Výborová schůze Bobtail clubu – 28.2.2019
Přítomny:

Danuše Horáková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská,
Petra Márová, Denisa Stejskalová a
Blanka Roudnická a Blanka Hanusová (KRK)

Omluvena:

Karolina Morrison

PROGRAM:
1) novým posuzovatelem DKK je od 1.3.2019 MVDr. Lukáš Duchek, smlouva je
podepsána, pokyny jsou uveřejněny na webových klubových stránkách;
2) výbor klubu zahájil kárné řízení s Evou Křemenákovou pro porušení Stanov
a ZŘ. Výbor rozhodl na své schůzi dne 18.10.18, že u krytí její feny psem
Dustinem Hoffmanem Shaggy Edition bude přítomna poradkyně chovu, tato
podmínka byla uvedena na KL. Výbor požaduje od chovatelky vysvětlení,
proč nebyla tato podmínka splněna a dále žádá, aby vysvětlila nesrovnalosti
na KL (místo krytí a datum krytí). Do vysvětlení okolností krytí nebude
nakrytá fena The One I Love Takoda Kyona uvedena na webových klubových
stránkách. Chovatelka bude obeslána doporučeným dopisem, výbor
očekává její vysvětlení do 31.3.2019;
3) ze stejného důvodu výbor klubu zahájil kárné řízení s Jiřím Biškem,
majitelem krycího psa Dustin Hoffman Shaggy Edition, aby vysvětlil, proč
nebyla splněna podmínka přítomnosti poradkyně chovu u krytí feny Evy
Křemenákové, místo a datum krytí. Dále požaduje, proč KL č.2 nebyl odeslán
poradkyni chovu do sedmi dní po uskutečněném krytí, tím došlo také
k porušení Stanov a ZŘ. Majitel psa byl obeslán doporučeným dopisem a
vysvětlení výbor klubu očekává do 31.3.2019;
4) výbor klubu navrhuje uspořádat sobotní slavnostní večer ve Valticích ve
Valtické stodole, večer bude objednán od 19 hodin v celkové ceně 550 Kč
na osobu. Degustace 10 vín v ceně 250 Kč a 300 Kč jídlo formou studeného a
teplého bufetu, který připravuje vyhlášená Valtická rychta. Večer si zájemci
objednají na přihlášce na výstavu a bude se platit předem s výstavním
poplatkem;

5) P.Márová navrhla upravit formuláře krycích listů a formuláře k zápisu
štěňat. Na webových stránkách je upraví K.Morrison;
6) noví členové BC: Lenka Kleinertová a Dominika Wudyová;
7) na internetu na „novinky.cz“ vyjde článek o bobtailovi – propagace
plemene.

Zapsala R.Kňákalová

