
 

Výborová schůze Bobtail clubu – 18.10.2018  
 
Přítomny: Danuše Horáková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová,  

Denisa Stejskalová a Blanka Roudnická (KRK) 
 
Omluveny:  Kateřina Lobovská, Karolina Morrison 
 

 
PROGRAM: 
 

1) Výbor klubu schválil, že krycí psi musí pravidelně každé dva roky absolvovat vyšetření 
očního pozadí, jinak nebudou navrhováni na krytí a budou odstraněni z katalogu 
plemeníků na klubových webových stránkách. Bude upravena Směrnice pro chov; 
jednatelka klubu obešle majitele chovných psů s tím, že nové vyšetření musí být zasláno 
poradkyni chovu do 31.12.2018;  

 
2) výbor klubu dostal nabídku od Českomoravské společnosti chovatelů k poskytování 

genetických testů, jedná se o holandskou genetickou laboratoř. Spolupráci zvážíme podle 
jejich cenové nabídky pro klub;  
 

3) výbor klubu se rozhodl pořádat v příštím roce - 14. a 15.září výstavy opět ve Valticích, i 
když nebude možná kvůli opravě zámku k dispozici hotel Hubertus, v tom případě 
nebude klub zařizovat pro vystavovatele a návštěvníky výstavy ubytování, každý si zajistí 
ubytování sám. Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz se bude konat opět na Konopišti 
v termínu 1. května 2019, jako rozhodčí exteriéru bude oslovena paní Iveta Nováková 
z ČR. Výroční členská schůze se bude konat na podzim 2019 v Praze;  
 

4) předsedkyně klubu podala návrh pozvat k posuzování Klubové výstavy ve Valticích pana  
Claude Rittera z Francie a pana Richarda Bakera z Anglie, výbor odsouhlasil, pozvání 
vyřídí K.Morrison; 
 

5) klubové výstavy ve Valticích v letošním roce skončily ziskem, především díky sponzorům 
Ontariu a Eukanubě – SUPER ZOO, Hunteru a firmě Mevet, ale i díky spojení akce 
s klubem chovatelů bearded kolií. Jestliže bude z jejich strany zájem, spolupráci 
zopakujeme; předsedkyně klubu se pokusí opět zajistit sponzory pro rok 2019; 
 

6) výbor klubu řešil přestupek S.Bouchnerové, která se od června neozvala kvůli zaslání 
souhlasu s uveřejňováním osobních údajů (GDPR) a tím pozbyla v září členství v BC. Paní 
Bouchnerové, která je majitelkou mladé fenky, dáváme možnost se do 14ti dnů znovu 
přihlásit a zaplatit poplatek jako nová členka. Jestliže tak neudělá, může využít 



chovatelského servisu jako nečlen klubu na základě sepsání smlouvy – vyřídí 
R.Kňákalová; 
 

7) pro úspěch budeme v příštím roce pokračovat ve fotosoutěži, ale musíme vyměnit 
posuzovatele fotografií. Václav Kindl nemůže z pracovních důvodů dále s klubem 
spolupracovat. P.Márová dala návrh oslovit J.Šimečka, který má s fotografováním zvířat 
velké zkušenosti – zkontaktuje R.Kňákalová; 
 

8) paní A.Čechové výbor klubu přiznal mimořádné členství v BC; 
 

9) podnět do sekce zdraví zaslala M.Weisserová Kovácsová, doporučuje přidat na webové 
stránky zdravotní profil jednotlivých psů, noví zájemci o plemeno by se mohli dozvědět, 
v kterém chovu se vyskytl nějaký problém – odpověď vyřídí P.Márová;   
 

10) na základě sdělení členky klubu ohledně neuskutečněného krytí u psa Dustina Hofmanna 
Shaggy Edition, výbor klubu pověřil poradkyni chovu D.Horákovou zúčastnit se dalšího 
krytí feny z ČR u výše jmenovaného psa. Výbor klubu to stanovil jako podmínku vystavení 
KL. 
 

 
Zapsala Renata Kňákalová  
 
 


