
Výborová schůze Bobtail clubu – 29.1.2019  
 
Přítomny: Danuše Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová,  Denisa Stejskalová a 

Blanka Roudnická a Blanka Hanusová (KRK) 
 
Omluveny:  Marcela Jarošová, Karolina Morrison 
 

 
PROGRAM: 
 

1) Letos se bude konat členská schůze na podzim v Praze, je třeba projít Zápisní řád a 
Stanovy BC, aby veškeré úpravy a změny byly připraveny ke schválení členskou 
základnou; 
 

2) výbor klubu se rozhodl změnit vyhodnocovatele RTG DKK, oslovíme MVDr. Lukáše 
Duchka, který posuzuje velká plemena, kdyby nemohl, je v návrhu MVDr. Michal Čáp. 
Zjistíme možnosti a výbor klubu rozhodne. Do vyřízení a sepsání nové smlouvy platí jako 
vyhodnocovatel stále MVDr. František Zahrádka. Vyřídí Petra M. a Renata K.; 
 

3) všichni majitelé chovných psů dodali poradkyni chovu výsledek vyšetření na kataraktu a 
PRA svých psů, pouze A.Moslerová vyšetření nedodala. Má lhůtu do 15.3.2019 vyšetření 
doplnit, jinak bude její pes Pampalini Modrý kaňon stažen z nabídky chovných psů na 
klubových webových stránkách v češtině – s majitelkou vyřídí Renata K.; 
 

4) výbor klubu nechá vyrobit banner Bobtail clubu, který bude propagovat BC na klubových 
výstavách – vyřídí Petra M.; 
 

5) Valtice 2019 – hotel Hubertus bude v době výstavy uzavřen, ubytování si musí 
vystavovatelé a návštěvníci zařizovat individuálně, musíme proto letos dříve rozeslat 
propozice. Výbor klubu zjistí možnosti, kde bychom mohli uspořádat sobotní společenský 
večer. Oba pozvaní rozhodčí potvrdili delegaci. V sobotu KV posuzuje Richard Baker (GB), 
v neděli SV posuzuje Claude Ritter (F); 
 

6) 16.3.2019 se koná v Praze XV.valná hromada ČMKU, jako delegát se za náš klub zúčastní 
Petra Márová; 
 

7) KV Konopiště 2019 – místo je s organizátory zajištěno, letos budeme poprvé výstavu 
organizovat samostatně, hledáme sponzory a pracovníky do kruhu.  
Výstavní poplatky – člen BC: 
1.pes - 600 Kč, 2.pes - 500 Kč  



štěně, dorost, veterán – 300 Kč 

soutěže – pro všechny 100 Kč 

 

Výstavní poplatky – nečlen BC + cizinci (platí v eurech): 

1.pes - 650 Kč, 2.pes - 550 Kč  

štěně, dorost, veterán – 350 Kč. 

Jako rozhodčí je delegována Iveta Nováková, uzávěrka přihlášek je 10.4.2019. Členům 

BC budou propozice a přihlášky zaslány e-mailem; 

 

8) od února 2019 mění výbor klubu vyhodnocovatele fotosoutěže, budeme spolupracovat 

s Monikou Barry Dyršmídovou (www.monikabarry.com), protože Václav Kindl 

z pracovních důvodu ukončil s klubem spolupráci; 

 

9) na Světové výstavě, která se koná v září 2021 v Brně, bude bobtaily posuzovat Ray Owen. 

 

 

 

 

Zapsala Renata Kňákalová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.monikabarry.com/

