
Výborová schůze Bobtail clubu - 29.10.2013 
 
 
Přítomni: Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Denisa Stejskalová, 
  Daniela Volfová  
 
Omluvena: Klára Hájková, Karolina Morrison 
 
PROGRAM 
 

1) Valtice 2013 – letošní náklady na uspořádání KV a SV činily 14.160 Kč, tj. asi polovina 
loňských nákladů. Náklady na uspořádání výstavy se snížily díky tomu, že se podařilo zajistit 
dva význačné sponzory - fa Samohýl, která na výstavu věnovala ceny a dárky  značky ProPlan 
a firmu Mevet, která věnovala Frontline. Náklady snížila také oblíbená tombola, děkujeme 
sponzorům z řad členů klubu; 

 

2) K.Morrison uveřejnila na webu výsledky a posudky rozhodčích a do fotogalerie přidala fotky 
z letošních Valtic; 

 

3) termín konání  Valtic 2014 – vzhledem k pořádání cyklistického závodu ve Valticích v září  
příštího roku a termínům NV a MV psů musíme termín příští výstavy ve Valticích posunout do 
léta – 23.+24.8.2014; 

 

4) návrh rozhodčích na doporučení R.Owena:  Ronnie BURNS (posuzovala Euroshow)a Jenny 
JOICE z Anglie – pozvání zařídí K.Morrison; 
 

5) pověřeným  členem výboru  pro  zveřejňování chovných zvířat  na webových stránkách  
klubu bude PCH K.Hájková, protože eviduje veškeré podklady od jejich majitelů. Bude to 
doplněno do Směrnice pro chov;  
 

6) Bobtail club je zaregistrovaný na Facebooku, bohužel se tam registrují i majitelé zvířat bez PP, 
proto bude K.Morrison spolupracovat s T.Stejskalem při „přijímání přátel“. Sedm členů, kteří 
nejsou členy klubu, ani nepatří mezi majitele zvířat s PP osloví K.Morrison a ukončí jejich 
přátelství. Nové členy skupiny bude přijímat pouze ona; 
 

7) K.Morrison upravila sloupek „Upozornění“ na webových stránkách, které kritizovala KRK ve 
své zprávě, bylo to způsobeno inzercí na nově narozené vrhy štěňat; 
 

8) R.Kňákalová si na náklady klubu zakoupí nový toner do tiskárny – příprava katalogu pro tisk; 
 

9) dále je třeba zajistit vytištění nových přihlášek do BC – zajistí R.Kňákalová; 
 

10) K.Morrison udělá z některé fotky bobtaila ze soutěže se zimní tematikou letošní  PF, která 
bude rozeslána členům klubu s upozorněním na termín platby ČLP pro příští rok a 
upozorněním na nový termín valtických výstav. 
 

zapsala R.Kňákalová  
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 29.10.2013 
 
 
Přítomni: Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Denisa 

Stejskalová, Daniela Volfová a Blanka Roudnická (KRK)  
 
Omluvena: Karolina Morrison 
 
 
 
PROGRAM 
 

1) Před termínem výborové schůze byla provedena kontrola plateb ČLP na tento rok, zaplaceno 
má jen 16 členů, R.Kňákalová obešle mailem neplatiče s upozorněním na termín splatnosti; 
 

2) P.Márová navrhla, abychom udělali kalendář s bobtaily pro rok 2014, podle kalkulace 
vybereme typ kalendáře 
 

3) paní H.Dvořákové (Klub bretaňských ohařů) potvrdíme účast Bobtail clubu na výstavě, kterou 
pořádají 12.5. na Konopišti – propozice zajistí a rozešle členům R.Kňákalová; 
 

4) SV britských plemen – organizace společné výstavy vypadá nadějně, konala by se v sobotu 
při výstavě v Olomouci v říjnu 2014, každé plemeno by si navrhlo svého rozhodčího, při malé 
účasti vystavovatelů by se kluby spojily. Do organizačního výboru byla za BC nominována 
Denisa Stejskalová, náklady na výstavu by se rozpočítaly na jednotlivého psa, každý klub by se 
podílel podle počtu přihlášených psů, přihlášky by se přijímaly asi hromadně přes dogoffice a 
dělal by se jeden katalog pro všechna plemena; 
 

5) Během února dojde k předání pokladny mezi ing.Jarošovou a Denisou Stejskalovou, začátkem 
března změníme kontakty na webových stránkách; 
 

6) Chovatelský úsek: uchovněn byl pes Axel Munthe majitelky Lenky Kyzlinkové, údaje o psovi 
budou doplněny na web, nakrytá fenka Undine v.d.Blue Bob´s (maj.R.Kňákalová/P.Márová) 
bohužel nezabřezla.   
 

 
 
 
Zapsala R.Kňákalová 
 


