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3.4.2009 - Praha 4 

 Výborová schůze Bobtail clubu  -  3.4.2009 

  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Blanka Roudnická, Jaroslav Zelinger,  

KRK – ing.Marcela Jarošová, Karel Palek 
  

Omluveni: Karolína Morrison, Alice Rašková  
  
  
PROGRAM: 
  

1)     Nejprve přečetla R.Kňákalová příspěvek K.Morrison, je přiloţený k zápisu; 
  

2)     Ročenka – doplníme zbývající články a vydáme ji aţ po členské schůzi, aby byla aktualizovaná se všemi změnami, 
i nadále jsme se 

         domluvili, ţe zachováme její tištěnou formu, přestoţe všechny informace budou na internetu; 
  

3)     Zápis ze členské schůze 2008 uveřejníme jiţ jen na internetu; 
  

4)     Výstava Valtice 2009 – R.Kňákalová informovala ostatní o výsledku jednání se starostkou Valtic, vyšli nám vstříc a 
zařadili naši           výstavu do městem podporovaných akcí, i tak je pronájem – jeden prostor/jeden den 10.000 
Kč. Kastelán zámku ale slíbil, ţe louku za zámkem nám nechá za podmínek jako vloni – 6.000 Kč na oba dva dny. 
P.Márová zjistí od vedoucího hotelu podmínky jeho nabídky uspořádat výstavu na terase hotelu, pak se 
rozhodneme; 
  

5)     Rozhodčí na Valtice – schválili jsme na sobotní KV osloveného Marka Wibiera z Německa, K.Morrison mu odešle 
oficiální pozvání a začne domlouvat podrobnosti. Na nedělní SV je v návrhu rozhodčí z Anglie, D.Horáková zjistí co 
nejdříve kontakt a J.Zelinger napíše zvací dopis, tak abychom stihli udělat propozice v angličtině do Euroshow; 
  

6)     Reklamu na Valtice do katalogu letošní Euroshow v Belgii dávat nebudeme, uzávěrka je koncem dubna a bez 
uvedení rozhodčích to nemá cenu, aţ budeme mít potvrzené oba rozhodčí, vytištěné propozice vezmou s sebou 
do Belgie D.Horáková a B.Roudnická a budou je vystavovatelům rozdávat; 
  

7)     Webové stránky – K.Morrison pořád na jejich konečné verzi pracuje s programátorem, jejich vzhled nejvíce 
kritizuje B.Roudnická, P.Márová navrhla, aby se spojila s programátorem a domluvila s ním nové úpravy 
uspořádání stránek, B.Roudnická+D.Horáková souhlasí, dohodli jsme se, ţe uchovněné jedince členů BC 
uveřejníme v katalogu na webu zdarma, nově uchovněná zvířata budou uveřejňována v rámci poplatku za 
uchovnění; 

  
8)     Hlavním bodem schůze byla příprava úprav Stanov a Zápisního řádu týkající se umožnění chovu i nečlenům 

klubu, od 30.4.2009 nám to nařizuje ČMKU. P.Márová připraví smlouvu, která se s event. nečlenem klubu na vrh 
sepíše, chovatel – nečlen musí dodrţovat všechny naše řády a nařízení – zařadit do programu členské schůze; 
  

9)     Upravíme výši všech klubových poplatků a člen BC bude mít 50% slevu. Návrh: 
člen BC 

roční ČLP (zůstává stejné)     400  
zápisné nového člena     100 
vystavení KL     0.400   200 
krycí poplatek za štěně (majitel psa)   0.200  100 
poplatek za export  (jedno štěně)  0.400  200  
poplatek za uchovnění   1.500  750      
Výbor dal návrh na zrušení poplatku 200 Kč za import, je to nesmyslné trestat majitele za to, ţe přiveze nového 
bobtaila; 

