
Výborová schůze Bobtail clubu - 19.4.2016 
 
Přítomni: Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská,  
  Petra Márová, Denisa Stejskalová, Danuše Horáková - KRK  
 
Omluvena: Karolina Morrison 
 
 
PROGRAM: 
 

• KV Konopiště – uzávěrka 25.5., obsazení tříd uveřejníme na webových stránkách, 
každému prvnímu ve třídě zajistí klub dárek (podle obsazenosti tříd Frontline nebo 
biskvity) – R.Kňákalová zjistí u pořadatele výstavy, zda nebudou vadit sponzorům, v 
kruhu na výstavě bude pracovat K.Lobovská; 

 
• máme od ČMKU potvrzené termíny Klubových výstav na letošní rok; 

 

• do 30.6. je nutné zaplatit ČMKU poplatek ve výši 1.500 Kč – předáno Denise S.k 
proplacení, na Unii zašle Renata K.; 
 

• byla provedena kontrola zaplacení ČLP na tento rok, osm členů klubu nemá 
zaplaceno – Renata K. je obešle s náhradním termínem se splatností 14 dnů; 
 

• od začátku roku se do klubu přihlásili čtyři noví členové (2x majitelé štěňat z CHS 
Bambini di Praga, 1x import SK, 1x import Ukrajina). Do klubu poslaly přihlášku tři 
žadatelky – dříve členky UCI, na základě prohlášení, že již nejsou členky v UCI, jsme 
odsouhlasily jejich přijetí (D.Gronová, E.Křemenáková a M.Hájková); 
 

• Petra M.domluvila s vedením PK zápisy barvy očí u rodičovského páru; 
 

• Genomia – P.Márová zjistila, že je potřeba vyšetřovat potomky negativních rodičů 
z důvodu 2% mutace PCD a také eventuelní  možnosti odlišných rodičů než uvádí PP; 
 

• PCH obešle majitele chovných psů s doporučením, aby své psy nechali vyšetřit. Klára 
H. navrhovala, aby měli vyšetření PCD oba rodiče povinně – nebylo výborem 
odsouhlaseno, je to jen na doporučení; 
 

• dále Klára navrhla, provádět testy na PCD ve Valticích při KV, hromadně se postarat o 
sady a zajistit vyšetření na místě, dále uzavřít s Genomií smlouvu z důvodu poskytnutí 
10% slevy na veškeré jejich nabízené vyšetření pro členy BC – možnosti zjistí Renata 
K.; 



 

• na PK byl zachycen PP feny Tamisza Shaggy Team (import PL), maj. Táňa Maňasová, 
kde je u otce feny špatně uvedený výsledek vyšetření DKK – A v průkazu, pes má C 
vyšetření, P. Márová zajistila opravu a upozornila polskou PK;  
 

• Petra M.obešle evropské kluby bobtailů a zjistí s jakým výsledkem vyšetření DKK 
pouštějí do chovu; 
 

• ZŘ ČMKU, čl. 10, bod 14 nařizuje označovat do PP jedince nestandardní, je nutné 
upravit klubový ZŘ – připravit na členskou schůzi. Dále upravíme ve Směrnici, aby 
chovatel posílal PCH jednotlivé fotky narozených štěňat k posouzení; 
 

• Směrnice – při kontrole chrupu a kohoutkové výšky provádět identifikaci zvířete -  
upravit formulář – zajistí Klára H.; 
 

• Petra mluvila o anglické verzi webových stránek klubu, dne 27.2. dotázala p.Žlábka, 
ozval se 10.3., že byl na dovolené a ozve se, stále nic, bude ho urgovat znovu, dále se 
pokusíme zavést rubriku seznam nakrytých fen, aby byli zájemci o štěňata co nejdříve 
informováni; 
 

• Petra M. oslovila fa Mevet, jestli budou sponzorovat KV Valtice a zapůjčí stan, 
ohledně cen se ozvou, ale stan je rozbitý. Musíme stan zakoupit – možnosti fa Nelpet 
zjistí Kateřina  Lobovská a rozhodneme se, který stan koupíme; 
 

• VALTICE 2016 – delegaci k posuzování přijali R.Owen a D.S.Adcock 
• delegačenku na ČMKU vyřídí Renata K. 
• rozhodčí přiletí do Vídně, zapůjčí si auto do Valtic 
• paní Owen bude zapisovat KV, Klára navrhuje, aby se posudky zapisovaly na stroji 

nebo na PC 
• kruh zajistíme u divadla jako vloni 
• Renata zkusí zajistit opět sponzorství od Grand Vital 
• zjistíme, jestli musí být podle VŘ ČMKU, při výstavě přítomen veterinář a 

zdravotník; 
 

• EURO SHOW 2017 – termín 2.-5.6.2017, výstava v neděli 4.6.2017 
• rozhodčí PaulineBarnes a Coline Barnes 
• Petra domluvila Valtické podzemí na neformální večer 

• Petra + Renata domluvily osobně podporu starosty Valtic, pomoc při zajištění 

parkovacích prostor, zajistily rezervaci ubytování a prostor v zámku 



• Petra zařídí povolení výstavy na ČMKU, požádala o pověřovací dopis od výboru 

OES Show 

• Klára zjistí možnosti suvenýrů 

• je zaregistrovaná doména www.eurooesshow2017.cz (bude spuštěna v říjnu 

2016) 

• na letošní OES Show do Španělska je nutné vzít informační leták o výstavě 2017 

nebo zajistit reklamu do katalogu 

• předveden návrh loga Euroshow od Maria Pia 

• kalendář  na rok 2017 z fotek z  probíhající fotosoutěže připraví V.Kindl  tak, aby byl 

vytištěn do KV ve Valticích, kde bude prodáván. 

 

Zapsala R.Kňákalová + K.Lobovská 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.eurooesshow2017.cz/

