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Vážení a milí obdivovatelé plemen grifonků a brabantíků,
v letošním roce oslavíme 25 let od založení samostatného klubu a 30 let od
prvního vrhu grifonků po 2. světové válce. K této příležitosti jsme připravili
program od pátečního až do pondělního odpoledne. V pátek se sejdeme na
prvním mistrovství v agility pro naše plemena a od soboty do neděle se
utkáme ve výstavních kruzích. Myslím, že za povšimnutí stojí i připravovaný
seminář o zdraví, historii a chovu grifonků. Všechny informace naleznete na
samostatných stránkách www.eurogriffon2015.eu.
Oslavy jsou spojené opět s Evropskou klubovou výstavou. Když jsme před 10
lety pořádali oslavy k založení Klubu chovatelů grifonků a brabantíků jehož
součástí byla i první Evropská klubová výstava EURO GRIFFON 2005. Tehdy
jsme si přáli, aby se z toho stala tradice a aby se evropská klubová výstava
pořádala v jednotlivých evropský státech. Jak víme, my ji uspořádat umíme, a
proto ji organizujeme již potřetí.
Snad se nám vše vydaří k maximální spokojenosti a nebudeme se na sebe
mračit ani na nebo po členské volební schůzi, kterou jsme naplánovali na
pondělí. Ano, je tu konec našeho volebního období a je třeba zvolit členy
výboru a revizní komise.
Věřím, že si těchto oslav užijeme, že si každý najde to co ho zajímá a že se
prohloubí kontakty mezi všemi účastníky.
Přeji nám krásné počasí a dobrou náladu
VÍTEJTE NA OSLAVÁCH!
Petr Dufek
Předseda Klubu chovatelů grifonků a brabantíků
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Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků :
Funkce ve výboru

Jméno, příjmení

Tel. / e-mail

Předseda

Ing. Petr Dufek

725 875 191
dufik@volny.cz

Jednatel

Tomáš Baron

608 436 380
tomas_baron@sezanm.cz

tomas.baron

Kamila Nevšímalová

602 253 460
f.lilie@seznam.cz

caamel11

Libuše Pozdíšková

603 573 875
uspuntiku@email.cz

dobronika

Jakub Kadlec

721 232 902
jakub@brabantik.cz

Jméno, příjmení

Tel. / e-mail

Anatoliy
Kshyshovskyy

777 897 199
tolja@brabantik.cz

Člen

Petra Ulrychová

733 167 300
ajfelita@sezanam.cz

Člen

Ilona Kupčíková

Poradce chovu

Pokladník

Výstavní referent

Skype

Revizní komise :
Funkce ve výboru
Předseda (PRK)

Skype

737 449 910
corsireycash@email.cz

Adresa KCHGB :

Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa

Adresa jednatele :

K Rybníkům 108, 735 61 Chotěbuz

Adresa PCH :

Olešná 74, 393 01 Pelhřimov

Adresa PRK :

Blodkova 1264/5, 130 00 Praha 3

Stav financí KCHGB
Stav bankovního účtu
Stav pokladny
Celkem fin. prostředky
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K 31.12.2015
291 208,08 Kč

K 25.05.2015
309 974,37 Kč

21 453,00 Kč

22 384 Kč

312 661,08 Kč

332 358,37 Kč
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6.2. Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou,
uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na třech výstavách se zadáváním
titulu CAC s oceněním minimálně 3x velmi dobrá. Alespoň jedno ocenění musí
být získáno z výstavy pořádané KCHGB. Pes/fena musí mít spočítané řezáky
v horní a spodní čelisti, buď od veterináře, rozhodčího nebo PCH..
d) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává
nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného
specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
e) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu
tyto podklady :
• Originál průkaz původu + kopie PP
• Kopie tří výstavních posudků
• Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince
ve prospěch KCHGB
• Protokol o vyšetření luxace pately
• Potvrzení o kontrole řezáků
• Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství
v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové
chovné kartotéky. Poradce chovu pošle originál PP na
Plemennou knihu k přeregistraci a Plemenná kniha vrací
průkaz původu majiteli psa/feny.