  
10)   Další důleţitou změnou na program členské schůze bude zrušení bonitací a chovatelských svodů (mladých + 

plemeníků) na návrh P.Márové. Navrhujeme zařazovat do chovu na základě tří výstavních posudků na výstavách 
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vyššího typu (podmínkou je KV a MV), v posudku musí být vypsán typ skusu a počet zubů, bude od tří různých 
rozhodčích a jen z hlavních tříd. Jinak všechny doplňující podmínky chovnosti, včetně zdravotních vyšetření 
zůstanou beze změn, pouze D.Horáková navrhla vyšetření očí absolvovat u psa i feny kaţdý rok do 8 let věku 
zvířete (v zahraničí se zvyšuje výskyt tohoto onemocnění). Budeme uznávat vyhodnocení od všech očních 
specialistů, jejich kontakty uvedeme na internetu; 
  

11)   Importovaný chovný pes ze země FCI – BC chovnost uznává, musí ale splňovat chovné podmínky BC, které 
doloţí; 
  

12)   Všichni členové výboru si připraví návrh úprav Stanov a Zápisního řádu, písemně zpracuje B.Roudnická a 
D.Horáková; 
  

13)   B.Roudnická opět navrhla, ţe by i o chovatelských opatřeních měli rozhodovat členové BC, ostatní přítomní byli 
proti. Rozhodování o chovatelských opatřeních patří výboru (viz Stanovy - §20 d), proto jsou do výboru voleni 
dlouholetí chovatelé, máme ve výboru i dvě rozhodčí exteriéru, všechna rozhodnutí konzultujeme se zkušenostmi 
v ostatních klubech, odborníky – lékaři nebo v předsednictvu Unie tak, aby nedocházelo k ukvapeným 
rozhodnutím; 
  

14)   Všechny pouţívané formuláře budou umístěny na webové stránky BC; 
  

15)   P.Márová zpracuje formulář, ve kterém potvrdí veterinární lékař při tetování nebo čipování štěňat jejich zdravotní 
stav, bude přikládán jako doklad k dokumentaci o vrhu; 
  

16)   Vzhledem k cenám výstavních poplatků na výstavách v zahraničí, nepatrně navýšíme poplatek pro cizince na 
naší klubové a speciální výstavě – R.Kňákalová připraví návrh; 
  

17)   ČMKU potvrdila termíny: 
10.5.2009        KV (bez titulu Klubový vítěz)  Konopiště 
12.9.2009 KV     Valtice 
13.9.2009 SV     Valtice 

  
18)   18.4.2009 se koná X.Valná hromada ČMKU za BC se zúčastní R.Kňákalová; 

  
19)   6.+7.2.2010 se bude opět konat v Brně dvoudenní MV, do 31.3.09 jsme museli odevzdat návrhy rozhodčích. Po 

domluvě s ostatními kluby pro 1.skupinu máme navrţené rozhodčí: sobota 6.2.2010 Jadwiga Niciewicz, neděle 
7.2.2010 Pawel Szemraj, oba rozhodčí jsou z Polska; 
  

Zapsala R.K.  
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10.4.2009 - Praha 4 

 Výborová schůze Bobtail clubu  -  10.4.2009 

  
  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Alice Rašková, Blanka Roudnická, Jaroslav 

Zelinger 
  
Omluvena: Karolína Morrison 
  
  
PROGRAM: 

1)       Bod po bodu jsme prošli návrhy úprav Stanov 
  

2)       Stejným způsobem jsme postupovali u Zápisního řádu, vytvořili jsme finální úpravy návrhů, které budou e-
mailem rozeslány  členům 

  
3)       E-maily s vysvětlujícím dopisem s pozvánkou na schůzi rozešle zítra Renata K. všem členům, budou 

obsahovat: 
-          návrhy Stanov a Řádu k prostudování 
-          výtisk s sebou na schůzi 
-          upozornění na termín plateb ČLP na letošní rok 
-          potvrzení o přijetí této zprávy  
  

