
Výborová schůze Bobtail clubu - 14.2.2010 

  

Přítomni:         Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, Karolína Morrison, Alice Rašková, 
Blanka Roudnická, Jaroslav Zelinger, 

KRK – Karel Palek 

  
  

PROGRAM: 
  

1)    Smlouva s firmou Akzo Nobel o sponzoringu je před podpisem, firma která používala bobtaila jako 
maskota firmy předá klubu sponzorský dar ve výši 20.000 Kč, požaduje umístit na naše klubové 

stránky odkaz na jejich firmu, dále na případné podnikové akce zapůjčit bobtaila; 
  

2)    Server www.cokl.cz požaduje zpětný odkaz na našich stránkách na jejich server, tyto stránky jsou 

velmi zmatečné, neobsahují aktuální informace, proto o spolupráci nemáme zájem – vyřídí 
R.Kňákalová; 
  

3)    Zřízeno internetové účetnictví, dodatek ke smlouvě s ČSPO podepsaly B.Roudnická a R.Kňákalová; 
  

4)    Na klub přišla žádost od KCHMPP – pořádají Krajskou výstavu v Lounech, žádají o souhlas 

s vystavováním plemene bobtail na této výstavě – souhlas vyřídila R.Kňákalová; 
  

5)    P.Márová zjistila možnosti s uveřejněním článku – portrétu bobtaila do časopisu Planeta 

zvířat – počítají s námi do některého letního čísla; 
  

6)    Euroshow 2011 – z kapacitních důvodů a zatím neupřesněné event. rekonstrukce valtického zámku 
v roce 2011 musíme Euroshow uspořádat v Plzni v kongresovém centru, J.Zelinger jedná s vedením 

centra o cenové nabídce ubytování, pronájmu a stravování; 
  

7)    V místě není krytá hala, výstavní kruhy je nutno na tuto akci zastřešit – kalkulace 136.000 Kč bez 

DPH, zjistit kdy je nutné nejpozději začít přístřešek stavět tak, aby nerušil celou akci;       
  

8)    Pro tisk katalogu na Euroshow 2011, který by měl být v lepší kvalitě než pouhý xerox, zejména 
fotografie, zjistit cenovou kalkulaci tiskárny – J.Zelinger; 
  

9)    Na první neformální večer zjistit možnosti pořádat večeři na Spilce v Plzeňském pivovaru, kontakty 
má P.Márová, zjistit také možnosti dopravy hostů na místo; 
  
  

10)Euroshow program – pátek individuální příjezd, sobota je golfový turnaj, ev. výlet nebo exkurze do 

pivovaru a odborný seminář, u organizačního výboru Euroshow zjistit téma semináře, neděle samotná 
výstava, pondělí po snídani ukončení akce – dotaz na organizátory OES Show zajistí K.Morrison; 
  

11)Zajistit generálního sponzora výstavy – K.Hájková se pokusí oslovit firmu Plaček, po případném 

odmítnutí se pokusíme oslovit další velké firmy, které sponzorují jiné výstavy; 
  

12)V roce 2011, kdy se bude na jaře v ČR konat Euroshow zachováme termín naší Klubové a 

Speciální výstavy ve Valticích, zjistíme možnosti o přidělení 4. titulu CAC pro tento rok na naše 
klubové výstavy – P.Márová; 
  

13)Výstavní poplatek na Euroshow 2011 – členové Bobtail clubu budou zvýhodněni; 
  

14)Zrušit pořádání Euroshow 2011 ve Valticích – městský úřad, ubytování, zámek – zařídí P.Márová + 

R.Kňákalová; 
  

15)Výboru BC přednesla P.Márová přestupek J.Garaie – chovatel zažádal PCH o vystavení krycího listu 

pro svoji fenku Rozalii Kudlaty Tramp, vzhledem k tomu, že nedodal všechny doklady a byl na 

http://www.cokl.cz/


skutečnost písemně upozorněn, nebyl mu krycí list vystaven, chovatel nakryl fenku bez vystaveného 

KL! Chovateli nebude KL dodatečně vystavován z důvodu nezabřeznutí fenky. Byla mu udělena 

důtka a při dalším vážném porušení řádu může být chovateli pozastavena chovatelská činnost – vyřídí 
P.Márová; 
  

16)P.Márová podala návrh, aby na kartě štěněte bylo uvedeno i jeho číslo zápisu do PK, údaje o 

paspárech, podpis chovatele, zbarvení štěněte bude dokladováno jeho fotografií – výbor souhlasí; 
  

