
Výborová schůze Bobtail clubu - 21.1.2011 

  

Přítomni:         Klára Hájková, Dana Horáková, Renáta Kňákalová, 
                      Karolina Morrison, Blanka Roudnická 

                        
Omluveni:       Petra Márová, Alice Rašková 

  
  

PROGRAM – Euro OES Show 2011: 
  
  

1)                 Eukanuba – K.Hájková vede jednání s firmou o sponzoringu výstavy, dle jejich nabídky je 
můžeme uvádět jako generálního sponzora, jinak musíme oslovit ještě jiné firmy 

  
2)                 Nabídka stanových přístřešků cca 8 x 12m, výška 2,38m za 14.000 Kč + DPH, podrobnosti – denní sazba, kdy 

třeba stavět, objednávku na 2 ks vyřídí K.Hájková 
  

3)                 Pomoc s organizací Euro Show nabídla Líza z Dánska, poprosíme jí o pomoc se seminářem – vyřídí K.Hájková 
+J.Zelinger  

  
4)                 Planeta zvířat – mediální partner Euro show, inzerát s logem Euroshow vyjde v chovatelském katalogu 2011, 

pak v letním čísle časopisu, předběžně nám přislíbili čísla, desky, pásku a drobné dárky – zařízuje P.Márová 

  
5)                 Mevet pomůže se sponzorstvím, za vyvěšení firemního balónu po celou dobu akce a reklamu do katalogu věnují 

dárky v hodnotě 8.000 Kč – vyřizuje P.Márová   
  

6)                 P.Márová zažádala ČMKU o příspěvek ve výši 5.000 Kč, bude schvalovat předsednictvo v únoru 

  
7)                 V březnovém čísle čas. Pes přítel člověka vyjde portrét bobtaila, v březnové Planetě zvířat článek o chovu 

psů bez PP – zpracovala P.Márová 
  

8)                 Program na zpracování katalogu a výstavních posudků zapůjčíme od ČKS, poplatek je 1 Kč za každého 
přihlášeného psa – s Antonínem Karbanem vyřizuje P.Márová 

  
9)                 Obdrželi jsme stížnosti od zahraničních vystavovatelů, že denní taxa za karavan na hotelovém parkovišti je 

vysoká, karavany zaberou dvě parkovací místa, mají od hotelu k dispozici elektřinu a vodu, vzhledem ke kapacitě 
parkoviště není možné je zastavit karavany, pro zájemce zjistila K.Morrison kontakt na nejbližší kemp, upozornění 
na webové stránky výstavy zařídí B.Roudnická 

  
10)             D.Horáková navrhla, abychom Nejlepšímu psovi a Nejlepší feně výstavy věnovali místo klasických pohárů České 

korunovační klenoty 

  
11)             Každý vystavovatel obdrží jako dárek sklenici na pivo (věnuje R.Horáková), K.Hájková se pokusí, zda by na ní 

šla umístit nálepka bobtaila nebo loga výstavy 
12)             Do druhého výstavního kruhu potřebujeme nová čísla pro vítěze s figurkou bobtaila, necháme vyrobit 8 

nových kusů,s J.Petákem  domluví K.Hájková 

  
13)             Organizátoři výstavy by měli mít na sobě výrazná trička – cenovou nabídku zjistí K.Hájková 

  
14)             Je třeba domluvit fotografa na výstavu, máme kontakt na fotografa z Plzně, pokusíme se kontaktovat pí. 

Trávníčkovou z Planety zvířat 

  
15)             K.Morrison zkontaktuje výbor OES Show, kdo má vítěze minulých ročníků do katalogu 

  
16)             Dárky pro rozhodčí – sklo, vybere D.Horáková 

  
17)             Veterinář pro vstupní prohlídku, vzhledem k předpokladu přihlášených zvířat oslovíme dva lékaře, požádáme 

MVDr.Františka Zahrádku – zařídí R.Kňákalová 



  
18)             česká verze propozic a přihlášky – B.Roudnická ji předá K.Hájkové, která ji upraví a vloží na web 

  
19)             Výstavní sezóna 2011 – výstavy seřadit podle data konání, upraví a předá k uveřejnění na webu R.Kňákalová 

  
20)             Prověřit smlouvu s AkzoNobel, jestli bude pokračovat i v letošním roce – zařídí R.Kňákalová 

  
21)             Domluvily jsme se, že Ročenka již nevyjde v tištěné formě, zprávy jednotlivých členů výboru, odborné 

články a informace budou uveřejňovány na webu 

  
22)             Úpravy na webu – titulek „vrhy“ nahradit „vrhy – štěňata“, titulek „chovní psi“ nahradit „krycí psi“ – vyřídí 

K.Hájková 

  
23)             Rozhodčí na Valtice 2011!!! Zda zachovat i letos výstavu dvoudenní – program příští výběrovky! 

  
24)             Sejdeme se koncem února. 

  

  
  
Zapsala R.Kňákalová    

 

Výborová schůze Bobtail clubu - 3.3.2011 

  
  

Přítomni:         Dana Horáková, Renáta Kňákalová, Petra Márová, 
                      Karolina Morrison, Alice Rašková, Blanka Roudnická            
  

Omluvena:      Klára Hájková 

  
  

PROGRAM 

  
Webové stránky 

1)      U české verze propozic Euroshow chybí datum konání akce a program celého setkání – doplní K.Morrison 

  

2)      Odstranit PF 2011 – K.Morrison 

  

3)      Aktualita je již půl roku neaktuální – výstavy Valtice 2010 zařadit, do aktuality vložit upozornění na konání 

Evropské speciální výstavy – upraví K.Morrison 

  

4)      V přihlášce pro nečleny klubu jsou špatně uvedené ceny večeří a akcí – opraví K.Hájková 

  

5)      K.Hájková - od minulé schůze není doplněn na webu výstavní kalendář 2011 a změny, na kterých jsme se 

dohodly (krycí psi, vrhy – štěňata) – nutně udělat!!! 
  
  
ČLP 2011 – zkontrolovala jsem platby příspěvků, zaplaceno má 44 členů klubu, neplatiče obešlu s upozorněním, 
v případě, že nedoplatí, bude jim členství v BC ukončeno 
  
  
EUROSHOW 

1)      ČMKU nám věnovala na pořádání Evropské speciální výstavy 5.000 Kč 
  

2)      Německý DOESC klub nabídl, že věnuje velký pohár pro vítěze letošní Euroshow, poděkování vyřídí 
A.Rašková 



  

3)      K.Morrison zkontaktuje Joachima Pilze, jestli nemá lepší fotky vítězů minulých ročníků 
  

4)      Dánský bobtail klub se nabídl, že zajistí program na galavečer – poděkování vyřídí D.Horáková 

  
5)      Hudba na večer – P.Márová osloví Iuzu Beradze, jestli by na některém z večerů nezazpíval, na druhý večer 

uvažujeme o nějaké staročeské kapele z Plzně (nabídka z pivovaru) 

  
6)      Komentátorka výstavy není třeba, P.Márová zruší nabídku ing. Brychtové 

  
7)      Vedoucí kruhu – hlavní kruh P.Márová + K.Morrison, pomocníky pro druhý kruh a zapisovatele do obou kruhů 

zajistí přes A.Karbana, který organizuje výstavu v Klatovech P.Márová 

  
8)      Řády pro pořádání Euroshow nedoporučují vystavování hlavním členům výboru! D.Horáková chce určitě 

vystavovat, raději nebude při jarních volbách kandidovat do funkce prezidenta BC, její kontakt bude odstraněn 
z organizátorů Euroshow – na webu upraví B.Roudnická 

  

VALTICE 2011 
1)      Výstava je již v kalendáři ČMKU uvedená jako dvoudenní, přišli bychom o zadávání jednoho CAC titulu, proto 

ještě letos zachováme dvě výstavy – Klubovou se zadáváním titulu KV a speciální 
  

2)      Rozhodčí pro KV výstavu – návrh Claude Ritter z Francie – pozvání vyřídí K.Morrison 

  
3)      Rozhodčí pro SV – Danuše Horáková 

  
  
Členská volební schůze se bude konat v sobotu 30.4.2011 od 11.hodin v restauraci penzionu Ganymed v Praze 
4. Pozvánka s programem výstavy bude členům rozeslána e-mailem, s tím, aby pozvánku potvrdili. Členům, kteří 
e-mail nemají, bude zaslána poštou – vyřídí R.Kňákalová 
  
  
  
  
Zapsala R.Kňákalová 

 


