
Výborová schůze Bobtail clubu – 31.10.2021 ,Praha 2 
 
Přítomny: Denisa Bohuslavová, Blanka Hanusová, Danuše Horáková, Renáta Kňákalová, 

Kateřina Lobovská, Petra Márová, Karolina Morrison a KRK - Marcela 
Jarošová, Blanka Vošmiková  

 
 

PROGRAM: 
 

1) Na programu dnešní členské  schůze mělo být podle nových Stanov hlasováno o 
vyloučení Evy Křemenákové z řad členů BC, za poškozování člena BC svým jednáním, 
ta písemně své členství ukončila sama. Bod bude z programu stažen.  

 
2) Úprava klubových poplatků, a to vzhledem ke zdražování poštovného a dalších 

provozních nákladů  – jednohlasně schváleno výborem dle návrhu P.Márové. Bude 
předneseno ke schválení na následující členské schůzi. Nově bude zaveden poplatek 
za vystavení expresních krycích listů, a to z důvodu opětovného žádání o krycí listy 
těsně před krytím.  Dále je v návrhu, že krycí poplatek za štěně v případě 
zahraničního krytí, přebírá chovatel. Nově je  navržen i poplatek za import .Roční 
členský příspěvek zůstává stejný. 
 

3) Úpravy v chovatelském úseku: 
po zvažování zpřísnění podmínek pro zařazení do chovu stačí nadále z klubových 

výstav hodnocení minimálně 2x VD, dále doplněn do ZŘ bod h) o zkušebním vrhu; 

(viz. ZŘ),dále poradce chovu navrhuje specifikaci barvy očí do formuláře pro 

uchovnění. Formulář bude upraven. Je nutné  poradkyní chovu každému chovateli při 

vrhu připomenout povinnost evidenčních listů štěňat  (od února 2021 v platnosti) 

podle § 7.odst.5. zákona č.246/1992 Sb.na ochranu zvířat proti týrání ,resp. 

převodního listu štěněte jako ,,jiného dokumentu“ podle § 7a, odst.2 písm. c) zákona 

č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Informace  s odkazem jsou na webu 

klubu!! 

Během posledního období, kdy převzal vyhodnocováni DKK  MVDr.L.Duchek ,byly 

využity již dvě odvolací řízení u veterinární komory. Z vyhodnocení  feny z ,,C“ a psa z 

,,D“, a to s úspěchem na výsledek  ,,B“. Přišlo další vyhodnocení feny s výsledkem ,,D“  

a zatím není známo, zda se majitelka odvolala. Poradkyně chovu doporučuje  

vyhotovovat snímky na pracovišti se zkušeností RTG DKK, aby se eliminovaly odvolací 

řízení, kvůli nekvalitě snímku.       

 

4) Klubové výstavy v roce 2020 a 2021 byly ziskové, a to díky všem štědrým sponzorům. 

Akce na rok  2022: 

14.5.    KV bez titulu Klub.vítěz – Chržín, rozhodčí Alexandra Grygarová (CZ) 

10.9.  KV s titulem Klub.vítěz – Valtice, rozhodčí Susanne Malacrida (I) 

11.9.  SV – Valtice, rozhodčí Ray Owen (GB) 

 

5) Lístečková během výstavy  je přínos do klubové pokladny. V letošním roce nebyla 



organizována, protože nebylo zázemí, kde ji připravit.  Výstava ve Valticích byla 
přesunuta na horní plac.  Pokusíme se ji zachovat i když je s ní spojeno spousty práce.  

 
6) Výbor klubu nechá vyrobit nějaké propagační předměty, jako jsou trika apod. Zatím 

s logem BC.  
 

7) Fotosoutěž bude pokračovat i v příštím roce, fotky využijeme opět k tisku kalendáře 
na rok 2023.    
 

8) KRK po úmrtí předsedkyně Blanky Roudnické pracuje ve složení dvou členek. Navrhují 
do svých řad paní Lenku Kyzlinkovou. Návrh bude předložen členské schůzi. Ze zprávy 
KRKu vyplývá, že účetnictví je v pořádku, ale byla zjištěna dlužná částka členky Nikol 
Hajmonové za export 5 ti štěňat v roce 2021. Členka bude obeslána a vyzvána 
k okamžité úhradě. KRK  doporučuje téměř všechny peněžní prostředky ukládat na 
účty. Bude zajištěno.  
 

Zapsala Renata Kňákalová 
 
 