17)Webové stránky byly postiženy napadením centrálního úložiště dat hackery, některé dočasně 

chybějící sekce budou webmasterem obnoveny. Na webové stránky dále umístit upozornění na chov 
bobtailů s PP UCI v ČR, zejména upozornění pro nové zájemce o štěňata – zařídí J.Zelinger; 
  

18)Klubové logo – po diskuzi jsme se vrátili k původní verzi návrhu Maria Pia Maroni, pod vlajku se 

pouze doplní nápis Česká republika – s autorkou vyřídí K.Morrison; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 8.6.2010 

  
  

Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra 
Márová, Alice Rašková, Blanka Roudnická 

  

Omluveni:       Karolina Morrison, KRK – Marcela Jarošová 

  
  

PROGRAM: 

  

1)      Euroshow Plzeň 2011 

  

-          neformální večer uspořádáme také v centrálním hotelu, původně navrhovaný 
Plzeňský pivovar využijeme na sobotní výlet (prohlídku pivovaru s event. obědem); 
  

-          téma semináře – s výběrem pomůže organizační výbor OES Show; 
  

-          podrobnosti s hotelem začne domlouvat D.Horáková – hlavně ceny pokojů, ev. 
sleva z ubytování pro klub, cena za ubytování psa, pronájem salonků aj.; 
  

-          rozhodčí pro Euroshow, jména známe, kontakty předala K.Morrison – kontaktuje 
D.Horáková, pomůže J.Zelinger; 
  

-          vzhledem k vysoké ceně za stavbu přístřešku zjistit možnosti nějaké haly v Plzni – 
zjistí K.Hájková, event. kontaktovat Š.Gregorovu (bydlí v Plzni); 
  

2)      Valtice 2010 

  

-          rozhodčí J.Betts a Ch.Bailey zkontaktuje D.Horáková, domluví možnosti letenek, 
příjezdu, ubytování v Praze aj.; 
  

-          jako zapisovatel do výstavního kruhu se nabídl J.Zelinger; 
  

-          podle počtu přihlášených psů zvážíme možnost pořádání dvoudenní výstavy nebo 
obě výstavy v jeden den; 
  

3)      D.Horáková podala návrh uvolnit pro chovnost chybějící zuby, konzultovala tuto 
problematiku v Dánsku s chovateli jiných zemí, ve většině zemí není chovnost 
chybějícími zuby omezována, zatím je v návrhu pouštět do chovu dva jakékoliv 
chybějící P nebo M zuby (řezáky a špičáky musejí být dle standardu zachovány), 
chybějící zuby nesmějí být umístěny vedle sebe, chudozubý jedinec se smí pářit 
pouze s plnochrupým, tato podmínka musí platit i při zahraničním krytí. Do termínu 
příští schůze zpracuje tento návrh P.Márová, chce se ještě poradit s odborníky jiných 
anglických plemen, po definitivním rozhodnutí upravíme Směrnici a webové stránky; 
  

4)      Vzhledem k tomu, že za celou dobu sledování vyšetření Katarakty a PRA nebylo 
zachyceno ani jedno pozitivní vyšetření, budeme od termínu této schůze požadovat 
vyšetření pro chovné jedince 1x za 2 roky – upravit Směrnici + web; 
  



5)      K.Hájková navrhla, aby při měření KV, které provádějí dvě klubové rozhodčí 
zkontrolovaly psovi/feně zároveň i chrup a výsledek zapsaly do formuláře, formulář 
upraví P.Márová;  
  

6)      B.Roudnická podala návrh, abychom pro návrhy rozhodčích na příští výstavní 
sezónuvíce spolupracovaly s kluby britských plemen, např. s Klubem Bearded colií, o 
spolupráci osloví tento klub P.Márová;    
  

7)      R.Kňákalová rozdala přítomným pro kontrolu propozice a přihlášky na KV 
Valtice, po termínu schůze je rozešle členům klubu, propozice a přihlášku v české i 
anglické verzi umístí na webové stránky K.Hájková; 

  

8)      P.Márová informovala, že podmínky pro uchovnění splnil pes Max Mary People 
Modrý kaňon, majitelky Jaroslavy Urbanové z Prahy, zajistí uveřejnění na webu; 
  

9)      K.Hájková informovala o semináři, který se konal na Euroshow v Dánsku. 
  

