro výbor BKB v tomto složení: Roman Pohlreich – předseda, Miroslav Friebert – jednatel, 

Irena Friebertová – poradce chovu, Markéta Horáková – výstavní referent, Miluše Novotná 

Mečířová – sportovní referent, Ilona Kuzdasová - pokladník 

hlasovalo: 34 členů, pro 28, proti 0, zdrželo se 6 – návrh byl schválen   

návrh pro chovatelskou komisi v tomto složení: Irena Friebertová, Hana Hofmanová, Jaroslava 

Vaňková 

hlasovalo: 34 členů, pro 31, proti 0, zdrželo se 3 – návrh byl schválen   

 

návrh pro dozorčí komisi v tomto složení: Pavla Hanáková, Jaroslav Adamec, Štěpánka Vanická 

hlasovalo: 34 členů, pro 30, proti 0, zdrželo se 4 – návrh byl schválen   

Diskuze  

R. Pohlreich – seznámil přítomné s návrhem chovatelské komise na řešení přestupku paní 

Lazarové proti Chovatelskému a bonitačnímu řádu BKB. U paní Aleny Lazarovové došlo ke 

krytí 10 měsíční feny Sarrukinu Cherie, která nebyla ještě bonitována (vzhledem k věku) psem 

Bango Ximbir Ewo. Tato skutečnost nebyla po krytí ani po porodu štěňat Poradkyni chovu ani 

Chovatelské komisi oznámena, BKB se tuto skutečnost dozvěděl náhodou a po dotazu na paní 



Lazarovovou na tento stav, bylo zástupci klubu oznámeno, že BKB toto nemusí zajímat a nic mu 

do toho není. Chovatelská komise navrhla výroční čl. schůzi, aby byla paní Lazarovová 

vyloučena z BKB a bylo jí zrušeno členství, pro porušení stanov BKB a porušení Chovatelského 

a bonitačního řádu.  

hlasovalo: 35 členů, pro 30, proti 0, zdrželo se 5 – návrh byl schválen 

M. Mečířová Novotná oznámila, že dle jejích informací pan Jiří Bláha uskutečnil ve 

své  chovatelské stanici Ningen Banken 5. vrh se stejným chovným párem jako v předchozích 

vrzích, klubem nemohly být dle stanov vydány  na tento vrh podklady pro vydání PP, psi jsou 

tudíž bez PP. Tímto porušil stanovy BKB  a Chovatelský a bonitační řád. Bylo oznámeno, že 

panu Bláhovi je již ukončeno členství, z důvodu nezaplacení čl. příspěvku za rok 2011. 

 

Dále M. Mečířová Novotná, jako sportovní referentka, seznámila přítomné s uplynulými akcemi 

dostihového sportu a coursingu. Oznámila, že plemeno Basenji má již prvního šampiona práce, 

fenu Isoke Hanáček. Dále upozornila, že bude provedena změna hodnocení dostihového sportu. 

I. Friebertová navrhla, z důvodu nového Direct testu na vyšetření FS, aby alespoň jeden jedinec 

z chovného páru byl již testován Direct testem. Po diskuzi bylo dohodnuto, na návrh M. 

Miklišové, aby toto bylo ponecháno na zvážení chovatele. Současné vyšetření nových jedinců se 

již provádí jen Direct testem.  

I.Leš navrhla, aby se upravily podmínky u Soutěže Basenji roku a Klubový výstavní pohár tak, 

aby se nově mohli zúčastnit i psi, kteří jsou zapsáni ve slovenské plemenné knize, zůstává 

podmínkou, že majitel musí být členem BKB.  

hlasovalo: 35 členů, pro 34, proti 0, zdrželo se 1 – návrh byl schválen 

Usnesení výroční členské schůze: 

výroční členská schůze BKB se dne 16.6.2012 usnesla na následujících bodech: 

01/12 - bere na vědomí zvolení členů výboru BKB ve složení: Roman Pohlreich – předseda, 

Miroslav Friebert – jednatel, Irena Friebertová – poradce chovu, Markéta Horáková – výstavní 

referent, Miluše Novotná Mečířová – sportovní referent, Ilona Kuzdasová - pokladník 

02/12 - bere na vědomí zvolení členů chovatelské komise ve složení: Irena Friebertová, Hana 

Hofmanová, Jaroslava Vaňková  

03/12 - bere na vědomí zvolení členů dozorčí  komise ve složení: Pavla Hanáková, Jaroslav 

Adamec, Štěpánka Vanická  

04/12 – souhlasí s vyloučením paní Aleny Lazarovové z BKB pro porušení Stanov BKB a 

porušení Chovatelského a bonitačního řádu  

05/12 – souhlasí, aby se od roku 2012 mohli soutěže Basenji roku a Klubový výstavní pohár 

zúčastnit i psi, kteří jsou zapsáni ve slovenské plemenné knize. Zůstává podmínkou, že majitel 

musí být členem BKB. 

Závěr: 

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

chovatelských úspěchů v dalším období.  

        zapsal: M. Friebert  

 

 

 


