
Zápis z členské schůze konané 3. srpna 2019 v Chržíně¨ 

Účast 20 členů. 

1. Přivítání předsedou Romanem Pohlreichem. 

Informace o klubových akcích konaných v roce 2019: 3krát výstava (klubová, speciální, klubová bez 

klubového vítěze), 4krát běhání (Congo Cup, JK speciál, O zaječí pekáč, Narozeninový běh Gambo 

fóra). 

Od poslední schůze nebylo potřeba řešit žádné prohřešky. 

Plán na následující období: z důvodu počasí a nejistoty areálu v Chržíně přesun speciální výstavy na 

jaro. Příští rok bude 2. května. 

2. Ilona Kuzdasová informuje o financích BKB. 

Všechno v pořádku, pouze vázne placení příspěvků za krycí psy. Za poslední sezonu zaplatila jen část 

majitelů krycích psů (Nováček, Miklišová, Juřica, Peštová). Ostatní platby ke dni schůze nedorazily. 

3. Irena Peštová informuje o stavu chovu. 

V současné době se nic zásadního neděje, poradkyně chovu během příštího roku napíše článek, co je 

v chovu potřeba zlepšit. 

DISKUZE: 

1. Miroslava Miklišová: V soutěži Basenji roku chybí BOS. 

Roman Pohlreich: BOS dostává 5 bodů, vše je správně počítáno, chyba je v bodovací tabulce na webu 

BKB. Bude opraveno. 

2. Petr Mikliš: Proč není schůze v pátek na srazu? 

Roman Pohlreich a ostatní členové výboru: na srazu je obecně časově a organizačně náročný 

program. Proběhne hlasování přes EmailMeForm formulář o těchto čtyřech variantách: 

Schůze bude na speciální výstavě (jako letos). 

Schůze proběhne v pátek na srazu v Podmitrově v odpoledních hodinách. 

Klubová výstava se přesune mimo sraz. 

Schůze proběhne mimo současné klubové akce. 

3. Petr Mikliš navrhuje, aby klubového vítěze mohl získat pouze pes v majetku člena BKB. Po diskuzi 

se přechází k hlasování: PRO 8, PROTI 7, ZDRŽEL SE: 5. 

Návrh nebyl odhlasován. 

3. Petr Mikliš: Proč máme vedoucí kruhu na klubové výstavě pronajatou? 

Roman Pohlreich: mluví anglicky včetně odborné terminologie. Má čas vyhrazen pouze na aktivity 

vedoucí kruhu (výstava v současné době probíhá v podstatě celý den). 

4. Pavel Tarant: Klubový výstavní pohár – proč má oblastní vítěz stejně jako umístění Výborná 4 na 

evropské výstavě? 



Návrh: Do všech soutěží se budou započítávat pouze výstavy, kde se uděluje CAC. A to s účinností od 

roku 2019. 

PRO: 14, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 5. 

Návrh byl schválen. 

5. Marek Leš navrhuje, aby se body k projednávání dávaly dopředu na web BKB. 

Roman Pohlreich: Členi budou vyzváni, aby případné návrhy na body k diskuzi posílali dopředu e-

mailem, aby mohlo dojít k jejich uveřejnění. 

ZÁVĚR: 

Roman Pohlreich upozornil, že příští rok 2020 je volební a bude tedy volen nový výbor BKB a 

chovatelská komise. 

 

 