  
  

Zapsala R.Kňákalová 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 26.8.2010 

  
  

Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra 
Márová, Alice Rašková, Blanka Roudnická 

  

Omluveni:       Karolina Morrison 

  
  

PROGRAM: 

  

1) Valtice 2010 

-     KV přihlášeno 24 psů do 9 tříd, SV přihlášeno 21 psů do 10 tříd 

  

-          vzhledem k počtu přihlášených zvířat uspořádáme obě výstavy v jeden den – 
v sobotu 11.9.10, KV podle programu od 10 hod., SV odpoledne od 14 hod. –
 vystavovatele obešle mailem R.Kňákalová 

  

-          ceny KV: každý první ve třídě obdrží pohár (tj. 9 pohárů) + 2x KV + BOB + BIS, tj. 
celkem 13 pohárů – zajistí D.Horáková jako sponzorský dar, nebudeme dělat šerpy 

  

-          ceny SV: 10 tříd, ceny zajistí jako sponzorský dar K.Hájková, biskvity + ručně šité 
figurky bobtaila 

  

-          vzhledem k počtu přihlášených zvířat a nižší účasti vystavovatelů bude zrušena 
tombola 

  

-          posudky připraví P.Márová 

  

-          desky na posudky, čísla pro vystavovatele, pásku do kruhu – zajistí P.Márová 
od Planety zvířat jako sponzorský dar. V případě, že by nebyly čísla pro vystavovatele 
zhotoví je K.Hájková na počítači s klubovým logem 

  

-          odvoz rozhodčí Ch.Bailey do Valtic zajistí D.Horáková 

  

-          druhá rozhodčí J.Betts – zjistit kdy přesně přiletí, není vyřešen její odvoz a ubytování 
v Praze, poprosíme K.Morrison, aby ji zkontaktovala 

  

-          na společenský večer bylo přihlášeno jen několik lidí, nebude pořádán 
organizovaně, zaplacené rezervace budou na místě vráceny – zařídí B.Roudnická 

  

-          jako sponzoři do katalogu budou uvedeni: AkzoNobel, Danuše Horáková a CHS 
Czech it out; 

  



2) paní M.Šindlerová – maj.fenky Amidala Queen Kabrimo, poslala 
PCH žádost o 

      výjimku při uchovnění fenky, jsou jí již čtyři roky, k chovnosti ji chybí 
poslední 
      výstava, ale má vzhledem k věku fenky absolvovaný svod mladých a všechna 

      povinná vyšetření s negativním výsledkem – výjimka schválena, majitelku 

      vyrozumí P.Márová; 
  

3) podmínky chovnosti splnil pes Asterix Bambini di Praga, maj. Simona 
Fejfarová, 

     umístění na klub.stránky zařídí P.Márová; 

  

  

4)      z webových stránek stáhnout zvířata, která již nepůsobí v chovu: pes Anthony 
od 

Chumbárku uhynul, maj.Jaroslav Bernat, fenka Zottels Elegance, maj. Klára Hájková 
- fenka ze zdravotních důvodů již nepůsobí v chovu – zařídí K.Hájková; 
  

5)      změny k uchovnění zvířat: stačí absolvovat jen dvě výstavy (jedna musí být KV a 
druhá alespoň se zadáváním titulu CAC) – změna v Zápisním řádu podléhá schválení 
na jarní členské schůzi; 
  

6)      zuby: dle standardu musí být plný počet řezáků a špičáků, další chybějící zuby 
nebudou penalizovány, pouze nesmí být dva chybějící zuby umístěny vedle sebe – 
změny budou upraveny ve Směrnici – zajistí P.Márová, na příští výborové schůzi bude 
úprava schválena; 

  

7)      Euro show 2011 

-          sponzoři: K.Hájková osloví dopisem firmu Plaček, jestliže odmítnou budeme jednat 
s dalšími dovozci krmiv, P.Márová bude kontaktovat Planetu zvířat, pokusí se firmu 
Bea natur, D.Horáková zkusí kontaktovat plzeňský Prazdroj 
  

-          další schůzka výboru 13.10.2010    
  

            
zapsala R.Kňákalová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 12.10.2010 

  
  

Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra 
Márová, Karolína 

Morrison, Alice Rašková, Blanka Roudnická 

                        KRK – Karel Palek 

  
  

PROGRAM: 

  

Euro OES Show 2011: 
  

1)      Anglická verze webových stránek dosud nefunguje! 
  