4)       Kdo nemá e-mailovou adresu, rozešleme poštou 
  

5)       Směrnice pro chov BC, která nepodléhá schválení na členské schůzi, její obsah připraví Petra M., nahradí 
dosavadní Bonitační řád, její součástí by mohl být i standard plemene 

  
6)       Klub proplatí Renatě K. catridge do tiskárny 

  
7)       Výstavní poplatky pro cizince na KV a SV do Valtic: 

jeden výst.den  oba výstavní dny 
  Jeden pes, včetně katalogu  35 euro   60 euro 
  Druhý pes jednoho majitele  25 euro   40 euro 
  Třída štěňat, dorostu, veteránů  15 euro   25 euro 

Třída čestná a soutěţe   10 euro   15 euro 
  
Zapsala R.K. 
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8.6.2009 - Praha 4 

 Výborová schůze Bobtail clubu  -  8.6.2009 

  
  
Přítomni:  Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Alice Rašková, Blanka Roudnická 

  
Omluveni: Karolína Morrison, Jaroslav Zelinger, KRK - Karel Palek  
  
Host:  Klára Hájková 
  
  
PROGRAM: 

1)       Euroshow 2011 – místo konání – návrh Karlovy Vary – moţnosti prověří P.Márová, ostatní mají za úkol zjišťovat 
jiná místa event. koání, zaměřit se v místě na restauraci, ubytování pro velký počet lidí a krytou halu na výstavu; 

  
2)       KV a SV Valtice 2009 umístíme venku – zrušit rezervaci jízdárny – zařídí R.Kňákalová; 

  

3)       Webové stránky – domluvit s p.Kříţem ukončení spolupráce a dojednat úhradu za jeho dosavadní práci, původně 
poţadoval 10tisíc korun (dosud nebyly vyplaceny) – zařídí D.Horáková. je nutné najít nového webmastera – Klára 
Hájková navrhuje p.Ţlábka – spolupracují s ním na svých stránkách, je spolehlivý, moţno shlédnout na 
www.turnerovachata.cz, vytvoření stránek by stálo cca 30tisíc korun, všichni s návrhem souhlasí, K.Hájková osloví 
webmastera a podá informace výboru; 
  

4)       Upravená Směrnice pro chov BC bude členům klubu rozeslána e-mailem, zaslat také souhlasy 
k uveřejnění kontaktů chovatelů a majitelů na webu – zařídí R.Kňákalová;  

  
 Zapsala R.K. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turnerovachata.cz/
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27.8.2009 - Praha 4 

Výborová schůze Bobtail clubu  -  27.8.2009 
  
  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Alice Rašková, Blanka Roudnická, Jaroslav 

Zelinger 
  

Omluvena: Karolína Morrison  
  
  
PROGRAM – organizace Klubové a Speciální výstavy: 

1)       Jan Betts, delegovaná rozhodčí klubem se nemůţe ze zdravotních důvodu zúčastnit. Na návrh J.Zelingera byl 
osloven Ray Owen – nutno zařídit ubytování v Brně, dvojlůţkový pokoj z 13.na 14.9.2009 – zajistí P.Márová, 
novou delegaci na ČMKU vyřizuje R.Kňákalová; 

2)       Návrh – vzhledem k počtu přihlášených psů na obě výstavy (KV 31, SV 30 psů) navrhuje P.Márová uspořádat obě 
výstavy v sobotu, výbor souhlasí, rozhodne se na místě; 

3)       Posudky se budou psát v ruce, není nutný psací stroj, nemáme od sponzora k dispozici desky a nalepovací štítky 
s číslem do kruhu – nutno koupit – zajistí R.Kňákalová;  

4)       Firma Mevet věnuje kaţdému vystavovateli Frontline, musí ho předat vystavovatelům veterinář při přejímce, na 
webové stránky klubu umístíme logo Frontline s odkazem na firmu Mevet; 

5)       M.Jarošová zaplatí jako sponzor práci vedoucího kruhu + tlumočníka na oba dva dny Mikiho Kindla. 