NEZAPOMÍNEJME PŘI PLATBÁCH POPLATKŮ UVÁDĚT
VARIABILNÍ A SPECIFICKÝ SYMBOL :
Variabilní symbol : vaše tel. číslo nebo rodné a to bez posledního čtyřčíslí
Specifický symbol :
členský příspěvek
..……. 1
čl. příspěvek nového člena …….. 15
uchovnění
……… 2
krycí list
……… 3
výstavní poplatek
...…… 5
dary
……… 7
poplatek za štěně
……… 8
Poštovní spořitelna, číslo účtu : 194490967/0300
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NEZAPOMÍNEJTE ….

zasílat fotografie do KALENDÁŘE 2016, můžete zasílat
fotky i dospělých psů z běžného života na adresu
dufik@volny.cz. Neposílejte fotografie z výstav, fotky vašich
pejsků s poháry apod. Zpracovatel si vyhrazuje právo výběru
fotografií. Požadovaná velikost fotek je minimálně 1665 x
1214 px nebo 141 x 130 mm.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS :
Akce

Místo

Termín
2015

Agility 2015

Brno

3.7.

Speciální výstava
memoriál Fr. Pěničky

Brno

4.7.

Klubová výstava
Euro Griffon 2015

Brno

5.7.

Členská schůze

Brno

6.7.

Rozhodčí
Jaroslava
Podmolová
Paloma Pegorer
BR
Shane Thomas
AUS
Paloma Pegorer
BR
Shane Thomas
AUS
----------------------

Kontaktní
osoba
Petr
Dufek
Jakub
Kadlec

Jakub
Kadlec
Petr
Dufek

Kdo má chuť přispět s nápady nebo má možnost získat sponzory nebo se přímo
zapojit do příprav a realizace některé z akcí, může se obrátit na pověřenou osobu
s přípravou.
ČMKU - upozorňuje
29.3. 2015 XIII.VALNÁ HROMADA ČESKOMORAVSKÉ KYNOLOGICKÉ UNIE
V sobotu 28. března 2015 proběhla v TOP hotelu Praha v pořadí již třináctá valná
hromada ČMKU. Delegáty čekala velmi důležitá rozhodnutí. Na pořadu jednání byla
změna právní formy ČMKU ze sdružení právnických osob na spolek a následné přijetí
nových stanov. Oba uvedené návrhy byly požadovanou většinou hlasů přijaty. Dalším
důležitým bodem programu byla volba předsednictva ČMKU a DR ČMKU. V
následujícím období bude předsednictvo ČMKU pracovat ve složení: Lubomír Široký
(předseda) Jan Kubeš (místopředseda), Miroslav Václavík (místopředseda) a členové
Jana Kudrnáčová, Iveta Nováková, Jiří Janda, Miroslav Kašpar, Pavel Pletka a Otakar
Vondrouš. DR byla zvolena následovně : Milan Krinke (předseda), Helena Matějeková
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(místopředsedkyně) a členové Petra Márová, Radim Fiala a Petr Kalaš. Na pořadu
jednání byly i tradiční zprávy o činnosti ČMKU, materiály zaslané jednotlivými členskými
subjekty a diskuze. Usnesení z XIII. VH bude ve stanovami daném termínu zveřejněno
na webu ČMKU. Pravdou je, že tato valná hromada byla v historii ČMKU valnou
hromadou nejklidnější a poděkování za to zaslouží všichni delegáti. Staronovému
vedení ČMKU i DR je třeba pogratulovat ke zvolení a popřát úspěch v jejich činnosti a
ať se problémy, které budou řešit, týkají opravdu chovu psů, nikoliv problematických
mezilidských vztahů.
Za Klub chovatelů grifonků a brabantíků se valné hromady zúčastnil pan Petr Dufek.
INFO z výboru:
Na zasedání výboru, které se konalo 11.4.2015 v Českém Těšíně, navrhl výbor tyto
kandidáty do komisí ČMKU :
1)
2)

pana Jakuba Kadlece do výstavní komise,
pana Rostislava Soukupa do komise pro zdraví a chov.

předsednictvo ČMKU na svém zasedání dne 24. dubna 2015 projednalo naše návrhy
na členy komisí a schválila pana Rostislava Soukupa do komise pro zdraví a chov
Další podrobnosti naleznete na:
http://www.cmku.cz/soubory/dokumenty/1249_zapis_p_cmku_ze_dne_24.4.2015.pdf

EVROPSKÉ KLUBOVÉ VÝSTAVY 2005 a 2010

EVROPSKÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA

EURO - GRIFFON 05

První EURO GRIFFON v roce 2005 byl uspořádán v areálu ve Zbraslavi. Pozvali jsme
pana Dirka Spruyta z Belgie, který posoudil belgické grifonky a brabantíky a pana
Howard Ogden z Velké Británie, který posoudil bruselské grifonky.
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Vítězi se stali :
BARABANTÍK

