Výborová schůze Bobtail clubu - 26.3.2014
Přítomni:

Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Denisa
Stejskalová, Daniela Volfová a Blanka Roudnická (KRK)

Omluvena:

Karolina Morrison

PROGRAM
1) předsedkyně KRKu sdělila výboru smutnou zprávu, že umřel člen KRKu a dlouholetý člen
klubu Karel Palek, z tohoto důvodu je třeba na letošní členské schůzi zvolit nového člena
KRKu. Do této doby bude pracovat komise pouze ve dvou členech;

2) kontrola členských příspěvků, do dnešního dne zaplatilo příspěvky 34 členů klubu, neplatiči
budou s upozorněním obesláni – vyřídí R.Kňákalová;

3) členství ukončil p.Vladimír Šturma, od nového roku jsme přijali 5 nových členů - majitele
štěňat z CHS paní B.Roudnické a P.Márové a majitele importovaného štěněte z Německa;

4) Klubová výstava Konopiště 11.5.2014 – propozice a přihlášky byly členům rozeslány emailem, jako rozhodčí byla delegována paní Iveta Nováková. Pořadatel nemá zatím
generálního sponzora, dárky a ceny pro vystavovatele si zajistíme sami. K.Hájková daruje
každému vystavovateli upomínkový hrnek, klub věnuje pamlsky a krmivo Grand Vital;

5) do katalogu EURO OES SHOW, konané letos ve Francii, pošleme reklamu na letošní ročník
výstav ve Valticích, reklamu na jednu stranu velikosti A4 (cena 70 Euro) – zajistí K.Morrison;

6) delegace pro obě rozhodčí na Klubovou a Speciální výstavu ve Valticích máme vyřízené;
7) P.Márová přečetla zprávu od Karoliny Morrison – pravidelně aktualizuje na webu i facebooku
uzávěrky výstav, je v kontaktu s rozhodčími delegovanými do Valtic, obě mají rezervované
letenky, přiletí do Brna;

8) vzhledem k tomu, že fa Samohýl s.r.o., která nám krmivy ProPlan sponzorovala loňský ročník
Valtic, již není výhradním dovozcem tohoto krmiva, hledáme jiného generálního sponzora,
zatím jsme oslovily fa Almika – krmiva Grand Vital a zkusíme ještě českou firmu BRIT;

9) Speciální výstava britských plemen, která se měla konat při EV v říjnu 2014, nebude, protože
se do této doby nepodařilo nic zorganizovat a nedošlo k domluvě, některé kluby britských
plemen již od tohoto plánu odstoupily;

10) v letošním roce se narodila 4 štěňata (2 psi a 2 fenky) v nové chovatelské stanici „Hluboká
nad Vltavou“, maj. Zbyněk Bursík, matka štěňat Adelaide Bears of Love. Další nakrytá fenka
Gema z Dobříšské trati, maj. Jana Aková, bohužel nezabřezla;

11) daňové přiznání Bobtail clubu za rok 2013 zpracovala ing.Jarošová, je připraveno k odevzdání.
Zapsala R.Kňákalová

Výborová schůze Bobtail clubu - 20.11.2014
Přítomni:

Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Karolina
Morrison, Denisa Stejskalová, Daniela Volfová a Blanka Roudnická (KRK)

PROGRAM
1) vzhledem ke komplikacím s prostorem pro výstavu nám kastelán zámku ve Valticích
Mgr.Tlusták pro letošek odpustil poplatek za pronájem ve výši 6000 Kč;

2) termíny klubových výstav pro rok 2015:
10.5.2015 - Klubová výstava bez zadávání titulu KV – Konopiště 12.+13.9.2015 - Klubová a
Speciální výstava – Valtice;

3) Karolina Morrison obeslala rozhodčí na klubové výstavy, pozvání přijala paní Pat Bradley –
pro posuzování KV a paní Anna Turner (delegována na SV) se zatím neozvala;

4) Potřebujeme zajistit sponzory pro klubové výstavy ve Valticích pro rok 2015, pokusíme
oslovit českou firmu BRIT – zajistí Petra Márová;

5) Rozhodčí na KV na Konopišti oslovíme až po dohodě s organizátorem výstavy, vzhledem
k malému počtu vystavovaných bobtailů, by pozvání samostatného rozhodčího pro bobtaily
bylo nákladné;

6) K.Morrison podala k výboru OES Show žádost na pořádání Euro Show v roce 2017, o
pořadateli bude rozhodnuto na Euro Show v Dánsku;

7) webové stránky klubu zůstanou na serveru p.Žlábka. Denisa Stejskalová domluví s Tomášem
Stejskalem, zda je ochotný na stránkách pracovat a spojí se s Karolínou, event. oslovíme
nového správce. Karolina M. nemůže v současné době upravovat stránky, ani vkládat nové
informace;

8) na facebooku budeme přibírat do skupiny Bobtail club všechny žadatele, je složité zjišťovat
jakého psa mají – FB bude spravovat Karolina Morrison;

9) Karolína M. udělá PF, kterou rozešleme mailem členům klubu, v příloze dostanou také
pokladní zprávu za rok 2014 – na základě zápisu členské schůze;

10) Chovatelský úsek: 6.9.2014 se v CHS Jany Akové narodilo 9 štěňat (6psů + 3 feny), žádné nové
žádosti o vystavení KL PCH neobdržela.

Zapsala Renata Kňákalová