6)        Ostatní pomocníci: KV zapíše K.Morrison a SV paní Owen, pomocnice v kruhu K.Lobovská; 

7)       Birgitte Schjoth (vystavovatelka z Dánska) přiveze dva dárky pro vítěze některých tříd, Mark Wibier (rozhodčí KV) 
také věnuje dárky;   

8)       K.Hájková + J.Zelinger věnují pro kaţdého 1. ve třídě malého plyšového bobtaila;          

9)       Klub zaplatí poháry na obě výstavy: 1.-3.místo ve třídě, 2x BOB, 1x Vítěz Valtic a šerpy pro všechny tituly;  

10)   Klub koupí dárky pro rozhodčí – zajistí D.Horáková, kytku jen pro paní Owen – ve Valticích;  

11)   R.Kňákalová věnuje dárky pro tituly SV, Veterinární klinika Praha 9, Kolmá ul. věnuje pohár pro res.BIS; 

12)   P.Márová věnuje vítězi nebo jako hlavní cenu do tomboly 15 kg pytel krmení Eukanuba; 

13)   Společenský večer bude letos ve vinárně, názory na umístění společenského večera nejsou ve výboru jednotné, 
P.Márová dává návrh, ţe se budou prostory střídat, letos tedy vinárna, výbor souhlasí; 

14)   Fotografování psů v kruhu zajistí K.Morrison a M.Kindl; 

15)   Na Klub přišla ţádost od Ivety Novákové – rozhodčí pro plemena briard, bouvier – chce si rozšířit aprobaci na 
bobtaily – výborem schváleno; 

16)   Euroshow 2011 – P.Márová informovala přítomné, ţe vzhledem k úpravám nebude hala v Karlových Varech pro 
psy k dispozici, nutnost najít nové místo konání!  

 Zapsala R.K. 
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13.9.2009 - Valtice 

 Výborová schůze Bobtail clubu  -  13.9.2009 Valtice 

  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Karolína Morrison, Alice Rašková, Blanka Roudnická, 
                                Jaroslav Zelinger, KRK – ing.Marcela Jarošová 

  
  
PROGRAM: 
  

1)       Webové klubové stránky jsou spuštěny, J.Zelinger uhradil za klub 60tisíc korun, které musí klub proplatit – zařídí 
B.Roudnická, vzhledem k vysoké částce za pořízení stránek vznesla P.Márová připomínku, ţe D.Horáková 
přislíbila na členské schůzi dne 2.4.2006, ţe přepracování stránek uhradí jako sponzorský dar, po diskuzi přispěli 
D.Horáková a J.Zelinger kaţdý částkou 5000 Kč, R.Kňákalová připomínkovala chyby a nedostatky na spuštěných 
stránkách, budou odstraněny webmasterem; 
  

2)       Sponzor firma Mevet poţaduje umístit na naše stránky logo Frontline a odkaz na jejich stránky – urgovala 
P.Márová; 
  

3)       Manţ. Owen je dnes nutné odvézt do Brna, kde mají zajištěn nocleh – zařídí Mark Wibier, který má půjčené auto, 
hrazené klubem; 

  
4)       Paní E.Pekárová měla zajištěný nocleh v hotelu Hubertus, neubytovala se, ani nocleh nezrušila, recepce po klubu 

poţaduje uhrazení stornopoplatku ve výši 600 Kč – vyřídí B.Roudnická, dopisem obešle paní Pekárovou 
R.Kňákalová; 
  

