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Přivítání 
Předseda Klubu Roman Pohlreich přivítal všechny členy. 

Zpráva o činnosti Klubu za uplynulý rok 
• Byly uspořádány tři výstavy – Klubová, Speciální a Klubová bez titulu KV. 

• Byly uspořádány čtyři sportovní akce (3x coursing, 1x dostih). 

• Byla vytvořena nová sekce na webu Klubu „Jak na to?“. 

• Na web Klubu byl doplněn přehled všech platných schválených usnesení. 

Pokladní zpráva 2017 
Pokladní Klubu Ilona Kuzdasová odprezentovala stav klubových financí, náklady na jednotlivé klubové 

akce a příjmy. 

Klubová výstava 2019 
Pro KV 2019 bude pozvána rozhodčí Laura Pond z USA. 

Přihláška Aleny Lazarovové 
Paní Lazarovová si po vyloučení z Klubu podala opětovnou přihlášku, která byla předsedou Klubu 

potvrzena. Toto potvrzení však nebylo platné, protože přihlášku měla projednat členská schůze (dle 

usnesení z roku 2005). Na toto bylo upozorněno. Paní Lazarovová byla kontaktována s omluvou, že 

došlo k chybě a že přihláška nemohla být potvrzena a bude projednána na následující členské schůzi. 

Následně došla výzva k potvrzení přihlášky od advokátky paní Lazarovové. Výbor BKB však po vyjádření 

právníka potvrdil své stanovisko, že přihláška musí být projednána na členské schůzi. 

Hlasování o přihláškách vyloučených členů 
• Paní Boháčková (vyloučena pro nezaplacení členského příspěvku) 

o PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1  

o Přihláška byla schválena. 

• Paní Lazarovová (vyloučena členskou schůzí – nakrytí 9měsíční feny a odchování vrhu bez 

průkazu původu) 

o PRO: 0  PROTI: 20 ZDRŽEL SE: 2 

o Přihláška nebyla schválena. 

• Paní Juřicová (vyloučena členskou shcůzí – odchován vrh na neuchovněné feně) 

o PRO: 1  PROTI: 12 ZDRŽEL SE: 9 

Návrh na změnu pravidel opětovného přijmutí členů 
Bylo navrženo, aby opětovná přihláška členů, kteří byli vyloučeni pro neplacení členských příspěvků, 

byla projednávána pouze Výborem Klubu. 

• PRO: 20  PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 1 

• Návrh byl přijat. 



Diskuze 
Paní Iveta Stránská navrhuje, aby bylo zvýšeno zápisné žadatelům o členství, kteří byli vyloučeni pro 

neplacení nebo členskou schůzí, na 300 Kč. 

• PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

• Návrh byl přijat. 

Petr Mikliš navrhuje, aby bylo do hodnocení Klubového šampiona a také všech soutěží přidáno bodové 

ohodnocení pro BOS, BOJ atd. Tento krok bude vyřešen Výborem Klubu, tyto tituly budou zahrnuty do 

bodování. Pro Klubového šampiona bude platit i zpětně. Pro soutěže od roku 2019. 

Petr Mikliš navrhuje, aby byl titul Klubový vítěz vázán na členství v Klubu. Pokud by tedy vítěz 

odpovídající třídy nebyl členem Klubu, nastupoval by pes následující. 

• PRO: 7   PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 9 

• Návrh nebyl přijat. 

Návrh na zvýhodnění vstupních poplatků na klubové výstavní akce pro členy Klubu. A to pro všechny 

třídy na výstavách (včetně nejlepšího páru a nejlepší chovatelské stanice) o 200 Kč za jednoho psa (pár, 

chovatelskou stanici) s platností od 1. 1. 2019. 

• PRO: 22  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

• Návrh byl přijat. 

Návrh na zvýhodnění vstupních poplatků na klubové sportovní akce pro členy Klubu. A to o 100 Kč za 

jednoho psa s platností od 1. 1. 2019. 

• PRO: 16  PROTI: 3 ZDRŽEL SE: 3 

• Návrh byl přijat. 

Návrh o udělení čestného členství paní Janě Šikulové starší, která zdarma poskytla své právní služby 

pro potřeby Klubu. Paní Šikulová také slíbila, že tyto služby bude zdarma poskytovat i nadále. 

• PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

• Návrh byl přijat. 

Přehled odhlasovaných změn 
• Přihlášky členů vyloučených pro neplacení příspěvku budou projednávány Výborem Klubu. 

• Zápisné členů, kteří byli vyloučeni pro neplacení nebo členskou schůzí, bude navýšeno na 

300 Kč. 

• Členové Klubu budou mít zvýhodněný vstupní poplatek na výstavy pořádané Klubem, a to 

o 200 Kč u každého psa/kategorie od 1. 1. 2019. 

• Členové Klubu budou mít zvýhodněný vstupní poplatek na sportovní akce pořádané Klubem, 

a to o 100 Kč u každého psa od 1. 1. 2019 

• Paní Janě Šikulové starší bylo uděleno čestné členství v Klubu. 

 

 

 