Evropský klubový vítěz
Leo Belgicus
in the Line of Duty

Evropský klubový vítěz
Dorotka Roxmavel

BIS, BOB, BOV
Leo Belgicus Napo-Leon

BELGICKÝ GRIFONEK

BOB,Evropský klubový vítěz
Pink Kvest A´Improvise in black

Evropský klubový vítěz
Quido Mawpet

BRUSELSKÝ GRIFONEK

Evropský klubový vítěz
Huvikummun Heros´Ludvig van
Evropský klubový vítěz
Kara-Oke vd.Platte Belskes
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BOB, BOJ
Daisy Prima Grichia
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Druhou evropskou výstavu jsme uspořádali v areálu v Rybníkách u Dobříše a naše
pozvání k posouzení, přijala paní Alison Price z Velké Británie.
Vítězi se stali :
Brabantík

Evropský klubový vítěz
Ulrika Valis Bohemia

BIS, BOB, Evropský klubový vítěz
Oziris Roxmavel

Belgický grifonek

BOB, Evropský klubový vítěz
Olivia Griffon De Luxe
Bruselský grifonek

Evropský klubový vítěz
Lucy Mawpet
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Evropský klubový vítěz
Mr. Bed Guy Marquant

BOB, Evropský klubový vítěz
Up To Date Corsairey Casch
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…. a v soutěžích 2010 to byli :

BEST BABY
Erik z Loveckého zámečku

BEST PUPY
Celík Grand Petros

BEST JUNIOR
Quentin Valis Bohemia

BEST VETERAN
Jonáš Valis Bohemia
????? Kdo zvítězí v roce 2015 ?????

Libčice nad Vltavou
KLUBOVÁ VÝSTAVA, 14.3.2015
Klubovou výstavu jsme dlouho plánovali do Odolená Vody,
ale nakonec jsme byli nuceni změnit místo konání. Kulturní
dům v Libčicích nad Vltavou byl přesně tak velký, že 103
přihlášených jedinců se dokázalo do sálu naskládat. Klubová
výstava byla výborně připravená a paní rozhodčí Sóley Ragna
Ragnarsdóttir nasadila přísné oko. Tak jako na každé výstavě
byli ti co zvítězili a byli spokojeni a ti co nezvítězili byli méně
spokojení. Škoda, že nemůžou zvítězit všichni. Naši grifonci
by si to zasloužili.
Sóley Ragna Ragnarsdóttir, IS (CHS Halastjornu)
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Měla jsem to štěstí, že jsem narodila do pejskařské rodiny. Úplně mým prvním psem byl
boxer, který se stal prvním islandským a Mezinárodním šampionem s pracovní
zkouškou.
V roce 2005 se narodil náš první grifonek, a to ve švédské chovatelské stanici a byla
historicky prvním importovaným grifonkem na Island. Brzy se stala islandskou a
mezinárodní šampionkou, a o rok později také náš další pes ze Švédska.
Ve vrhu Vendettas Bon Bon x Vendettas Overlord se narodilo 7 štěňat, z nichž 6 se
stalo šampiony, a pes z vrhu se stal také Světovým vítězem 2012 v Rakousku.
Stále pokračujeme se švédskými liniemi, které zlepšují náš chovatelský program, a to
importem psa Manticorns Big Boss a nejnověji také importem psa z USA, bruselský
grifonek St John´s Horton Hears A Who. S mojí matkou jsme měli skutečně štěstí, a to
jak v chovu v povahách a ve zdraví psů, tak i na výstavách. Jsme v řadě 6 let
nejúspěšnějšími chovateli v našem islandském Toy Breed klubu. Všichni naši psi
podstupují všechna zdravotní vyšetření. Naši psi se také účastní programu islandského
Červeného kříže a programu pro základní školy Poznej práci asistenčních psů. Ještě
jako malá jsem se účastnila soutěží Junior Handlingu jako národní reprezentant po celé
Evropě.
Od svých 9 ti let jsem se účastnila programu na zkoušky povah psů a jsem nyní
kvalifikovaný islandský figurant pro tuto kynologickou disciplínu. Měla jsem velké štěstí
na své učitele a mentory v kynologii, zejména Siv Jernhake (Vendettas), Annika Nyman
(Notorious), Marie Petersen (Kisci), Henrik Johansson (Henrikville) a mnoho dalších.
Na Islandu máme pouze jedno národní plemeno, a to Islandského špice. Mám toto
plemeno velmi ráda a jsem na něj hrdá. Několik let jsem strávila v USA vystavováním a
propagací tohoto plemene, a jsem nyní také spolumajitelkou jedné fenky.
V 15 ti letech jsem byla oslovena islandskou (HRFI) a dánskou (DKK) kynologickou unií,
zda bych měla zájem vstoupit do výukového programu pro rozhodčí. Po třech letech
jsem splnila podmínky pro FCI rozhodčí a nyní mohu posuzovat 5 plemen z 9 té FCI
skupiny.
Naše plemeno jsem posuzovala na výstavách v Dánsku a Švédsku. Nesmírně si vážím
vašeho pozvání a příležitosti posuzovat v České republice. Je pro mě čest být součástí
vaší výstavy. Těším se na naše společné setkání.
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Belgický grifonek:
BOŘEK z Krchova vrchu, CMKU/BEG/2299/11/12, 9/16/2011, o.: Paragons Eye of the
Tiger at Grand Petros, m.: DIANKA Větrná pole, ch.: Jílková Dana, m.: Jílková Dana
V1, CAC, BOB

BEZINKA z Kornoutku, CMKU/BEG/3022/14, 4/6/2014, o.: Beauview Storm Warning,
m.: DOBRONIKA Grand Petros, ch.: Pozdíšková Libuše, m.: Pozdíšková Libuše
V1, CAJC, BOJ, BOS
Brabantík:
ANTONIO Mawpet, CMKU/BAG/3194/14,
10/13/2014, o.: DANIEL Bohemia Hapet, m.:
CHELSEA Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.:
Haklová Valerie + Petrová Valerie VN1, BIS BABY

CEDRIK z
Krchova vrchu,
CMKU/BAG/2577/12/13, 10/14/2012, o.: GUY
Mawpet, m.: FRÍDA Větrná pole, ch.: Jílková Dana,
m.: Jílková Dana V1, CAC, BOB
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Lapinus Unique, CMKU/BAG/2985/-14/06, 4/2/2006, o.:
Lake Buena Vista Waldick, m.: Ulove du Village des Reves
Bleus, ch.: Pegorer Paloma F., m.: Kadlecová Ester
V1, BOV, BIS VETERAN

TOUCH OF SKY Bag-Ceg,
CMKU//3031/14, 5/18/2014,
o.: Louis For Malos Kobolde
Russisch Geist, m.: COOKIE
z Gargamellu, ch.: Buňatová
Klára, m.: Krsová Jiřina
V1, CAJC, BOJ

LA BELLE CHERRIE Valis Bohemia,
CMKU/BAG/2837/23, 9/27/2013, o.: Goldene Horde
Helios, m.: XANDRA Mawpet, ch.: Haklová Valerie, m.:
Haklová Valerie + Petrová Valerie V1, CAC, BOS

Bruselský grifonek:

BOHOUŠ od Fifinky,
CMKU/BRG/3043/14,
4/18/2014, o.: TERI
Prima Grichia, m.:
FIONA Canis Ludens,
ch.: Turková Jitka, m.:
Turková Jitka
V1, CAJC, BOJ,
BIS JUNIOR

TERI Prima Grichia, CMKU/BRG/2559/12/14,
9/13/2012, o.: Paragons Bustin a Move, m.: CHELSEA
Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Pellerová
Jaroslava + Peller Petr
V1, CAC, BOB, BEST IN SHOW
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VIRGINIA From House On Victory, zažádáno, 9/9/2014, o.:
Mosku Griff Shumaher, m.: Uslada Russisch Geist, ch.:
Samohvalova Alexandra, m.: Poláková Zdenka VN1, BIS
PUPPY
JACKPOT Valis Bohemia,
CMKU/BRG/2570/12,
9/21/2012, o.: OZIRIS
Roxmavel, m.: MIMI
Mawpet, ch.: Haklová
Valerie, m.: Haklová Valerie
+ Petrová Valerie
V1, CAC, BOS

Nejlepší pár psů / Couple Class (Brace)
BRG, Shrek Mawpet + Jackpot Valis Bohemia,
Haklová V. + Petrová V.

Nejlepší chovatelská skupina /
Breeder´s Group Bruselský
grifonek, de la Tormenta del
mar, Vokounová B.
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