5)       Euroshow 2011 
Termín – prodlouţený víkend  9. – 13.6.2011. 
Návrhy míst konání Valtice, Klatovy (sportovní areál), České Budějovice (výstaviště),  Mladá Boleslav (výstaviště)  
a hala Gimborn v Praze 9. K diskuzi byl přizván p.Škrobáček, který výbor informoval o moţnostech ve Valticích a 
hotelu Hubertus, mají zkušenosti s velkými akcemi – návrh terasa a propojení všech prostor hotelu pro raut, 
pomůţe nám i se zajištěním kontaktů na ubytování, umístění karavanů apod. Po diskuzi jsou výborem 
odsouhlaseny jako místo konání Valtice;  

  
6)       Schůzka se starostkou Valtic - zjistit moţnosti parkování, ubytování a podle postoje radnice začít zařizovat výstavu 

– zajistí R.Kňákalová a P.Márová; 
  

7)       Zajistit zhotovení loga pro Euroshow 2011 a Klubového loga – K.Morrison zkontaktuje Marii Pia z Itálie, jestli by 
nám v tom nepomohla a za jakých podmínek, její obrázky otiskujeme v Ročence i výstavním katalogu, návrh 
vytvoří i Miki Kindl; 
  

8)       Zajistit vypracování článku do odborného kynologického tisku o bobtailovi – připraví P.Márová; 
  

9)       Termín KV a SV na rok 2010 bude 11.-12.9. – zajistit rezervaci a povolení – R.Kňákalová;  
  

 Zapsala R.K. 
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10.11.2009 - Praha 4 

 Výborová schůze Bobtail clubu  -  13.9.2009 Valtice 

  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Karolína Morrison, Alice Rašková, Blanka Roudnická, 
                                Jaroslav Zelinger, KRK – ing.Marcela Jarošová 
  
Host:  Klára Hájková 

  
  
PROGRAM: 

1)       Webové stránky – J.Zelinger předloţil návrh klubového loga, které vytvořil J.Peták a jiţ bylo umístěno na web, 
vzhledem k tomu, ţe logo nebylo dosud výborem odsouhlaseno a nebyly posouzeny návrhy ostatních (Maria Pia 
Maroni, Miki Kindl) bude logo z webu staţeno a vrátí se tam fotka bobtaila – zařídí J.Zelinger; 

  
2)       J.Zelinger předloţil výboru fakturu za zhotovení anglické verze stránek a jejich dodatečných úprav v ceně cca 

20tisíc korun, které jiţ za klub uhradila K.Hájková, většina členů výboru (P.Márová, A.Rašková, R.Kňákalová, 
K.Morrison) nesouhlasí s proplacením této faktury, jejíţ částka nebyla výborem předem schválena, celková cena 
pořízení stránek by se tím vyšplhala na 80tisíc korun! Z diskuze vyplynulo, ţe stránky se dají posoudit odborníkům 
– zajistí P.Márová, B.Roudnická a M.Jarošová; 
  

3)       M.Jarošová, členka KRKu po kontrole účetnictví klubu připomínkovala, ţe chybí smlouva na zřízení a vedení 
webových stránek klubu a předávací protokol, smlouva bude dodatečně uzavřena, protokol a faktury budou 
předány KRKu k revizi – zajistí J.Zelinger; 
  

4)       K.Hájková upozornila, ţe na stránkách chybí zápisy z výborových schůzí – doplní R.Kňákalová, dále vznesla 
dotaz, zda jsou u jednatelky souhlasy od všech majitelů CHS a chovných zvířat z důvodu zveřejnění na webu – 
doplní a zajistí R.Kňákalová; 

 
5)       K.Hájková předloţila výboru přepracované klubové formuláře, dala je ke kontrole PCH. Před uveřejněním na 

webu budou zaslány P.Márové ke konečné kontrole – zajistí K.Hájková; 
 