2)      D.Horáková – informovala o problémech s ubytováním psů v hotelu 
v Dánsku – zničené pokoje – doporučují nám vyřídit kauci při ubytování  psů, 
v propozicích upozornit na zákaz koupání a česání psů na hotelovém pokoji; 

  

3)      návrh smlouvy s hotelem není vyhovující – nutno znovu osobní jednání, 
domluvit podmínky rezervace, pronájmy sálu a salonku, ceny apod. – zajistí 
D.Horáková; 

  

4)      stan na zakrytí výstavní plochy je příliš drahý, je nutno zajistit v Plzni halu, jeden 
návrh haly za pronájem 75 tisíc korun na druhé straně Plzně, další návrh je hokejová 
hala (ČEZ Aréna) blízko hotelu, telefonicky kontaktovala K.Hájková, je nutné také 
osobní jednání – zajistí při návštěvě hotelu D.Horáková; 

  

5)      webové stránky výstavy vytvoříme samostatně – webmastera zajistí 
B.Roudnická, jen vytvoření stránek bez další správy; 

  

6)      K.Hájková informovala, že firma Plaček by výstavu sponzorovala, bude dále 
jednat konkrétně s návrhem generálního sponzorství; 
  

7)      K.Morrison domlouvá s delegovanými rozhodčími, aby nám zaslaly svůj profil, 
který bude umístěn na webových stránkách výstavy; 
  

8)      program výstavy 

-          golf v sobotu ráno nebo dopoledne, účast cca 10 lidí – možnosti zjistí R.Kňákalová 

-          sobota prohlídka Plzeňského pivovaru s obědem – 11-15 hodin – P.Márová 

-          seminář – sobota v 16 hodin, téma navrhla D.Horáková – kurz česání a 
úpravybobtaila – s odborníky domluví D.Horáková; 
  

9)      zajistit možnost on-line přihlášek – zasílat je na dvě adresy; 
  

10) zjistit u ČSPO, zda je pro nás výhodnější na platby v cizí měně využívat náš 
klubový účet nebo založit devizový účet – zjistí B.Roudnická; 
  

11) do event.haly máme možnost zdarma koberců z MVP v Brně – podrobnosti zjistí 
P.Márová; 

  



12) moderátorku výstavy (ing. Libuše Brychtová) a pomocníky do kruhů zajistí 
P.Márová; 

  

13) delegace obou pozvaných rozhodčích je v řízení – vyřizuje R.Kňákalová; 

  

14) SMĚRNICE – úpravy: změnit vyšetření očí u chovných zvířat jedenkrát za dva 
roky, chybějící zuby k chovnosti – viz zápis minulé výborové schůze, posouzení 
chrupu a zápis do karty jedince, kohoutkovou výšku také změří dvě klubové rozhodčí 
a bude zapisována do PP – úpravy schváleny, nové znění směrnice bude umístěno na 
webové klubové stránky – zařídí P.Márová; 

  

15) J.Garai zaplatil vystavení KL, který mu nebyl pro přestupek a následné nezabřeznutí 
fenky již vystavován – poplatek vrátí B.Roudnická; 

  

16) M.Šindlerová si zaplatila 400 Kč za dvě večeře ve Valticích, společenský večer byl 
zrušen – poplatek vrátí B.Roudnická, 

  

17) podmínky chovnosti splnila fenka PhDr.Vladimíra Šturmy Athéna Bambini di 

Praga, – bude umístěna do chovných fen na webu – zajistí P.Márová 

  

zapsala R.Kňákalová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 25.10.2010 

  
  

Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra 
Márová, Alice 

Rašková, Blanka Roudnická 

                        
Omluvena:      Karolína Morrison 

  
  
  

PROGRAM – Euro OES Show 2011: 

  

1)      Krytá hala v Plzni není k dispozici, musíme zajistit stanový přístřešek na zastřešení proti dešti nebo slunci, 

máme dva tenisové kurty, možnosti, příp. storno poplatek – zajistí K.Hájková 
  

2)      Rezervace pokojů pro rozhodčí – zajistí R.Kňákalová 

  

3)      Propozice v češtině připraví P.Márová 

  

4)      Termíny uzávěrek poplatků: 

I.                    31.3.2011                             II.            30.4.2011 
  

5)      Kalkulace výstavních poplatků: 

Štěňata, dorost, veteráni (od 8 let)          I.             30 Euro                 II.            35 Euro 

Hlavní třídy                                            I.             50 Euro                 II.            55 Euro 
Soutěže (pár, skupina, plemeník)              I.             10 Euro                 II.            15 Euro 
  

6)      Zvýhodněné poplatky pro členy BC: 

Štěňata, dorost, veteráni                              I.             300 Kč                   II.            400 Kč 
Hlavní třídy                                                  I.             600 Kč                   II.            700 Kč 
Soutěže                                                     I.             100 Kč                   II.            100 Kč 
  

7)      Ostatní platby: 

Neformální večer                             40 Euro / 600 Kč                (jídlo, nápoje jen na přípitek, káva) 
Gala večer                                      55 Euro / 800 Kč                (dtto) 
  
Karavan na hotelovém parkovišti, vč. připojení k elektrice, možnost používání WC + sprchy v hotelu - 40 Euro 
/noc 
  
Exkurze v pivovaru                          10 Euro / 250 Kč 
Seminář                                         10 Euro /250 Kč 
  

8)      Program nedělní výstavy: 

 8.oo     veterinární přejímka 
10.oo     zahájení výstavy 
10.15      začátek posuzování 
  
20.oo     začátek obou slavnostních večerů 
  

9)      P.Márová domluvila ing.L.Brychtovou, aby nám výstavu komentovala, s takovou akcí má zkušenost, hovoří 

anglicky, proplatíme jí cestovní náklady a honorář 200 Kč/hod. 
  

10) Prohlídka Plzeňského pivovaru v sobotu 11.6.11 cca od 13 hod., průvodce v němčině i angličtině, nutno 

zjistit možnosti dopravy z hotelu do pivovaru, návrh autobus + mikrobus (dle počtu účastníků) nebo historická 
tramvaj – zjistí A.Rašková 

  



11) Seminář v sobotu 11.6.11 cca od 16 hod. v salonku hotelu – téma ještě není rozhodnuto, výstavní úprava 

bobtaila ? 

  

12) Platby z ciziny zachováme na náš BÚ u České spořitelny, založit devizový účet se nám nevyplatí 

  

13) Reklama v katalogu – zjistit ceny minulých ročníků Euro show – B.Roudnická 

  

14) V průběhu výstavy bude uspořádána tombola, do propozic vložit, že děkujeme za dárky 

  

15) webové stránky klubu – umístit zde upozornění o zajištění rezervace hotelu včas, úvod – D.Horáková, profily 

obou rozhodčích zajistí K.Morrison, celý program setkání, propozice výstavy + přihláška on-line i s možností tisku, 
výstavní výbor a kontaktní osoby, zajistí K.Hájková 

  

16) Katalog je nutné vzhledem k fotografiím tisknout 

  

17) Program na zpracování katalogu a výstavních posudků zapůjčíme u ČMKU nebo u A.Čechové – zjistit 

možnosti – P.Márová + R.Kňákalová 

  

18) Svolat členskou volební schůzi klubu na začátek dubna, abychom pozvali členy na evropskou speciální 

výstavu, kterou letos pořádáme  
  
  
  
  
Zapsala R.Kňákalová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výborová schůze Bobtail clubu - 9.11.2010 

  
Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, 
                        Petra Márová, Karolína Morrison, Alice Rašková, 
                        Blanka Roudnická 
                        KRK – Karel Palek 
PROGRAM: 

  

Euro OES Show 2011: 

  
1)          Kontrolovali jsme upravenou verzi propozic, doplnit jména obou rozhodčích 
  

2)            Po obdržení on-line přihlášky nutno zasílat vystavovateli potvrzení 

3)            Tiskárna - K.Hájková má možnost černobílého tisku za cenu 1,90Kč za A4, tiskárna UTAX – 
                zjistit kam se v Praze přestěhovali? 
  

4)            Doprava do pivovaru, návrhy přečetla A.Rašková, zatím není dořešeno 

5)            O pronájmu stanu jedná K.Hájková 

6)            K.Morrison zkontaktuje rozhodčí, jestli budou chtít prohlídku Prahy a ubytování v Praze 

7)            Stále je v řešení téma semináře – K.Hájková zkontaktuje E.Morse 

8)            Rozmyslet termín členské schůze, spíš koncem března 

9)            Další výborovka 7.12.10 od 19.hod.    

Zapsala R.Kňákalová 

 


