
 Zápis z 1. sch ůze výboru KCHGB 
konané dne 1. 8. 2009 

 

 

Místo: Zdiby u Prahy, restaurace u Parku 

Přítomni: Malý, Dufek, Pellerová, Velenová, Kadlec, Rotterová, Hřebačková, Nečásková  
 
Neomluveni: Matoulková 
 
Hosté: Davídková, Kshyshovsky 
 
Program: 
 

A. Kompetence jednotlivých členů 
B. Plán převzetí písemné dokumentace a majetku od odstupujícího výboru klubu 
C. Výstavy a bonitace 2010 - organizační a rozpočtové zabezpečení 
D. Různé 

 
 

A. Kompetence jednotlivých členů 
 

a) Hřebačková - informace o výcviku psů, kanisterapii, agility; člen – poradce pro sport a výcvik 
 
b) Nečásková, Rotterová - spolupráce na ekonomické části. (zavedení softwaru apod.) 
 
c) Rotterová - pokladník a matrikář 
    Pro usnadnění orientace v platbách budou přihlášky členů klubu zasílány na paní Rotterovou. Počínaje 
    dnem 1. 9. 2009. 
 
d) Malý - webové stránky 
    Výbor vlastní doménu www.kchgb.cz. (Paní Nečásková nejpozději do 15.8. zašle na pana Malého 
přístupové kódy na doménu) Pan Malý dokoupil, jako sponzorský dar,  hosting, ( roční cena 1200Kč + 
DPH/rok). Hosting bude i nadále sponzorovat pan Malý. 
Pan Kadlec zajiští nejpozději do 15.8 písemný souhlas, aby bylo možné potřebná data ze stávajícího 
serveru zkopírovat. Podle informací pana Kadlece jsou data ve vlastnictví jeho a paní Bertrandové.  
Na nových stránkách bude spuštěno volné diskusní fórum, pan Malý, si jménem výboru klubu, vyhrazuje 
právo vymazat nevhodnou diskusi (anonymní sdělení bez e-mailové adresy, vulgarismy, vyjádření 
neslučující se s zákonnými normami apod.), každopádně nejde o filtrování komunikace, z tohoto důvodu 
volné diskusní fórum 
Předpokládaný termín spuštění nových stránek je 1.9.2009  
 
e) Kadlec - zpravodaj 
 Zpravodaj bude zpracovávat p. Kadlec ve formátu PDF. Ve zpravodaji budou jako doposud například 
výsledky z výstav, bonitací, nakryté feny, narozená štěňata a různé zajímavosti. V tištěné formě bude 
vycházet pouze ročenka (bude ještě projednáno na další schůzi výboru). Redakční rada = výbor KCHGB. 
 Pan Kadlec vždy před vydáním Zpravodaje zašle návrh zpravodaje všem členům výboru ke schválení.  
Následně bude zpravodaj zveřejněn na klubových stránkách. 
Paní Bertrandová bude informována do 10.8. (před vydáním zpravodaje) panem Kadlecem o 
vycházení zpravodaje v elektronické podobě, aby tato informace byla oznámena v posledním tištěném 
zpravodaji, který ještě zajišťuje paní Bertrandová. 
 
Paní Pellerová vyzve do 30.8.2009 všechny členy k písemnému sdělení, zda požadují zasílání 
Zpravodaje i v tištěné podobě. Tištěné zpravodaje zajistí paní Pellerová pro členy, kteří nemají možnost 
přístupu k internetu. 
 
 



 

B. Převzetí kompetencí a majetku od odstupujícího výboru klubu 
 
Pan Slovák, jako předseda revizní komise, bude nejpozději do 7.8.2009 písemně vyzván paní 
Nečáskovou (předseda výboru), případně jí pověřenou osobou k připravení předávacího 
protokolu , jehož obsahem budou předávané smlouvy, originály stanov, veškerá písemná 
dokumentace, razítka klubu, váha, čtečka, částka pokladní hotovosti, částka zůstatku na účtě ke dni 
předání, materiály pro poradce chovu atd. a následnému předání. Za nový výbor se předání zúčastní 
poradce, předseda, pokladník a člen revizní komise. Za odstupující výbor povinně předseda revizní 
komise, nepovinně poradce chovu, pokladník. 
Termín předání 22. 8. 2009 v okolí Boskovic (včas upřesní pan Kadlec) 
 

 
C. Výstavy a bonitace 2010 - organizační a rozpočtové zabezpečení 

 
Finanční prostředky pro rok 2010 - členské příspěvky, platby za krycí listy a narozená štěňata, 
výstavní poplatky, sponzorské dary.  
 
Informace pana Kadlece: 
Náklady: čeští rozhodčí - bonitace 600Kč, výstava 850Kč, cestovné 6Kč/km 
 zahraniční rozhodčí - 35eur, uhrazení ubytování a cesty. (pro nižší cenu jsou využívána 
 nízkonákladová letadla) 
 pronájmy: Ostrava 20Kč/pes, Praha 50Kč/pes. 
 

MVP - Návrh zahraničních rozhodčích na MVP je v jednání ve spolupráci s dalšími chovatelskými kluby. V 
 jednání jsou rozhodčí z Polska, Irska a Švédska.  
NVP - Olomouc - Vondrouš, Brno - Rozsypalová. 
 
12.-13.6.2010 Speciální + Evropská klubová výstava. 
 
V jednání jsou rozhodčí ze Švédska, Anglie a Ameriky. Výbor schválil pro tuto dvoudenní výstavu pozvání 
dvou zahraničních rozhodčích + 1 český rozhodčí (mělo by se jednat o chovatele grifonků) 
Paní Velenová navrhla místo konání reprezentativní místo ve Vlašimi. Pan Kadlec navrhl jako místo konání 
zámek v Ledči a Zbraslav u Brna. Po zpracování nabídek se bude o místě konání jednat na další schůzi 
výboru. 
Výbor se usnesl, že výstavní referent pan Kadlec, vždy nejpozději 5 pracovních dní po uzavření katalogu, 
speciální nebo klubové výstavy, zpracuje detailnější rozpočet akce (již včetně cen), tak aby pokud možno 
byl rozpočet vyrovnaný nebo s mírným přebytkem a tento zašle k odsouhlasení na předsedu a pokladníka 
klubu. Před písemným odsouhlasením není možno objednávat další služby, případně objednávat služby 
nad rámec sjednaného rozpočtu. 
 
Termíny pro bonitace 2010 
  

1. Ostrava - duben při NVP 
2. Praha - květen při MVP 
3. Zbraslav - 25.9. 
4. Praha - listopad při MVP 

 
Výbor se snažil zachovat algoritmus, že se bonitace střídají mezi Moravou (Slezskem) a Čechami. 
 
Den grifonků a brabantíků - 25.9.2010, místo konání Zbraslav u Brna, v dopoledních hodinách 
plánované závody agility + bonitace. Přednášky o výcviku, veterinární přednáška, prodejní akce, pokud se 
podaří zajistit sponzory. Odpoledne členská schůze pro rok 2010.  
 
Seznam výstav a návrh rozhodčích bude zpracován výstavním referentem panem Kadlecem nejpozději 
do 10.8.2009, aby mohl být předán na ČMKU do 15.8.2009. Za včasné a kompletní předání na ČMKU 
zodpovídá výstavní referent pan Kadlec. O předání informuje písemnou formou výbor. 
 
 



D. Různé 
 

a) Jako hlavní cena pro soutěž v agility (prosinec 2009) budou předány 3 kusy pohárů, které vlastní 
klub. Ostatní náklady lze uhradit pouze pokud se najdou sponzoři. 
 

b) Zápis z členské schůze konané dne 27.6.2009 je u paní Rotterové. Paní Rotterová zajistí 
rozeslání rozeslán všem členům výboru e-mailem nejpozději do 7.8.2009 
  
 

c) Dle informací p. Kadlece byla vyrozuměna o novém složení výboru  KJ i ČMKU. 
 

d) Klubová výstava Praha 11/2009  
Letenku si rezervuje pani rozhodčí sama (Manchester - Praha a zpět 90 liber), ubytování bude 
v hotelu Duo pres CKS, posudečné dle FCI 35 euro.  

 
e) Pan Veselý nedává práva k dalšímu použití jeho kreseb grifonků.  

Paní Rotterová a Nečásková osloví p. Veselého, zda by byl ochoten a za jakých podmínek přenechat 
dvě postavičky grifonků klubu . Pokud nebudou úspěšné výbor osloví jiného grafika za účelem 
nového loga event. další grafiky (detaily se projednají na dalším zasedaní výboru) 

 
f) Výbor projednal stížnost na paní Petrovou týkající se nakrytí sedmiměsíční fenky při 

klubové výstavě konané dne 27. 6. 2009. Bylo rozhodnuto, že pan Kadlec podat neprodleně, 
nejpozději do 7. 8., oznámení na KVS. Výbor vyčká na vyjádření KVS a následně navrhne 
trest v kompetenci výboru KCHGB.  
 

g) Je třeba změnit sídlo klubu ve stanovách, prozatím tam figuruje stále pan Tupý – musí být 
navrženo na nejbližší členské schůzi. 
 

h)  P. Rotterová zjistí veškeré informace informuje výbor o možnostech vyšetření DNA.  
Nejpozději do 30.9.2009 
 
 

i) Jednání o chovatelské komisi, případně o reg. poradcích bylo odloženo na příští schůzi výboru. 
 

j) Předběžný termín další schůze výboru je do 15.10., s tím, že termín bude oznámen cca 14 dní před 
termínem schůze. 
 
 

 
 
 
Zapsal: Pellerová Jaroslava – jednatel KCHGB  
Schválil: Rudolf Malý  - předseda KCHGB 
 
 