6)       R.Kňákalová předloţila seznam dalších nutných úprav na web stránkách, např. v kolonce vrhy budou ponechány 

všechny vrhy za kalendářní rok – zajistí K.Hájková  
 
7)       Euroshow Valtice 2011 

R.Kňákalová + P.Márová informovaly výbor o schůzce se starostkou Valtic – radnice BC zajistila exkluzivitu 
termínu, naši akci podpoří a vyjde vstříc, k dispozici dá městská parkoviště a náměstí  (v tomto termínu bývá 
obsazeno maţoretkami), ţádost na město jiţ zaslala R.Kňákalová; 

  
8)       R.Kňákalová + P.Márová navštívily p.Škrobáčka, byly projednány otázky ubytování ve Valticích, umístění 

karavanů a prostor pro společenská setkání, na neformální večer byl BC doporučen prostor Valtického podzemí, 
kapacita je pro 350 osob – prostory byly shlédnuty a předběţně rezervovány; 

  
9)       R.Kňákalová informovala výbor, ţe podle sdělení kastelána budou moţná některé prostory valtického zámku 

v roce 2011 v rekonstrukci – rozhodne se do konce letošního roku, zda zámek obdrţí grant Ministerstva pro 
místní rozvoj;     
  

10)   P.Márová navrhla výboru ke zváţení pořádání v rámci Euroshow další CAC výstavy. Informovala se u předsedy 
výstavní komise ČMKU o moţnostech udělení titulu Český šampion na vyjímku při pořádání Evropské speciální 
výstavy. Pokud by BC uspořádal v tomto termínu dvě výstavy (evropská + CAC), bylo by moţné udělit titul 
Šampion ČR psům i fenám, kteří by získali 2x CAC. Většina členů výboru s tímto návrhem nesouhlasila – bylo 
zamítnuto; 
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11)   J.Zelinger nesouhlasí s uspořádáním galavečera v rámci OES Show v hotelu Hubertus, prostor se mu zdá být 
malý a je nutné, aby byli všichni pohromadě, k názoru se připojují i D.Horáková a B.Roudnická, navrhují, aby byl 
v jízdárně zámku. Z diskuze vyplynulo, kdyby situace ve Valticích nebyla řešitelná, poohlédnout se po náhradních 
prostorech – zajistí B.Roudnická; 
  

12)   Návrhy rozhodčích pro Valtice 2010 budou projednány na příští výborové schůzi, která se bude konat 29.11.09 
od 17 hod. – prostor s wifi zajistí R.Kňákalová;      

 

Zapsala R.K. 
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29.11.2009 - Praha 4 

  

Výborová schůze Bobtail clubu  -  29.11.2009  
  
Přítomni: Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Karolína Morrison, Alice Rašková, Blanka 

Roudnická, Jaroslav Zelinger,  
KRK – ing.Marcela Jarošová, Karel Palek 

  
Host:  Klára Hájková 

  
  

PROGRAM: 
1)     Návrh J.Zelingera na místo konání Euroshow 2011 – kongresové centrum v Plzni, velká ubytovací kapacita, sál 

– restaurace pro galavečer, výstavní kruhy na tenisových kurtech, které ale nejsou zastřešené, nutno vyřešit 
zastřešení (není v ceně nájmu), event. najít halu ve městě pro případ špatného počasí. J.Zelinger zjistí cenovou 
nabídku a podle ní rozhodneme o místu konání; 

  
2)     Posouzení webových klubových stránek prověřovaly u odborníků: 

P.Márová – odhad pořizovací ceny kolem 20tisíc korun, grafika je předraţená, je jednoduchá, chyba byla, ţe jsme 
zvolili firmu, která je plátcem DPH 
  
B.Roudnická – daly by se pořídit za cenu o třetinu niţší, ale průběţně by se platila administrativa, která by cenu 
navyšovala 
  
Ing.Jarošová – stránky jsou pěkné, jejich pořízení odhadli na cca 40tisíc korun, posudek nikdo nechtěl dát písemně  
  
