
Výborová schůze Bobtail clubu - 27.3.2017 

  
Přítomny:        Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina 
Lobovská, 

                       Petra Márová, Karolina Morrison, Denisa Stejskalová 

  

PROGRAM: 

1)      

Kontrola zaplacení ČLP – k dnešnímu dni má zaplaceno 44 členů a 11 členů ne, 
kdo do 31.3. příspěvky neuhradí, pozbývá členství v BC, členové klubu byli na končící 
splatnost 3x mailem upozorněni; 

  
2)      

Euro OES Show: 

-          

k dnešnímu dni máme přihlášeno 64 psů, někteří majitelé nemají ještě v pořádku 

doklady, všechno je ale uhrazeno, chybí pouze 3 platby – průběžně 
upozorňují a doplňují K.Lobovská a K.Morrison; 

  
-          

dosud máme přihlášky od 53 lidí do Podzemí, 33x nedělní oběd, 67x galavečer, 5 
účastníků na seminář, 15 lidí na prohlídku zámku a přijali jsme 3 reklamy do 
katalogu; 

  
-          

auta, která budou parkovat na vyhrazených parkovištích (u Bylinkové zahrady a na 
náměstí), musí být označena akcí – cedulky vytiskne K.Hájková, musí je někdo na 
parkovišti rozdávat; 

  
-          

pro 17 účastníků z Anglie zajišťujeme odvoz z letiště v Brně, možnost dopravy zjistí 
K.Hájková. Dále je třeba zajistit pendl na sobotu, ev. i neděli, pro svoz na akci, ve 
Valticích není možné objednat taxi, možnosti zjistí K.Hájková a R.Kňákalová; 

  
-          

kapela na galavečer je zajištěna – The Teachers – podrobnosti domlouvá P.Márová; 

  
-          

jmenovky pro vystavovate s vyznačením objednaných akcí zajistí D.Stejskalová; 

  
-          

od Klubu Bearded colií zapůjčíme stany, pronájem 500 Kč; 

  
-          

na neděli musíme zajistit nejbližší veterinární pohotovost, kontakt bude uveden v 
katalogu – vyřídí R.Kňákalová; 

  



-          

zvukovou aparaturu zapůjčí Klub samojedů; 

  
-          

dárky: K.Hájková přivezla ukázat hrnky s obrázkem bobtaila, věnujeme každému 
vystavovateli nebo jen pro přihlášeného psa (rozhodneme podle počtu přihlášených) 
bílý hrnek, barevné (dražší) vyrobí pro prodej. Dále zajistí výrobu magnetek a 
objedná 20 ks bižuterie s bobtailem; 

  
-          

K.Hájková dále objedná na zkoušku asi 5 ks trik – různé barvy a velikosti; 

  
-          

P.Márová ukázala propagační předměty, které zařizoval Samojed klub, objedná 
pamlskovníky, vodítka a kšiltovky; 

  
-          

dřevěné suvenýry vyrobí 10x M.Tóthová; 

  
-          

K.Morrison zařídí reklamu na FB; 

  
-          

Concitta Rossi chce na výstavě stánek – umožníme za pronájem 40 Euro – vyřídí 
K.Morrison; 

  
-          

polský klub věnuje na výstavu pohár, E.Wiktorowska + A.Kwiatkowska přivezou 
pro každého psasuvenýr; 

  
-          

Doris Haas věnovala našemu klubu na výstavu 235 Euro; 

  
-          

německý klub (DOESC) věnuje pohár pro některého z vítězů;    
  

  
Vše, co je zapsáno, jsme všechny odsouhlasily. 
Zapsala R.Kňákalová   
 


