Výborová schůze Bobtail clubu – 22.10.2019
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)

PCH Danuše Horáková vypracovala statistiku chovu za poslední dva roky. Vydalo se 13 krycích listů ,
z toho 6 fen nezabřezlo, jednu se nepodařilo nakrýt, 2 fenky se nekryly vůbec a jen 4 zabřezly, z těchto
spojení se narodilo 24 štěňat;

2)

Podle sdělení poradce chovu je velmi málo úspěšných odchovů a feny nezabřezávaji.Někteří chovatelé
nechávají všechno na poslední chvíli a pak nejsou ze dne na den vhodní partneři na feny.Z těchto důvodů
výbor klubu jednomyslně schválil povinně vyšetření PCD pro zařazeni jedince do chovu(dosud stačilo
vyšetření jednoho z partnerů) s platností od 15.11.2019.Stávajicí chovní jedinci, kteří vyšetření PCD
nemají, si ho musí doplnit, bude to podmínkou pro vystaveni KL a navržení plemeníka. Majitelé chovných
jedinců, kterých se to týká,budou obesláni jednatelkou klubu Do chovu se budou dál zařazovat i přenašeči
PCD,ale s tím,že musí být pářeni s negativním jedincem.

3)

pro rok 2020 bude pozastavena fotosoutěž, K.Morrison často členy BC urguje o zaslání fotografií,
posílají je stále stejní členové klubu. Kalendář pro rok 2021 se plánuje udělat, v příštím roce se budou
posílat fotky do určitého termínu jen pro sestavení kalendáře, podrobnosti budou včas uveřejněny;

4)

fena Ammelie, maj.Lucie Benekové nesplnila podmínku pro uchovnění (výška fenky), v případě, že
se majitelka rozhodne fenu uchovnit, výbor BC navrhuje umožnit feně jeden pokusný vrh s podmínkou,
že všechna její štěňata, která zůstanou v ČR, budou předvedena k přeměření a posouzení PCH
D.Horákové a rozhodčí exteriéru P.Márové.Fena byla hodnocena na klubových výstavách ve třídě
známkami - 2 x výborná, velmi dobrá a dobrá. Následně bude rozhodnuto o dalším působení této feny
v chovu. Bude předneseno na členské schůzi

5)

při Světové výstavě, která se koná 30.9.-3.10.2021 v Brně, je chovatelským klubům umožněno pořádat
další klubovou výstavu. P.Márová předběžně o výstavní kruh pro bobtaily zažádala. 30.9.se koná Brněnka
(CACIB výstava), 1.10.se vystavují na SVP bobtailové, ev. 2.10. by se mohla konat další klubová mimořádná speciální výstava;

6)

návrh rozhodčích na klubové výstavy Valtice 2020. Oslovena již byla Eleonore Singer z Rakouska,
předběžně souhlasí, jako další rozhodčí je v návrhu Robert Kanás ze Slovenska – osloví jej P.Márová;

7)

termín výroční členské schůze v Praze je 24.11.2019. Pozvánka s programem musí být zaslána 21 dní
předem – zařídí R.Kňákalová.
Zapsala Renata Kňákalová

