
Zápis z Členské schůze Basenji klubu Bohemia konané 4. června 2016 

v penzionu Podmitrov 
 

Přítomno 41 členů 

Předseda klubu Roman Pohlreich poděkoval za solidaritu všech členů při výběru příspěvků na finanční 

pomoc pro finskou chovatelku, které shořel dům a při požáru zemřeli všichni její basenjíci.  

V roce 2018 bude Klub slavit dvacáté výročí vzniku, Klub se bude snažit zajistit rozhodčí pro klubovou 

výstavu z Velké Británie. 

Pokladní zpráva za rok 2015 byla uveřejněna v klubovém časopise TamTam (01/2016), nebyly 

vzneseny žádné upřesňující dotazy na hospodaření Klubu. 

Členové byli na členské schůzi v roce 2015 informování, že z důvodu platnosti NOZ je potřeba změnit 

právní formu a stanovy Klubu. Návrh stanov byl uveřejněn v klubovém časopise TamTam (01/2016). 

Hlasování o schválení návrhu stanov: 

• Pro 31, proti 0, zdržel se 10. Návrh byl schválen. 

V případě, že by bylo potřeba udělat formální změny ve Stanovách, aby tyto mohly být použity při 

změně právní formy Klubu, provede tyto změny vedení Klubu bez dalšího hlasování: 

• Pro 35, proti 0, zdržel se 6. Návrh byl schválen. 

Volba chovatelské komise - návrh na chovatelskou komisi ve složení Irena Peštová, Hana 

Hofmannová, Miroslava Miklišová. 

• Pro 33, proti 0, zdržel se 8. Návrh byl schválen. 

Volba výboru Klubu ve složení Roman Pohlreich (předseda) Markéta Horáková (výstavní referent), 

Ilona Kuzdasová (pokladník), Miluše Novotná Mečířová (sportovní referent), Irena Peštová (poradce 

chovu). 

• Pro 32, proti 0, zdržel se 9. Návrh byl schválen. 

Volba náhradního člena výboru - Ivana Leš. 

• Pro 33, proti 0, zdržel se 8. Návrh byl schválen. 

Zpráva poradkyně chovu byla uveřejněna v klubovém časopise TamTam. Další informace je možno 

získat přímo od poradkyně chovu Ireny Peštové. 

Diskuze: 

Pavla Hanáková vznesla požadavek, aby bylo osvětleno, kdo může dělat kontrolu vrhů. Případně aby 

došlo ke změně v chovatelském řádu. V řádu je momentálně zaneseno, že kontrolu vrhu může 



provést poradce chovu neb ten, koho poradce určí. Diskuze členů vyústila ve vyhodnocení, že takto je 

definováno dostatečně. Členové nepožadují hlasování o změně řádu. 

Další dotazy nebyly v diskuzi vzneseny. 

Předseda Klubu následně vyhlásil vítěze celoročních soutěží Basenji roku, Klubový výstavní pohár, 

Klubový coursingový a dostihový vítěz za rok 2015 a předal ceny. 

Závěr: 

• Byly schváleny nové stanovy dle návrhu uveřejněného v TamTamu 01/2016. 

• Vedení Klubu bylo pověřeno, aby případné formální změny stanov provedlo bez dalšího 

hlasování. 

• Byla zvolena Chovatelská komise ve složení Peštová, Hofmannová, Miklišová. 

• Bylo zvolen Výbor ve složení Pohlreich, Horáková, Kuzdasová, Novotná Mečířová, Peštová. 

• Byl zvolen náhradník výboru Leš. 

 

Zapsala Ivana Leš 

 

 