Závěr – J.Zelinger podle klubových Stanov neporušil svoje pravomoce, své rozhodnutí si před členskou základnou 
zodpoví, ing. Jarošová připraví návrh opatření – úpravu Stanov, které by do budoucna vyřešily další event. vyšší 
vydání z klubových peněz; 

  
3)     Faktura za anglickou verzi stránek a dodatečné úpravy - po domluvě bude proplacena, protoţe nedošlo ze strany 

prezidenta k porušení Stanov BC – vyřídí B.Roudnická;  
  

4)     K.Morrison předloţila návrh klubového loga od Maria Pia Maroni, výborem je schválen, pouze se musí upravit 
vlajka, odstraní se nápis pod vlajkou (Czech Republic)  – úpravy domluví K.Morrison. Po dopracování bude 
umístěno na hlavní stránku webu, cena za logo ve výši 200 euro schválena, po dokončení bude proplacena;  
  

5)     Návrh klubového loga J.Petáka bude přepracován na logo OES Show, po schválení dohodneme finanční 
vyrovnání, J.Zelinger navrhuje 5000 Kč  – podrobnosti domluví J.Zelinger; 
  

6)      Schválili jsme proplacení faktury ve výši 700 korun za servis účetnictví; 
  

7)      R.Kňákalová obeslala všechny členy BC, kteří vlastní chovné zvíře nebo jsou majitelem CHS o souhlas 
s uveřejněním jejich kontaktu, po jejich odsouhlasení upravuje tyto údaje na webu. K.Hájková vyřídí 
s webmasterem i pro ni přístupové heslo na náš web;  
  

8)      P.Márová upozornila, ţe je na webu umístěna stará verze standardu, zjistila i chyby v novém překladu 
standardu, který je umístěn na webu ČMKU. Jedná se zbarvení očí, osrstění a rozmístění znaků na těle. Tato 
chyba byla zjištěna i v anglické verzi standardu, která je umístěna na stránkách FCI (verze ve francouzštině je 
v pořádku). Standard bude upraven ve spolupráci s ČMKU, na FCI bude zaslána připomínka a opravená verze 
bude umístěna na web klubu - zajistí P.Márová; 
  

9)      PCH vystavila za letošní rok 4 krycí listy, další je před vydáním, informovala ostatní, ţe zemřel polský rozhodčí 
Pawel Szemraj, z toho důvodu bude pořadatelem provedena změna rozhodčího na DUO CACIB v Brně v únoru 
2010; 
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10)   Dále jsme se dohodli  ještě na některých úpravách na webových stránkách, které s webmasterem vyřídí K.Hájková: 
-          upravit kalendář výstav (řazení výstav) 
-          vytvořit kolonku CHS u majitele chovných jedinců (CHS je pouze u chovatele) 
-          upravit členění zápisů členských a výborových schůzí; 

  
11)   Ročenka – vzhledem k termínu plateb ČLP na příští rok je nutné ji vydat na přelomu roku, uzávěrka příspěvků 

28.12.09, do programu členské schůze zařadit, zda ji i nadále budeme vydávat v tištěné formě, na internetu 
uvedeme, ţe prosíme o platbu ČLP převodem na účet, sloţenky budou do Ročenky vkládány jen na vyţádání; 

  
12)   Zjistit podmínky pro zavedení internetového bankovnictví –  B.Roudnická; 

  
13)   Rozhodčí na Valtice 2010, termín je 11.-12.9., nejprve obešleme dopisem paní Jan Betts, která se nemohla ze 

zdravotních důvodů letošní klubovky zúčastnit – zařídí J.Zelinger, pak budeme jednat dále, návrhy D.Horáková - 
Christina Bailey (GB), K.Hájková + P.Márová - Barbara Müller (CH), K.Morrisson – S.Malacrida (I); 
  

14)  Termín členské schůze 17.4.2010 od 11 hodin v salonku penzionu GANYMED v Praze 4, jiţ dnes byl termín na 
místě zarezervován.  

       
 Zapsala R.K. 
 


