
Zpráva jednatelky klubu 
 
Dobrý den, omlouvám se z pracovních důvodů z dnešní členské schůze. Připravila jsem pro vás 

několik informací, které by vás mohly zajímat. 
 
Nejprve ta méně zajímavější, po kontrole plateb členských příspěvků, které jsme provedly spolu 

s pokladní klubu paní Roudnickou jsme zjistily, že zaplaceno má jen 46 členů klubu. Letos byla 
uzávěrka plateb dříve, než bylo obvyklé, ale členové klubu byli na uzávěrku včas upozorněni jednak na 
webových stránkách, v Ročence a všechny členy, kteří mají  e-mailovou adresu jsem na datum 
uzávěrky plateb písemně upozornila, několika členům klubu, kteří  e-mail nepoužívají, jsem zaslala SMS 
na jejich mobilní telefon.  Přesto osm členů nezaplatilo, po upozornění se ozvala pouze jedna členka, že 
zapomněla a příspěvky doplatila, ostatním bude členství ukončeno. 

 
Na minulé členské schůzi jsme mluvili o tom, že stále klesá členská základna, důvody jsou 

velmi jednoduché. Připravila jsem takový malý přehled kolik nových majitelů bobtailů se za poslední 4 
roky stalo členy našeho klubu. 
 
 

Rok 2006 - narodilo se 10 štěňat ve dvou CHS 
 
CZECH IT OUT  „B“  Jaroslav Zelinger   7 štěňat (4/3),  2x export  
2 psi byli prodáni členům klubu, 2 noví majitelé psů se sice členy stali, ale po roce o členství ztratili 
zájem, v současnosti již v klubu nejsou. 2 fenky byly exportovány, 3.zůstala v CHS, později byla 
prodána, nový majitel nebyl dohlášen; 
 
KABRIMO    Karolína Morrison  3 štěňata (2/1),  1 export 
majitel 2.psa se stal členem klubu, fenka byla prodána člence klubu. 
 
Z toho vyplývá, že z obou vrhů zůstal v klubu v současnosti jen jeden nový člen, který je navíc mezi těmi 
osmi, kteří na letošní rok nemají zaplaceno! 
 
 

Rok 2007 - opět 2 vrhy, celkem 17 štěňat 
 
ILIJA JD   Mahulena Richterová  7 štěňat (4/3),  3x export 
V ČR zbyli 2 psi, kteří zůstali u majitele, později byl jeden z nich prodán, nového majitele neznám, obě 
fenky byly prodány a ani jeden majitel se do klubu nepřihlásil; 
 
CZECH IT OUT  „C“  Klára Hájková   10 štěňat (6/4) 
Do klubu se přihlásili pouze dva majitelé psů, jednomu z nich bylo členství po roce ukončeno, majitel ani 
jedné fenky se do klubu nepřihlásil, jeden z nich každým rokem odchovává štěňata bez PP!    
 
Za rok 2007 se ze 14 majitelů nových bobtailů, kteří zůstali v ČR, pouze jeden se stal členem Bobtail 
clubu!     
 
 
 

Rok 2008 - 4 vrhy, 25 štěňat 
 
BAMBINI DI PRAGA Blanka Roudnická   8 štěňat (3/5) 



3 štěňata byla prodána již členům klubu, z 5 zbývajících se 2 majitelé stali novými členy klubu; 
 
CZECH IT OUT  „D“ Klára Hájková    7 štěňat (3/4),  2x export 
Z 5 majitelů štěňat, která zůstala v ČR, se pouze jeden majitel nestal členem klubu, 1 fenka zůstala 
v CHS; 
 
MODRÝ KAŇON  Petra Márová   8 štěňat (5/3),  4x export 
Ze 4 štěňat, která zůstala v ČR se pouze 1 stala členkou klubu;  
 
CZECH IT OUT  „E“  Klára Hájková   2 fenky,  1 export 
2. fenka zůstala v CHS; 
 
Za rok 2008 z 19 štěňat bobtailů prodaných v ČR pouze 5 jejich majitelů vstoupilo do Bobtail clubu, 
jeden již nemá letošní rok zaplacený. 
 
 

Rok 2009 - 3 vrhy,  15 štěňat 
 
BEARS OF LOVE  Jan Garai   6 štěňat (4/2),  1x export 
5 štěňat zůstalo v ČR, jednu si nechal chovatel, pouze 1 majitel druhé fenky vstoupil do klubu a je také 
mezi těmi, kteří na letošní rok nezaplatili; 
 
CZECH IT OUT  „F“  Klára Hájková   4 štěňata (1/3) 
do klubu nikdo z nových majitelů nevstoupil; 
 
BAMBINI DI PRAGA Blanka Roudnická   5 štěňat (3/2) 
1 fenka prodána člence klubu, 4 zbývající majitelé štěňat nemají podle chovatelky o členství v BC 
zájem; 
 
Za loňský rok ze 14 nových majitelů štěňat vstoupil do klubu pouze jeden a na letošní rok už nemá 
zaplaceno! 
 

Z malé statistiky vyplývá, že za poslední 4 roky se v ČR narodilo 67 štěňat, z nichž 14 bylo 
exportováno, 7 našlo majitele mezi členy Bobtail clubu, 4 štěňata zůstaly u svých chovatelů, 42 
malých bobtailů bylo prodáno v Čechách, z těchto nových majitelů pouze 8 vstoupilo do Bobtail 
clubu, z nich už ale 3 nemají na letošní rok zaplaceny členské příspěvky! Za tyto 4 roky se do klubu 
přihlásili 4 noví členové s importovanými bobtaily. 
 Jsem také chovatelka, takže vím, jak je těžké někoho přesvědčit, že právě členství v klubu je 
pro něho potřebné, ale asi by byla potřeba ze strany chovatelů větší osvěta, i když dávám do úvahy, co 
vlastně klub lidem, zejména těm, kteří nemají chovná zvířata za ČLP 400 Kč ročně nabízí….? 
 
Renata Kňákalová 
  


