
 
ZÁPIS Z 4 . SCHŮZE VÝBORU KCHGB KONANÉ DNE 12.6.2010  

 
 
 
Místo konání : Rybníky u Dobříše 
 
 
Přítomní :  R. Malý, P. Dufek, M. Velenová, J. Kadlec, J. Krsová, J. Pellerová,  

V. Bačíková, J. Hřebačková, V. Petrová 
                        za RK Wágnerová 
 
 
Program : 1) Kontrola úkolů 
  2) Personální změny 

2) Členské příspěvky hrazené v hotovosti 
3) Návrh rozhodčích na rok 2011 
4) Návrh bonitací na rok 2011 
5) Ostatní 
 
 

 
1) Kontrola úkolů : 

 
• JUDr. Rotterová neumožnila revizní komisi provést komplexní kontrolu 

hospodaření klubu za rok 2008 a 2009. 
• Ze stejného důvodu revizní komise nepředložila seznam údajných neplatičů. 

 
 

2) Personální změny : 
 

• K 30.6. 2010 odstupuje  R. Malý z funkce předsedy výboru KCHGB. Výbor           
nebude kooptovat nového předsedu, zodpovědnosti převezme místopředseda. 

      Hlasováno členy výboru:  8 ano  1 ne  
• Nedůvěru v další spolupráci ve výboru po odstoupení předsedy vyslovili další 
čtyři členové, takže také k 30.6.2010 odstupují ze svých funkcí p. Pellerová, p. 
Hřebáčková, p. Bačíková a p. Kadlec. 

      Z původního výboru voleného členskou základnou ve výboru zůstávají dva 
členové p. Dufek a p.Velenová. 

• Pro chod klubu po 30.6. 2010 
� Do funkce jednatele  kooptována p.Petrová (doposud člen) 

        Hlasováno členy výboru:  8 ano 
� Člen výboru p. Buňatová 

        Hlasováno členy výboru:  7 ano 
      Výbor bude od 1.7. 2010 pracovat ve složení Dufek, Velenová, Petrová, 
Krsová, Buňatová, další členové výboru nebudou zatím dodatečně kooptováni.     
• K 25.9. 2010 odstupuje p. Wágnerová z funkce člena RK a  
      upozorňuje na nefunkčnost  RK a nesplnění úkolů, které byly RK zadány. 
 

 



3) Členské příspěvky: 
 

• Ke dni 12.6. 2010 je evidováno 92 členů KCHGB. 
      Pro správnou evidenci plateb je nutné, aby SS a VS byly řádně vyplněny. 
       
     Členové, kteří platili v hotovosti čl. příspěvek na rok 2010 nebyli JUDr. 

Rotterovou oznámeni jednatelce klubu. P. Petrová se nabídla, že členy platící v 
hotovosti osloví. 

 
 
4) Návrh rozhodčích na rok 2011: 

• Výstavní referent předložil výboru návrh rozhodčích na všechny výstavy pro 
rok 2011 k jeho schválení. 

                        
                        Olomouc - Šimek F.                  Hlasování členů výboru: 9 ano  
                        Brno - Gavrilova Y., RU 
                        Brno - Belkin A., RU 
                        Ostrava - Rehanek P.                 Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        CB - Krsová J.                           Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        Praha - Koštalova A.                 Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        Litomeřice - Soukup R.             Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        Litomeřice - Grunheid   (F)       Hlasování členů výboru: 5 ano 
                                            nebo  Brotánková  
                       Klatovy - (Dolejšová O.)           Hlasování členů výboru: 5 ano 
                        Intercanis - (Hořák K.)              Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        MB -  Jančík                              Hlasování členů výboru: 8 ano 
                        MB - (Němec J.)                        Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        Brno - (Vondrouš O.)                Hlasování členů výboru: 6 ano 
                        CB -  Krsová                             Hlasování členů výboru: 9 ano 
                        Praha - Kadlec J.                       Hlasování členů výboru: 6 ano 

   
09.04.2011 Speciální výstava Ostrava  -        Voláriková 
25.06.2011 Klubová výstava Zbraslav -         Grunheid (Francie) nebo Spruyt (Belgie) 
05.11.2011 Klubová výstava bez zadání KV Praha -  Henry Stanley, Irsko 

 
5) Návrh bonitací na rok 2011 

• Olomouc   09.01.2011 
• Č. Budějovice  24.04.2011 
• Zbraslav  25.06.2011  
• Praha   06.11.2011 

 
Výbor schvaluje návrh termínů na bonitace pro rok 2011. Ukládá PCH jejich 
organizaci, zajištění rozhodčího a všechny přípravy. 
 
         

 
6) Ostatní  

a. Je třeba řešit problematiku klubového webu, na což upozornil předseda již cca 
před měsícem. Výbor musí zajistit nabídky pro výběrové řízení na webové 
stránky klubu. 



Hosting na web snadno je zakoupen pouze do 15.7. 2010 a předseda dále  tento 
hosting neposkytne klubu. Administratorská práva k doméně www.kchgb.cz 
na active 24  odevzdá místopředsedovi , bylo zakoupeno za klubové peníze 
(zařizovala paní Nečásková).  
P. Malý a p. Ošťádalová  již po 15.7. 2010  nemají zájem fungovat jako 
administratoři klubového webu.  

• S platností od 12.6. 2010 je zrušena diskuse a vzkazy na webových stránkách. 
• Soutěž o logo klubu : č.11 - 124 bodů  - výherce   
                                   č.14 - 105 bodů  - náhradník 
                                   č.15 - 37 bodů 
      Předseda osloví autory. Po zajištění autorských práv bude p. Bačíkovou 

zajištěno razítko s logem klubu. 
• PK a PCH  vyzvala p. Slováka k vyplnění nové přihlášky a předložení dokladu 

o zaplacení poplatku za štěně, jestliže p. Slovák do termínu 1.7.2010 nedodá 
požadované dokumenty, PCH má za úkol požádat PK o neplatnost vydaného 
PP. 

• PCH bylo zjištěno , že na  účtě Klubu  chybí 10 500 Kč   za KV Praha 2009. 
Pan Kadlec pošle znovu členům výboru vyúčtování. 

• Není zajišťen "Den grifonka"( bonitace, agility,dětský den , členská schůze), p. 
Kadlec se nechce podílet na organizaci . P. Hřebáčková  byla jmenována 
ředitelkou této akce a jmenování přijala. P. Kadlec předá smlovu o zajištění 
areálu na 25.9.2010 a poskytne p. Hřebáčkové informace , co vše je potřeba . 

 
            
 
                  Zapsala: Pellerová Jaroslava 
                  Schválil: výbor KCHGB 
 
 


