
Výborová schůze Bobtail clubu – 27.1.2020  
 
Přítomny: Blanka Hanusová, Danuše Horáková, Renáta Kňákalová, Kateřina Lobovská, Petra 

Márová a Blanka Roudnická (KRK) 
Omluveny:  Karolina Morrison, Denisa Stejskalová 
 

PROGRAM: 
 

1) Klubová výstava Konopiště 
Koná se 1.5.2020, jako rozhodčí je delegována Alexandra Grygarová, nově je ve výstavním 
řádu, že oba vítězové čestné třídy soutěží o vítěze plemene – BOB. Uzávěrka je 10.4., 
sponzorství  výstavy  je přislíbeno firmou Royal Canin, propozice budou členům klubu 
rozeslány mailem; 
 

2) schůzka chovatelských klubů ČMKU se koná 7.3.v Brně, za náš klub se zúčastní P.Márová. 
Bude se mj. jednat o speciálních výstavách konaných při Světové výstavě 2021. Podle 
těchto informací se výbor rozhodne, jestli budou výstavy ve Valticích v roce 2021 
organizovány týden před Světovou výstavou nebo bude jen mimořádná SV při Světové 
výstavě nebo obě výstavy. 

 
3) na základě doporučení KRKu a i vzhledem k GDPR se musí upravit Zápisní řád a Stanovy BC, 

vše bude připraveno k podzimní členské schůzi. Hlášení majitelů odchovů musí být 
podloženo souhlasem majitelů o předání svých kontaktů jednateli BC. Jednatelka nebude 
automaticky obesílat nové majitele o členství v klubu, o možnosti členství by měl 
informovat chovatel;  
 

4) výbor BC jednohlasně rozhodl o zamítnutí členství v klubu Janě Viktorinové z důvodu jejích 
výroků na klubovém FB z května 2019 a tím i veřejného poškozování klubu. Výbor klubu 
postupoval v souladu se Stanovami BC , článek Členství VI.,bod 36. Žadatelka bude 
obeslána; 
 

5) výbor klubu zažádal na základě výsledků voleb o změnu ve spolkovém rejstříku; 
 

6) fotosoutěž – upravená pravidla budou uveřejněna na webu BC do 15.2.20. Fotky se budou 
zasílat jednou za tři měsíce s danou tématikou; 
 

7) do Směrnice bude dále doplněna povinnost chovatele poslat PCH do jednoho týdne po 
narození fotografie štěňat , ta budou zasílána z důvodu zbarvení narozených štěňat; platí 
od 31.1.2020 
 

8) výbor nařídil kontroly vrhu u chovatelky B.Vošmikové z důvodu velkého počtu narozených 
štěňat. První kontrola se uskutečnila 25.1.20, přítomna byla PCH D.Horáková a 
předsedkyně KRKu B.Roudnická; další kontrola bude provedena před odběrem 
 

9) noví členové BC: Lucie Hosnedlová, Lenka Kyzlinková a Radka Novotná.   
                                                       Zapsala Renata Kňákalová 


