
Zápis z Členské schůze Basenji klubu Bohemia konané ].3. červn a 2O2O

v Chržíně

Přítomno 31 členů.

Předseda Roman Pohlreich předal ceny vítězům klubov,ých soutěží za rok 2019,

Předseda Roman Pohlreich poděkoval Markétě Horákové za práci pro klub na pozicivýstavní
poradkyně.

Předseda Roman Pohlreich zhodnotil uplynulý rok:

o V roce 2019 se konal sraz, 3 rnýstavy a 4 sportovní akce.
o členové byli informováni o řešení chybně nahlášených podkladech pro vydání průkazu

původu členem klubu panem Bambasem, který zaslal podklady s vyplněním barvy

trikolor, přestože štěňata byla barvy trindle, Pan Bambas byl opakovaně vyzván

chovatelskou komisí k nápravě. V době konání schůze jsou PP těchto štěňat na ČMKJ pro

opravu. Jiné přestupky v roce 2019 nebyly.

llona Kuzdasová informovala o stavu financí klubu, Detailní pokladní zpráva bude uveřejněna
v následujícím Tam Tamu. Nebyly vzneseny žádné upřesňující dotazy na hospodařeníklubu.

předseda Roman pohlreich informoval o častém nedodávání dokumentů o vrhu chovateli.
Připomenul, že pokud nebudou potřebné doklady dodány do 6 měsíců od narození štěňat, může

chovatelská komise pozastavit vydávání krycích listů na další vrhy.

Roman Pohlreich a lvana Leš informovali o opakujícím se nedodávání správných dokladů při

přihlašování na bonitaci a výstavy. Členové byli upozorněni, že takové přihlášky nebudou přijímány.

Po diskuzi s členy bylo dohodnuto, že výbor se bude snažit on-line přihlášky udělat ještě návodnější

Předseda Roman Pohlreich navrhl změnu stanov tak, aby se rnýbor skládal z předsedy a 4 členů bez

vyjmenováníkonkrétních funkcí, Důvodem je změna organizace práce výboru, kdy v posledních

letech došlo k distribuci práce napříč jednotlivými členy a jmenovité funkce tak mohou b,ít zavádějící.

Navrhl hlasování, aby se článek Vll. Výbor bod 3 Změnil z,,Výbor Klubu je volen na čtyřleté funkční

obdobív počtu 5 členů. Funkce ve v,ýboru jsou - předseda, yýstavní referent pokladník, sportovní
referent a poradce chovu." na ,,3. Výbor Klubu je volen na čtyřleté funkční období v počtu 5 členů.

Funkce ve rnýboru jsou - předseda a 4 členové výboru."

l Hlasovóní pRo 30, PRoTt 0, ZDRŽEL SE 7. Změna stanov ktubu byta přijata.

Vzhledem ke skončení volebního obdobírnýboru a chovatelské komise byla členská zák|adna vyzvána

ke hlasování o nornich orgánech. Pro chovatelskou komisi se přihlásila kandidátka ve složení: lrena

Peštová (poradkyně chovu), Hana Hofmanová a Miroslava Miklišová. Pro výbor se přihlásila

kandidátka: Roman Pohlreich (předseda), llona Kuzdasová, lvana Leš, Miluše Novotná Mečířová,

l rena peštová, Lucie Ja noušková ( ná hradník} . Žaanajiná ka ndidátka se nepři hlási la,

Hlasování o chovatelské komisi: PRo 29, PROT| a, ZDRŽEL SE 2, Chovatelská komise byla

zvoleno ve složení: trena Peštová (poradkyně chovu), Hona Hofmanová a Miroslava Miklišová.
a



o Hlasovóní o výboru klubu: PRO 25 PROTI 0 ZDRŽEL SE 6. Výbor ktubu by! zvolen ve složení:
Roman Pohlreich (předseda), llona Kuzdasovó, lvana Leš, Miluše Novotnó Mečířovó, lrena
Peštovó, Lucie Janoušková (nóhradník).

Členové klubu byli vyzvání, aby v případě tipu na areál konánísrazu ínformovali výbor. Důvodem je
limitované mnoŽství ubytovacích jednotek v Podmitrově. Preferuje se areál, ktený bude ve středu
rePubliky, bude mít vyšší ubytovací kapacitu než Podmitrov, bude bezpečné vypouštět psy a bude
moŽno zorganizovat coursing přímo v areálu. Přímo na schůzi byl navržen areál Vigvam u Kolína,
MoŽnosti budou prověřeny. Případná změna areálu by byla možná nejdříve v roce 2o22.

Členové byli informováni, že vzhledem ke zrušení speciální uýstaw v Královicích z důvodu epidemie a
vládních opatření, bude klubová rnýstava bez klubového vítěze v září2020 změněna na speciální
výstavu.

Roman Pohlreich informoval o akcích na rok 2020:

o Duben 202t- Klubová výstava a JK speciál v Královicích
. Červen 2027 - basenji sraz, členská schůze a Congo Cup v Podmitrově
l Září 2a71- speciální výstava a závod O zaječí pekáč na Dolní Moravě
o Řúen 2O2L- Narozeninový běh Gambo fóra v Kolíně

Diskuze: paní Zdena Maier navrhla, aby na webu a FB stránce klubu byla vystavena uýzva o pomoc při
organizování klubových akcí. Například vedoucí kruhu, startér atd. Výbor zařídí uveřejnění.

Závěr:

o Byla schválena změna stanov - článek Vll, Výbor bod 3.
o Byla zvolena chovatelská komise ve složení peštová, Hofmanová, Miklišová,
r Byl zvolen výbor klubu ve složení Pohlreich, Leš, Kuzdasová, Novotná Mečířová, Peštová a

náhradník Janoušková.

Zapsala: lvana Leš

Ověřil: Marek Leš
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