
Výborová schůze Bobtail clubu - 30.9.2017 
 
Přítomny: Klára Hájková, Marcela Jarošová, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, Petra 

Márová, Denisa Stejskalová a Blanka Hanusová (KRK) 
 
Omluvena: Karolina Morrison 

 
 
PROGRAM: 
 

1) Webové stránky – webmaster p.Žlábek se nehlásí od loňského srpna, nereaguje na 
maily, neposlal ani poslední fakturu, je nutné udělat nové stránky, P.Márová oslovila 
p.Skleničku, se kterým jsme spolupracovali již 2x při Euro Show, je spolehlivý, nové 
stránky budou stát cca 45 – 50 tisíc korun, vč.školení pro správce.  Je nutné 
zkontaktovat Jaroslava Zelingera, aby se převedla doména na Bobtail club. Zhotovení 
nových stránek bylo výborem odhlasováno, bude oznámeno na dnešní členské schůzi; 

 
2) P.Márová dala návrh, aby fotosoutěž pokračovala i v příštím roce, rozhodnutí necháme 

na odpolední členskou schůzi; 
 

3) Kateřina Lobovská zpracovala finanční rozvahu Euro OES Show, výstava přinesla zisk, 
podrobně bude přednesena na dnešní členské schůzi; 
 

4) P.Márová poděkovala všem, kteří se podíleli na organizaci Euro Show, navrhla 
pracovníkům, kteří nejsou členy klubu, odměnu ve výši 2.350 Kč (R.Barhoň, M.Němcová, 
M.Bohuslav, A.Dousková, V.Kindl). Odměna byla schválena – vyřídí M.Jarošová; 
 

5) K.Lobovská vypracuje dohodu o provedení práce s ing.R.Lysákem za zpracování katalogu 
na Euro Shov – odměna 2 tisíce Kč; 
 

6) Dohodly jsme se, že do konce letošního roku zrušíme klubový účet u České spořitelny a 
ponecháme si účet u FIO banky - korunový i devizový, mají mnohem výhodnější 
podmínky vedení účtu. Hotovost ze spořitelny převedeme na tento účet, číslo účtu u FIO 
banky bude uvedeno na nových webových stránkách klubu a ČLP pro rok 2018 již 
budeme platit na tento účet; 
 

7) Do konce roku je nutné zaslat na ČMKU stávající Stanovy klubu a datum registrace na 
z.s. – vyřídí P.Márová; 
 



8) Na Usnesení o registraci BC u Městského soudu chybí ve složení výboru R.Kňákalová – 
jednatelka a K.Lobovská – místopředsedkyně – musíme zjistit, kde se stala chyba – 
P.Márová osloví právničku, která zápis vyřizovala; 
 

 
9) KV Konopiště 2018 – termín 1.5., klubovka bez zadávání titulu KV, rozhodčí zatím 

neosloven, počkáme na pořadatele, kdyby nebyl nikdo vhodný pro bobtaily, oslovíme 
Otakara Vondrouše;  
 

10) Valtice 2018 – 8.-9.9., delegacy k posuzování přijaly Christina Bailey a Ann Titheridge z 
Anglie. Výbor klubu byl osloven klubem bearded colií uspořádat výstavu společně, o 
náklady bychom se podělili. Klub bearded colií by pořádal výstavu jen v sobotu. O 
uspořádání výstavy budeme teprve jednat.   
 

Zapsala Renata Kňákalová 


