
Zápis z jednání výroční členské schůze BKB,  

konané dne 21.6.2014 v Podmitrově 

 
Přítomni: 

46 členů, viz. prezenční listina 

 

Zahájení:  

provedl předseda klubu R. Pohlreich, přivítal členy klubu a 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 a činností klubu. 

V uplynulém období  klub organizoval sraz  BKB v Dole u Blatné s pořádáním klubové 

výstavy a coursingu Congo cup IV, speciální výstavu v Kyjově s coursingovým Basenji 

speciálem 2013, a bonitace v rámci klubové výstavy a speciální výstavy.  Dále provedl 

vyhlášení výsledků za rok 2013 soutěží pořádaných klubem, a to  Klubový výstavní pohár, 

Basenji roku, Klubový dostihový vítěz a Klubový coursingový vítěz. 

 

Pokladní zpráva: 

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

uplynulé období, viz. pokladní zpráva zveřejněná v TamTamu 2014/2 

 

Zpráva poradce chovu: 

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

v klubovém časopisu TamTam.Oznámila novou možnost vyšetření genetického testu na PRA 

v laboratoři Genomia. Seznámila přítomné v poslední době se často vyskytujícím  

onemocněním dolních močových cest – cystinurií. Projevuje se sníženým vylučováním moči 

a tvorbou močových kamenů a cyst. Na toto téma blíže promluvila studentka veterinární 

medicíny Alena Ferková. Jako prevence se doporučuje kontrolovat vylučování moči u 

jedinců, zvyšování příjmu tekutin (např. namáčením granulí), snížení konzumace 

vysokoproteinových krmiv. Dále podala návrh k diskuzi na téma změny chovných podmínek 

- řešení problému plnochruposti chovných jedinců. 

 

 

Diskuze: 

Na téma řešení otázky plnochruposti chovných jedinců proběhla velká diskuze s různými 

návrhy, po té bylo domluveno, že se o tomto tématu na této schůzi nebude hlasovat, jak pro 

velkou různorodost návrhů tak  i pro malou informovanost členů v této problematice. Bylo 

navrženo, že se v klubovém časopisu TamTam bude věnovat prostor problematice 

plnochruposti, pro případné nové návrhy a lepší informovanost členů do příští členské schůze. 

Hlasovalo 46členů, pro46, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl schválen, 

 

 

M. Novotná Mečířová seznámila přítomné s dostihovou a coursingovou činností klubu, viz. 

průběžní informace v klubovém časopisu TamTam, a informovala o změnách v Národním 

dostihovém a coursingovém řádu ČMKU, které se týkají plemene basenji. 

 

 

 

 



 

Volba členů výboru a komisí klubu: 

do chovatelské komise BKB byli navrženi: Irena Friebertová, Jaroslava Landová a Hana 

Hofmanová 

hlasovalo46členů, pro 43, proti 0, zdrželo se3 – návrh byl schválen  

 

do dozorčí komise BKB byli navrženi: Pavla Hanáková, Jaroslav Adamec a Marek Leš 

hlasovalo46 členů, pro 39, proti 3, zdrželo se 4 – návrh byl schválen   

do výboru BKB byli navrženi: Roman Pohlreich – předseda, Ivana Leš – jednatel, Irena 

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

Mečířová – sportovní referent, Ilona Kuzdasová - pokladník 

hlasovalo46 členů, pro36, proti 0, zdrželo se10 – návrh byl schválen   

 

Závěr: 

Provedl R.Pohlreich,poděkoval všem za aktivitu při chodu klubu v uplynulém období, hlavně 

panu J. Kvapilovi, majiteli společnosti JK Animals s.r.o. za sponzoring akcí BKB, a popřál 

všem hodně úspěchů 

 

Usnesení výroční členské schůze: 

Členská schůze se dne 21.6.2014 usnesla na následujících bodech: 

01/14 – výbor BKB ve spolupráci s ostatními členy připraví informační kampaň v klubovém 

časopisu TamTam na téma plnochrupost 

02/14 – schvaluje volbu chovatelské komise BKB ve složení Irena Friebertová, Jaroslava 

Landová, Hana Hofmanová  

03/14 – schvaluje volbu dozorčí komise BKB ve složení Pavla Hanáková, Jaroslav Adamec, 

Marek Leš 

04/14 – schvaluje volbu výboru BKB ve složení Roman Pohlreich – předseda, Ivana Leš – 

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

Novotná Mečířová – sportovní referent, Ilona Kuzdasová - pokladník  

 

 

 

 

Zapsal dne 21.6.2014 Miroslav Friebert 


