
 
 
 

Zápis ze schůze výboru KCHGB ze dne 10.11.2018 
 
Místo: Pelhřimov 
Přítomni: Petr Dufek, Kamila Nevšímalová, Libuše Pozdíšková, Jaroslava Pellerová, Jakub Kadlec, Petr Rydl 
 
 
 
1) Přijetí nových členů.  
Výbor schválil přijetí členů podle seznamu v příloze. 
 
2) Chovatelské přestupky chs Bogy soft.  
Výbor v souladu s usnesením členské schůze  z 9.6. 2018 rozhodl o pozastavení chovatelské činnosti chs Bogy soft na 
všechny jedince v jejím vlastnictví i spoluvlastnictví a navrhne členské schůzi vyloučit zástupce chs z KCHGB. Vrh K a L 
nebude zapsán do plemenné knihy a nebudou mu vystaveny průkazy původu. Výbor přijal další stížnosti na činnost 
dotčené chs. Výbor ukládá chovatelce ověření paternity u zatím nezapsaných štěňat. Výbor oznámí situaci chs ČMKU. 
 
3) Chovatelské přestupky chs Od Jasmínky 
Výbor konstatoval, že chs opakovaně porušila zápisní řád u údajných vrhů B,C,D,E, dále, že  
měla dva vrhy u jedné feny v jednom kalendářním roce a je důvodná pochybnost o rodičích vrhu E. Na vlastní žádost chs 
byla odebrána krev pro ověření paternity vrhu E. Výsledky dosud nedodala. Výbor ukládá chs ověřit paternitu u údajných 
vrhů B,C,D,E a výsledky doložit do 31.12.2018. Výbor rozhodl o pozastavení chovatelské činnosti a navrhne členské 
schůzi vyloučit zástupce chs z KCHGB. Výbor oznámí situaci chs ČMKU.  
 
4) Chovatelské přestupky chs Z Krchova vrchu 
Chs požadovala zápis štěňat BRG po dvou rodičích BAG. Chovatelka byla požádána klubem o provedení paternity, 
kterou provedla, bohužel se ukázalo, že při odběru vzorků, nebyla ověřena totožnost odebíraných jedinců přímo při 
odběrech, o kterou si později žádala sama pracovnice laboratoře, která nám to osobně potvrdila, čímž testy nebyly 
platné. Chovatelka byla požádána o nové testy za přítomnosti některého člena výboru. Bohužel do této chvíle paternita 
nebyla provedena a štěňata nemají vystavené průkazy původu. Nebyly dodány ani adresy majitelů štěňat s vyjádřením 
chovatelky, že neví komu štěňata prodala. Chovatelka se odmítá v této záležitosti s klubem spolupracovat. Výbor 
navrhne členské schůzi vyloučit zástupce chs z KCHGB.  
 
5) Etický kodex 
Výbor se rozhodl o zavedení etického kodexu klubu. Přípravou návrhu pro výbor byli pověřeni LP a JK do 15.12.2018. 
 
6) Informace o přípravě Klubové výstavy 
JK informoval o přípravě KV. Místo zajištěno. Rozhodčí jsou pozváni. Výbor a zapisovatelé zajištěni.  
 
7) Ostatní 
Výbor rozhodl o zakoupení mobilní tiskárny pro pořizování zápisů. Provede PD.  
 
 
Příští schůze výboru bude určena na rok 2019.  
 
 
Zapsal: PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Seznam žadatelů o členství v KCHGB ke dni 10.11.2018 
 
 
 
 
 
Jméno    Město    Přihláška 
Erbanová Alena   Jičín    23.08.18 
Jurkovič Jan   Kolín    10.08.18 
Prokopová Pavla   Praha 4    24.09.18 
Přikrylová Romana  Kostelec nad Labem  10.11.18 
 


