Výborová schůze Bobtail clubu - 1.12.2015
Přítomni:

Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, Petra Márová,
Denisa Stejskalová, Blanka Roudnická - KRK

Omluvena:

Klára Hájková, Karolina Morrison

PROGRAM
1) EUROSHOW 2017 – P.Márová, která jednala s KC v Plzni, obdržela od vedení hotelu kalkulaci
na uspořádání výstavy, vzhledem k vysokým nákladům a vysokým kaucím za ubytování psů
na pokojích, jsme se se rozhodly uspořádat evropskou výstavu v roce 2017 ve Valticích.
Předběžný souhlas od správy zámku P.Márová projednala. Finanční náklady ve Valticích jsou
v porovnání s Plzní asi poloviční, pokud bude akce pořádání pod záštitou města, je možná
ještě sleva. Prostory pro samotnou výstavu jsou buď venku (v zámeckém parku) nebo
v jízdárně. Neformální večer navrhujeme ve Valtickém podzemí, gala večer formou rautu
v jízdárně. Pouze musíme zjistit ubytovací kapacity a místo pro karavany;

2) veškeré náklady spojené s pořádáním Euroshow se budou proplácet i členům výboru;
3) P.Márová osloví webmastera, který nám spravoval stránky určené pro Euroshow v roce 2011,
zda je možné je obnovit;

4) D.Stejskalová zjistí, zda je možné zřídit platební bránu pro platby výstavy ze zahraničí;
5) K.Morrison předběžně oslovila Maria Piu, která nám nakreslila klubový znak,zdali by vytvořila
znak pro Euroshow. Maria Pia souhlasila. Karolina ji odepíše a potvrdí náši objednávku.
Vzhledem k tomu, že budeme jednat s Obecním úřadem o záštitu města nad naší akcí, v logu
by se mělo objevit jako námět víno, které bude charakterizovat místo výstavy.

6) ČMKU bude členským subjektům – klubům vracet příspěvky + 70 Kč za každého psa
přihlášeného na DUO CACIB;

7) P.Márová navrhla, abychom do PP zapisovali barvu očí;
8) P.Márová osloví laboratoř Genomia, zda je pravda, aby štěňata z obou negativních rodičů
vyšetřených na PCD byla automaticky negatívní, tudíž by nemusela absolvovat vyšetření;

9) P.Márová měla letos na KV+SV ve Valticích přihlášené dva psy, podle nařízení ČMKU musela
narychlo dělat hlavního rozhodčího, tudíž nemohla vystavovat, poplatky ve výši 1350 Kč jí
budou vráceny;

10) všechny doklady k zapsání Bobtail clubu jako z.s. budou předány Mgr.Hejdukové, po zapsání
klubu na MV jí bude doplacena částka 3 tisíce korun za vyřízení.

zapsala R.Kňákalová

Výborová schůze Bobtail clubu - 27.8.2015
Přítomni:

Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Denisa Stejskalová,
Daniela Volfová

Omluvena:

Klára Hájková, Karolina Morrison

PROGRAM
1) Výstavy Valtice: na KV přihlášeno 31 psů, na SV 29 psů;
2) KV bude zapisovat Alice Dousková nebo Eva Vávrová (ze Samojed klubu), SV zapíše Kateřina
Lobovská, rozhodčí ve Valticích budou mít na starosti Klára Hájková + Slávek Zelinger;

3) letenky pro obě rozhodčí budou stát 10 tisíc korun, musíme zajistit ubytování od čtvrtka do
úterý v Praze, rozhodčí slíbily, že si jednu noc uhradí, K.Lobovská zajistila v Praze ubytování
v hotelu v Římské ulici. Vzhledem k vyšším nákladům na ubytování již nebudeme rozhodčím
kupovat dárek nebo jen maličkost;

4) sponzoři: KV generální sponzor fa Mevet – Frontline (1.ve třídě), zajistila P.Márová, dále klub
koupí pro 1.-4.místo ve třídě pohár – zajistí D.Stejskalová od firmy Bauer, odvoz přímo do
Valtic. SV - klub koupí ceny a dárky za zvýhodněnou cenu od firmy Grand Vital (zajistila
R.Kňákalová);

5) smlouva na pronájem prostor na výstavu se správou zámku je podepsaná - cena 8 tisíc korun;
6) do katalogu klubových výstav zdarma umístíme reklamu na Euro Show 2016, která se koná
v Dánsku, dodá K.Morrison;

7) P.Márová navrhla, abychom na členské schůzi nechali členy klubu hlasovat o zpoplatnění
chovatelského servisu pro nečleny klubu, navrhujeme poplatek 2000 Kč a dále volit členy
výboru do jednotlivých funkcí;

8) VOLBY – D.Volfová nechce kandidovat do dalšího volebního období, ostatní členové
dosavadního výboru klubu s kandidaturou souhlasí, volit budeme sedm členů výboru;

9) Euro Show 2017, která by se měla konat v Čechách 3.-4.června, termín prověří P.Márová,
začne jednat o pronájmu prostor v KC v Plzni (jako v roce 2011);

10) zjistit termín konání KV na Konopišti v roce 2016, jestli se nebude krýt s termínem pořádání
Euro Show ve Španělsku.

Zapsala R.Kňákalová

Výborová schůze Bobtail clubu - 22.4.2015
Přítomni:

Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Denisa
Stejskalová, Daniela Volfová, B.Roudnická - KRK

Omluvena:

Karolina Morrison

PROGRAM
1) Kontrola plateb ČLP - R.Kňákalová obešle neplatiče, lhůta na doplacení příspěvků do 15.5.,
pak bude členství ukončeno, chovatelé a majitelé krycích psů-neplatiči – jejich psi budou
odstraněni z webových stránek klubu;

2) webové stránky klubu byly nefunkční, nebylo možné je obsluhovat, oslovily jsme původního
webmastera p.Žlábka, který stránky zprovoznil;

3) K.Morrison stránky upravila, vložila na web reklamu na výstavu na Konopišti a ve Valticích;
4) do katalogu Euro Show 2015 zaplatíme reklamu na Valtice 2015, poplatek činí 70 Euro, zařídí
Karolína Morrison;

5) zajistíme a zaplatíme překlad anglické verze webových stránek – překlad zajistí P.Márová;
6) do 30.6.je nutné zaplatit poplatky ČMKU ve výši 1.500 Kč – vyřídí R.Kňákalová;
7) vzhledem k tomu, že není jisté, jestli někdo z našich členů pojede na Euro Show, tak dárky pro
výstavu a tombolu pošleme poštou, celková cena 5000 Kč (vč.poštovného) – zajistí P.Márová;

8) Bobtail club má odložené daňové přiznání z důvodu neuzavřené pokladny, daně platit
nebudeme - vše vyřizuje ing. M.Jarošová;

9) na Klub.výstavu na Konopišti vzhledem k malé účasti koupíme pro každého 1.ve třídě pamlsky
(biskvity ProPlan), pohár ev.daruje Blanka Roudnická;

10) letos se bude konat ve Valticích členská volební schůze, musíme na základě nového
občanského zákoníku odhlasovat změny a úpravy, protože již nejsme „občanské sdružení“,
ale „zapsaný spolek“. Musíme Bobtail klub nechat nově zaregistrovat na MV;

11) P.Márová navrhuje zrušit poplatky majitelům krycích psů za štěňata – dáme do programu
členské schůze, dále chceme zrušit poplatek 100 Kč při vstupu do klubu, event. povolit
placenou inzerci pro nečleny klubu.

Zapsala Renata Kňákalová

