
Výborová schůze Bobtail clubu – 26.6.2020  
 
Přítomny: Blanka Hanusová, Danuše Horáková, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, 

Petra Márová a Blanka Roudnická (KRK) 
 
Omluvena:  Karolina Morrison 
 
 

PROGRAM: 
 

1) Klubová výstavy Valtice 
propozice byly členům klubu rozeslány mailem, v neděli při SV bude v kruhu přítomna 
hospitantka, sponzoři potvrdili podporu našich výstav, pomocníci do výstavních kruhů 
jsou zajištěni, delegace rozhodčích je vyřizována, program dogoffice pro příjem přihlášek 
je spuštěn, během sobotní KV se bude konat opět lístečková. Máme objednané reklamní 
předměty – 48 hrnků s motivem bobtaila;  
 

2) Valtice 2021 
vzhledem k termínu konání Světové výstavy budeme pořádat KV a SV o víkendu 
1.-2.5.2021, návrh rozhodčích je Birgitte Schjoth a Lisa Nielsen, pozvání vyřídí 
K.Morrison, zjistíme, zda již bude otevřen hotel Hubertus; 

 
3) Světová výstava 2021 se koná 30.9.-3.10 

bobtaily posuzuje Ray Owen, Barbara Müller posuzuje CACIB výstavu a SV bude na návrh 
výboru posuzovat Petra Márová. Musíme zarezervovat 2 pokoje pro pomocníky a zajistit 
sponzory na Speciální výstavu. Rozvržení výstav:  

30.9. Brněnka CACIB – Barbara Müller  
1.10. Světová výstava – Ray Owen  
2.10.Speciální výstava – Petra Márová;      

 
4) Výbor začal pracovat na úpravě Zápisního řádu a Stanov BC, včetně chovatelských a 

členských poplatků. Nový ZŘ ČMKU bude schválen na konci roku 2020; 
 

5) Od začátku roku bylo vystaveno 5 krycích listů, 4 byly již chovateli použity, 2 fenky 
nezabřezly. V době koronaviru byl vystaven také KL pro fenu chovatelky Nikol 
Hajmonové, vzhledem k situaci dostala výjimku od ČMKU; 
 

6) Členskou schůzi BC plánujeme letos opět na podzim v Praze, termín bude včas oznámen; 
 

7) Připravujeme kalendář pro rok 2021, stejný formát jako vloni, cena bude upřesněna 
podle počtu vytištěných kalendářů a bude asi jako vloni, s nabídkou budou obesláni 
členové BC mailem, kalendáře budou k vyzvednutí ve Valticích nebo po výstavách 
zaslány poštou; 
 

8) Skartujeme všechny materiály do roku 2010, které jsou uložené u předsedkyně a 



jednatelky klubu; 
 

9) Vzhledem ke koronaviru se letos nemohla konat SV na Konopišti, klub bude pořádat 
28.10. výstavu na Chržíně, propozice a přihlášky budou rozeslány členům klubu 
nejpozději začátkem září, po II.uzávěrce Valtic, aby se přihlášky výstav nepletly; 
 

10) Na základě velkého počtu narozených štěňat v CHS Blanky Vošmikové a na základě 
návštěvy z řad členů výboru klubu, byla u chovatelky provedena kontrola vrhu PCH a 
předsedkyní klubu. Při kontrole byly zjištěny nedostatky v odchovu, z tohoto důvodu 
bude chovatelka pozvána na schůzi výboru; 
 

11) Kateřina Lobovská upravila a aktualizovala formulář „Karta štěněte“ a „Hlášení 
chovatele“, které jsou uveřejněny na webových stránkách; 
 

12) Vzhledem ke koronaviru se zpozdila změna ve Spolkovém rejstříku, na úpravě se pracuje; 
 

13) Noví členové BC: Tereza Husová, Věra Pešková, Jan Král a Taťána Trnková.    
 

 

 

Zapsala Renata Kňákalová 


