
Zápis z Členské schůze Basenji klubu Bohemia konané 10. července 

2021 v Chržíně 
 

Přítomno 30 členů. 

Předseda Roman Pohlreich přivítal účastníky na členské schůzi. 

Návrh na čestné členství 
Výbor Basenji klubu Bohemia navrhuje čestné členství pro Josefa Kvapila a Moniku Kvapilovou za 

dlouhodobou podporu klubu. 

• Hlasování pro čestné členství Josefa Kvapila: PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

• Hlasování pro čestné členství Moniky Kvapilové: PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. 

Bylo odhlasováno, že Josef Kvapil a Monika Kvapilová se stávají čestnými členy Basenji klubu Bohemia. 

Návrh na projednání členství paní Rejnkové 
Paní Rejnková (chovatelská stanice Rozárka) se stala odesláním přihlášky a zaplacením členského 

poplatku členkou Basenji klubu Bohemia. Paní Rejnková si pořídila dvě čerstvě zbonitované feny 

basenji. 

15. září 2020 byl doručen dopis od členky Zdenky Maier o poškozování dobrého jména Klubu členstvím 

paní Rejnkové z důvodu dlouhodobých problémů v jejím chovu, kdy jí byl dříve dokonce pozastaven 

chov ze strany ČMKU, čímž porušila článek 4, bod 5 stanov Klubu. 

Toto bylo zkonzultováno a potvrzeno právníkem. 

Na tento popud proběhla Klubem kontrola chovatelské zázemí, které bylo vyhodnoceno jako nevhodné 

pro chov basenji. Paní Rejnková se navíc ani nebyla schopna dopočítat, kolik vlastní psů a kolik plemen 

vůbec chová. 

Členka Lucie Janoušková tedy sepsala podnět na Krajskou veterinární správu (říjen 2020) a paní 

Rejnkové byl do prošetření pozastaven chovatelský servis. Z důvodu epidemiologické situace proběhla 

kontrola až v únoru 2021, kde bylo shledáno, že chov sice není ideální, avšak neporušuje přímo zákon, 

tudíž KVS nemůže nic dalšího podniknout. 

Výbor Klubu celou situaci projednal a navrhuje vyloučení paní Rejnkové pro porušení stanov Klubu – 

článku 4, bodu 5. 

• Hlasování pro vyloučení paní Rejnkové z Klubu pro porušení stanov: PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL 

SE: 0. 

Bylo odhlasováno vyloučení paní Rejnkové z Klubu. 

Návrh na změnu stanov 
Na základě předchozího bodu výbor navrhuje upravit stanovy Klubu, aby probíhala větší kontrola při 

přijímání nových členů. 

Výbor navrhuje, aby se zrušil článek 4 bod 2:  

Členství v Klubu vzniká na základě vyplněné přihlášky doručené Klubu a dále zaplacením členského 

příspěvku. Členové, kteří vstoupí do Klubu v průběhu roku, platí nezkrácené příspěvky. 



A nahradil se textem:  

O členství v klubu rozhoduje svým hlasováním výbor klubu. O přijetí člena na základě jeho písemné 

přihlášky rozhodují členové výboru klubu prostou většinou hlasů. Přijetí člena se sděluje písemně ve 

lhůtě do jednoho měsíce od rozhodnutí výboru klubu prostřednictvím elektronických komunikačních 

prostředků (např. email). 

V případě rozhodnutí výboru klubu o přijetí za člena vzniká členství splněním těchto podmínek: 

- Rozhodnutím výboru klubu o přijetí za člena, 

- Zaplacením ročního členského příspěvku 

- Zápisem do seznamu členů klubu. 

V případě rozhodnutí o nepřijetí člena klubu výborem klubu má zájemce o členství možnost odvolat se 

proti rozhodnutí výboru klubu k nejbližší členské schůzi. Členská schůze rozhodne hlasováním o členství. 

Toto rozhodnutí je konečné. 

Diskuze k tomuto návrhu: 

Marek Leš: Kolik je zhruba ročně žádostí o členství? Roman Pohlreich: Jde o cca 10 až 20 členů, nejvíce 

v období jara, kdy si noví majitelé pořizují štěňata. 

Mirka Miklišová: Nebylo by lepší chtít doporučení chovatele? Roman Pohlreich: Ne každý nový člen 

musí mít nutně už basenjiho, navíc někteří si dovezou štěně od chovatele ze zahraničí, kterého ani 

neznáme. Pokud ale chovatel pošle doporučení, vezme ho samozřejmě výbor při hlasování v potaz. 

• Hlasování o změně stanov článku 4 bodu 2: PRO: 30, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Byla odhlasována 

změna stanov. 

Poradkyně chovu 
Irena Peštová informovala, že se poslední dobou navýšila cena prodeje štěňat, kdy se z 15 tisíc zvedla 

na zhruba 20 až 25 tisíc. Upozornila tedy majitele krycích psů, že si mohou adekvátně zvýšit i cenu za 

krytí. V současné době se nejčastěji platí 3 tisíce za nakrytí a 3 tisíce za každé štěně, odpovídají navýšení 

by mohlo být tedy 5 tisíc za krytí a 5 tisíc za každé štěně. Zároveň konstatovala, že cena krytí 

samozřejmě vždy záleží pouze na dohodě majitele feny a krycího psa a že Klub v tomto směru nemá 

ambice cenu jakkoliv určovat. 

Pokladní zpráva 
Ilona Kuzdasová informovala o základních věcech financování Klubu. Podrobná zpráva byla uveřejněna 

v klubovém časopisu. 

Plán akcí na rok 2022 
Roman Pohlreich informoval o plánovaných akcích na příští rok. 

Na jaře 2022 se koná Klubová výstava, jako rozhodčí je pozván Christian JOUANCHICOT z Francie. Druhý 

den proběhne závod JK Basenji Speciál. 

V polovině června se bude v Podmitrově konat basenji sraz, kde bude také další členský schůze a závod 

Congo Cup. 

Na začátku září bude Speciální výstava a závod O zaječí pekáč na Dolní Moravě. 

Poslední akcí bude na začátku října Narozeninový běh Gambo fóra v Kolíně. 



Podrobnější informace budou zveřejněny na stránkách Klubu. 

Diskuze 
Petr Mikliš: Proč je KV u Prahy? Roman Pohlreich: Přesun proběhl primárně z toho důvodu, aby se lépe 

dal zajistit převoz zahraničních rozhodčích, které Klub pravidelně na KV zve, z pražského letiště a zpět 

a rozhodčí mohl stihnout let. 

Závěr 
Bylo schváleno čestné členství pro Josefa Kvapila a Moniku Kvapilovou. 

Bylo schváleno vyloučení paní Rejnkové z Klubu. 

Byla schválena změna stanov. 

 

Zapsala: Ivana Leš 

Ověřil: Marek Leš 

 


