
Výborová schůze Bobtail clubu - 1.5.2018 
 
Přítomny: Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, Petra Márová, Denisa Stejskalová, Blanka 

Roudnická a Danuše Horáková (KRK) 
Omluveny: Klára Hájková, Karolina Morrison 

 
PROGRAM: 

1) zhodnotily jsme výstavu, KV na Konopišti měla slabou účast, přihlášeno bylo 14 bobtailů, do 
kruhu nastoupilo 10 jedinců, z vystavených zvířat byla téměř polovina cizinců. 

 
2) Valtice 8.-9.9.2018 

- obě rozhodčí z Anglie - Christina Bailey a Ann Titheridge – budou vyšší náklady (dražší 
letenky, 2x doprava na letiště ve Vídni, ubytování), ubytování pro rozhodčí je zařízeno, na 
ČMKU je vyřízena delegace pro obě rozhodčí, je zařízena doprava pro rozhodčí z Vídně do 
Valtic a zpět; 

 
- Petra Márová vzhledem k nákladům navrhla mírné zdražení výstavních poplatků, stale 

platí, že členové BC budou mít poplatky zvýhodněné, všechny jsme souhlasily – Petra 
vypracuje návrh a rozešle ostatním členům výboru; 

 

- Petra Márová opět pro letošní rok zajistila sponzory – Ontario, Hunter, Mevet, do Valtic 
přijede zástupce ČMKU dr.Široký – bude náš čestný host; 

 

- společenský večer – buď raut nebo grilování na terase, možnost grilování napíšeme do 
propozic, bude na objednávku, s pí.Pivodovou možnosti domluví Petra Márová; 

 

- v sobotu 8.9. se budou konat dvě výstavy (bobtailové i bearded colie), jestli budou dva 
nebo jeden společný výstavní kruh se rozhodne podle počtu přihlášených bearded colií, 
jejich klub nám počet odhadne po jejich speciální výstavě. Společný kruh by byl jednodušší 
na organizaci; 

 

- dále se v sobotu bude konat členská schůze, členové klubu budou obesláni mailem. 
 

1) Na MVP v Mladé Boleslavi 25.8.2018 bude bobtaily posuzovat Barbara Müller, vzhledem k 
tomu, že se jedná o rozhodčí specialistku na naše plemeno rozešleme členům BC propozice a 
přihlášku;  
 

2) Kontrola ČLP – společně s Denisou Stejskalovou jsme zkontrolovaly příspěvky, neplatiče 
obešleme s tím, že doplatí 500 Kč jinak jim bude členství ukončeno – vyřídí Renata Kňákalová; 

 
3) KRK si vyžádá ke kontrole agendu poradce chovu a jednatele. 

                                                          Zapsala Renata Kňákalová 


