
Výborová schůze Bobtail clubu – 13.10.2022 
  
Přítomny: Denisa Bohuslavová, Blanka Hanusová, Danuše Horáková, Kateřina Lobovská, Petra 

Márová a Marcela Jarošová (KRK) 
Omluveny:  Renáta Kňákalová, Karolina Morrison 
 
PROGRAM: 
 

1) Přednesena zpráva KRKu za rok 2021 - bude umístěna jako příloha k tomuto zápisu. 
  

2) Byla obdržena žádost od paní Evy Křemenákové o chovatelský servis na vrh pro fenu : 
Takoda Kyona The One I Love, která je narozena 28.1.2015 

- výbor klubu rozhodl o neposkytnutí chovatelského servisu.                 
Důvodem je, že fena je před koncem chovnosti a dosud nerodila. V lednu 2023 ji bude už 8 let. Kryti 
feny není zcela  v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týráním č. 246/1992 Sb. Žadatelka 
bude vyrozuměna. 

  
3) Ve Valticích dne 11.9.2022 bylo zjištěno, že u psa Aspen Junior Agel Moravia vyhasl čip. 

Výbor klubu povolil přečipování ve spolupráci s plemennou knihou. 
  

4) Poradce chovu vypracuje zprávu za rok 2022 a během ledna 2023 bude umístěna na 
webové stránky klubu. 

- v tuto chvíli je 1 vrh narozených štěňat (5/3) u paní Benekové a 2 feny jsou nakryté 
  

5) Na webových stránkách klubu budou upřesněny v sekci chov u jednotlivých jedinců 
výsledky zdravotních a genetických vyšetření. 

  
6) Přednesena zpráva propagačního referenta. 

a) Žádost francouzského klubu o sponzorské dary na Euro OES Show 2023 
- většinou hlasů bylo schváleno darovat kalendáře pro rok 2024 pro vítěze tříd – budeme žádat 
reklamu na KV a SV ve Valticích v roce 2023 
b) Fotosoutěž 
- nutné připomínat fotosoutěž členům klubu opakovaně.Fotky jsou potřeba pro výrobu tradičního 
klubového kalendáře  
c) Upravené fotky fotoshopem v sekci chovných jedinců. 
- jednohlasně bylo odsouhlaseno, že fotky chovných jedinců ,které budou umístěny na webu Bobtail 
clubu, budou foceny na klubových akcích pověřenou osobou, aby nedocházelo k úpravám ve 
fotoshopech. Bobtail club odpovídá za všechny údaje zveřejněné na webu klubu, včetně autentičnosti 
fotek chovných jedinců. 

  
7) Žádost Moniky Švarcové o rozšíření aprobace na plemeno bobtail 

- výbor souhlasí s rozšířením aprobace s podmínkou, že jedna hospitace proběhne buď na KV nebo SV 
nebo na výstavě, kde bude rozhodčí paní Petra Márová nebo Ing. Leoš Jančík 

  
8) Blanka Hanusová je pověřena, že rozešle poštou kalendáře 2023 členům, kteří si je 

objednali a nevyzvedli. Také odešle dárek pro paní rozhodčí z Klubové výstavy ve Valticích, paní 
Susanne Malacridě. 

  
9) Klubová a Speciální výstava ve Valticích v roce 2023 se bude konat v termínu 2. a 3. září 

2023. Jako rozhodčí pro Klubovou výstavu byl osloven anglický chovatel pan Berry Croft, který 



delegaci přijal. Rozhodčí pro Speciální výstavu bude maďarský chovatel pan Robert Kotlár, který také 
delegaci přijal.  
Hotel Anton Florián ve Valticích nahlásil škody po výstavě letošního roku (poškrábané dveře ve dvou 
pokojích ve 2. patře), z toho důvodu nám bohužel odmítli rezervaci pokojů ve 2. patře pro 
nadcházející výstavu 2023 

 
Zapsala Kateřina Lobovská 
 


