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Vážení členové KCHGB, milí přátelé, 

 
Máme za sebou ¾ roku 2011 a také všechny klubové akce. Čtyři bonitace, dvě 
klubové výstavy a jednu výstavu speciální. V září po klubové výstavě byla 
uspořádaná i členská schůze, která měla za úkol hodnotit rok 2010 a představit plán 
roku 2012. 
 
Rád bych se chviličku pozastavil nad hodnocením Zprávy revizní komise. Bohužel, já 
ani ostatní členové výboru, jsme nebyli seznámeni s výsledky kontroly za rok 2010. 
Mohli jsme některé poznání okamžitě vysvětlit, jako např. že bonitace v Olomouci 
nebyla uspořádaná, ale protože se nikdo na bonitaci nepřihlásil. Proto nemohu 
souhlasit, že bonitace byla zrušená. Určitě souhlasím, že výměny na rozhodujících 
„postech“ výboru je problematické, ale rozhodně já jsem žádnou účetní číselnou řadu 
nevedl neboť jsem vždy všechny účetní doklady předával pokladním. Velmi rád 
slyším, že finanční situace našeho klubu je STABILNÍ. Pokud si nalistujete 
Zpravodaje staršího data, přečtete si, že hospodaření klubu skončilo na nule a mezi 
členy se proslýchalo, že ten či onen musí Klubu půjčit na vydání prvního čísla 
Zpravodaje. Jak to opravdu bylo přesně nevím, ale stabilní jistě ne. Tato situace 
nevznikla sama od sebe, ale přísným dodržováním bezhotovostního toku peněz a 
umožněním všem členům výboru kontrolu nad bezhotovostním tokem finančních 
prostředků. Ano, je  pravda, že pohyby na účtu mohu provádět jen já, ale ostatní 
členové vč. paní Paškové mne můžou kontrolovat. Tento způsob je správný a 
přehledný. Revizní komise se, myslím, správně domnívá, že nedodržuji všechny 
formální náležitosti, ale nemůže říct, že nedokladuji výdaje. Výpisem ze soukromého 
účtu dokladuji platbu letenky, kterou jsem objednal přes internet a on-line uhradil ze 
své platební karty. Bohužel jiný doklad od společnosti EasyJet jsem nezískal.  
Co se týká nevytvořených podmínek pro práci paní Paškové, byl bych rád, kdybych 
obdržel konkrétně co jsem paní Paškové neposkytl, nepředal, nevytvořil. Myslím, že 
konstatováním RK, že paní Pašková je chápána jen jako pracovní síla je 
nepřiměřené. Všichni členové výboru mohou svou aktivitou ovlivňovat chod našeho 
Klubu. Ovšem je třeba mít na mysli, že za hospodaření klubu i za daňové přiznání, 
mimochodem první za 20 let existence Klubu jsme podali až za rok 2010 , odpovídá 
předseda. 
 
Bez nadsázky děkuji RK za zprávu, je třeba lépe některé detaily řešit a určitě budeme 
o zprávě seriózně diskutovat na schůzi výboru. Např.:  jak mohla RK napsat, že 
zjistila nesrovnalosti, které byly u předchozího vedení kritizovány a ovšem chyby se 
stále opakují, když cituji z kontroly RK : ,, Zápis ze schůzky revizní komise dne 12. 
prosince 2009 v Kladně RK na základě podrobného šetření neshledala v účetnictví a 
vedení plateb  Klubu zásadní rozpory, kromě výše uvedených v bodě d“ ?  
 
Podrobné vyjádření členů výboru naleznete na dalších stránkách tohoto Zpravodaje.  
 
 
 

 Petr Dufek 
 předseda 
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Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků : 
 
 

Předseda Ing. Petr Dufek 725 875 191 
dufik@volny.cz 

Jednatel  Valerie Petrová 777 730 311 
mawpet@seznam.cz 

Poradce chovu Marie Velenová 

 
777 191 153 

roxmavel@seznam.cz 
 

Pokladník Helena Pašková 
721 161 337 

helenapaskova@seznam.cz 

Výstavní referent Vratislav Ždímal 

 
774 324 190 

megavampir@gmail.com 
 

 
 
Revizní komise : 

 

Předseda Anatoliy Kshyshovskyy 

 
777 897 199   

tolja@brabantik.cz  
Brněnská 13, 691 72 Klobouky u Brna 

 

Člen Květoslava Davídková 

 
606 913 941 

kveta.davidkova@seznam.cz 
 

Člen Ilona Kupčíková 

 
737 449 910 

corsireycash@email.cz 
 

 
 

  

Adresa KCHGB : Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa 
 

Poštovní adresa Klubu :  
  

Valerie Petrová,Barborka 644, 281 61 Kouřim  
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Stav financí KCHGB k 24.7.2011 

 2011 / 2.Q 2011/ 3.Q 20.11.2011 

Stav bankovního účtu 89 349 Kč 95 945 Kč 101 625 Kč 

Termínovaný vklad 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

Stav pokladny 22 450 Kč 22 450 Kč 22 450 Kč 

Celkem fin. prostředky 211 799 Kč 228 395 Kč 224 075 Kč 

 
Stav pokladny předpokládáme, že je od 31.12.2009 bez pohybu. Termínovaný vklad 
byl založen 2.6.2011 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oznámení CMKU   …………. přečetli jsme za Vás. 

 
12.9. 2011 Důležitá informace- Změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních 
podmínká 
 
Důležitá informace- Změna nařízení (ES) č.998/2003 o veterinárních podmínkách pro 
neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu 
 
Od 1.ledna 2012 nebude při cestě do Velké Británie, Irska, Švédska a na Maltu z 
ostatních států EU již nebude nutné serologické vyšetření krve na stanovení hladiny 
protilátek proti vzteklině. Velká Británie, Irsko a Malta budou požadovat identifikační 
označení zvířete čipem, pas a platnou vakcinaci proti vzteklině. Identifikační označení 
psa musí být provedeno před vakcinací. Otázka ošetření proti zevním a vnitřním 
parazitům (echinokokóza, klíšťata), bude upřesněna. V případě Švédska bude 
požadováno identifikační označení psa čipem. Pokud je čitelné, bude tolerováno i 

NEZAPOMÍNEJTE PŘI PLATBÁCH POPLATŮ 
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 

   bonitace          ……… 2 

   krycí listopad          ……… 3 

   výstavní poplatek         ……… 5 

   dary           ……… 7 

   poplatek za štěně          ……… 8 
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tetování, pouze ale v případě, že bylo provedeno před 3.7.2011. Dále bude 
požadován pas a platná vakcinace proti vzteklině. I tady platí, že identifikační 
označení psa musí být provedeno před vakcinací. Ošetření proti echinokokóze 
nebude při cestě do Švédska požadováno. Bližší informace jsou k dispozici na 
stránkách Státní veterinární správy. 

 
 
 Informace o přípravách Evropské výstavy : 
  

Kluby budou osloveny s dotazem, zda budou mít zájem pořádat speciální výstavy při 
EV ve své režii. MVDr. L. Široký zajistí předpokládaný rozpočet. Jednalo by se o 1 
mimořádnou speciální výstavu navíc, nemusí být.  
 
Rozhodčí na Evropskou výstavu: Kluby podají návrhy bez souhlasu rozhodčího, 
ČMKU bude při výběru rozhodčího přihlížet k návrhu klubu. Sekretariát odešle výzvu 
klubům po nacenění finančních možností pronájmu pro speciální výstavy. 

 
 
 

 

  

 

 

 
 

 

 
 
Zápis z členská schůze KCHGB 17. 9. 2011-11-15 
 
Zahájení 
 
Mandátová komise: p. Piotrovski, P Velen 
Pro: 19 proti: 0 zdržel se: 7 - schváleno 
 
Návrhová komise: p. Haklová, p. Soukup 
Pro: 23 proti: 0 zdržel se: 3 - schváleno 
 
Pořizovatelem návrhu bude návrhová komise: p. Haklová, p. Soukup 
Pro: 22 proti: 0 zdržel se: 4 - schváleno 
 
Přítomno 26 členů KCHGB. 
 
Přijetí programu členské schůze 
Pro: 22 proti: 0 zdržel se: 4 - schváleno 
 
Návrhy na změnu jednacího řádu: 
 
Zrušení limitu 3 minuty v bodě 8 
Pro: 18 proti: 1 zdržel se: 7 - schváleno 
 
K bodu 3: Pro členskou schůzi 17.9.2011 platí: Zápis pořizuje návrhová komise 
v počtu dvou lidí. 

NEZAPOMÍNEJTE …. 
• stále je možné zasílat kvalitní fotografie štěňat pro vytvoření 

kalendáře na rok 2012 

• stále je možné zasílat vaší reklamu chovatelské stanice nebo 

pejska / fenky do ročenky 2011 
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Schválení jednacího řádu se schválenými změnami 
Pro: 20 proti: 3 zdržel se: 3 - schváleno 
 
Zpráva předsedy klubu – ing. Dufek 
 
Zpráva poradce chovu – p. Velenová 
 
Zpráva pokladníka – p. Pašková 
 
Návrh na úpravu platby členského příspěvku, čl. 5 bod a): 
 
Členský příspěvek na daný rok musí být uhrazen v prvním měsíci příslušného roku na 
účet KCHGB. 
Pro: 25 proti: 0 zdržel se: 1 - schváleno 
 
Zpráva revizní komise – I. Kupčíková 
 
Plán na rok 2012 
Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 - schváleno 
 
Návrh na konání příští členské schůze v červnu 2012 
Pro: 9  proti: 15 zdržel se: 2 – zamítnuto 
 
Návrh: Pokud po výstavě bude pořádána členská schůze, musí být na výstavě 
uspořádány alespoň 2 kruhy 
Pro: 4  proti: 17 zdržel se: 5 - zamítnuto 
 
Návrh rozpočtu na rok 2012 
Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 - schváleno 
 
Návrh na zrušení bonitací 
 

1. návrh – vynechání bodu b) 
Pro: 8  proti: 10 zdržel se: 7 - zamítnuto 
 

2. návrh – vynechání bodu b) 
               změna bodu d) 

Pro: 13 proti: 10 zdržel se: 3 - zamítnuto 
 
Návrh na úpravu Zápisního řádu ohledně čipování i tetování 
9.6 Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna 
štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihlášku k zápisu vrhu 
včetně dalších dokladů, odešle chovatel ihned po čipování nebo tetování štěňat 
poradci chovu. Ten doklady zkontroluje a odešle plemenné knize, vystavující průkazy 
původu. Veškeré doklady nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být 
odeslány poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. 
Plemenná kniha nevystaví průkazy původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, 
pokud opoždění došlo zaviněním chovatele. 
 
9.4 Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném 
tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. 
V 7. týdnu stáří štěňat zajistí chovatel očipování nebo tetování celého vrhu najednou. 
Čipování nebo tetování provádí pouze veterinární lékař. Čipování nebo tetování musí 
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být potvrzeno. Chovatel předá nenalepené nálepky s čárovými kódy mikročipů pro 
nalepení do PP zároveň s přihláškou k zápisu štěňat poradci chovu. 
Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 - schváleno 
 
Návrh na vynechání slova vstupní poplatek ze –Stanov KCHGB 
3.2 Členem klubu se stává každý zájemce po odevzdání vyplněné přihlášky jednateli 
klubu a zaplacení  členského poplatku na účet KCHGB, o. s. 
Pro: 18  proti: 0 zdržel se: 8 - schváleno 
 
Připomínka ohledně webových stránek – některé odkazy nefungují 
 
Připomínka – potvrzovat přijetí výstavních přihlášek mailem 

- zveřejnění seznamu vystavovatelů před výstavou 
 
Návrh na změnu členského příspěvku rodinných příslušníků: každý stávající 
člen platí 350Kč 
 Pro: 23 proti: 0 zdržel se: 3 – schváleno 
 
Návrh na přepracování diplomu Klubového šampiona – připomínka 
 
 
Přijetí návrhu usnesení 
Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 - schváleno 
 
 
Zapsala : Haklová 
                Soukup 
 
 
Zpráva předsedy Klubu chovatelů grifonků a brabantíků za rok 2010 
 

Vážení členové klubu, 

 

Klub chovatelů gifonků a brabantíků oslavil v roce 2010 20let od založení samostatného klubu 

a 25 let od prvního vrhu grifonků v tehdejším Československu. K této příležitosti byla po 5 

letech uspořádaná druhá Evropská klubová výstava – EURO GRIFFON 10. Pro zvýšení 

atraktivnosti výstavního víkendu jsme tuto výstavu navázali na sobotní Speciální výstavu. Jistě 

zájem vystavovatelů o Evropskou výstavu byl násoben přítomností paní Alison Price z Anglie, 

co by jediného rozhodčí této výstavy. Určitě nemusím připomínat přímo světový význam této 

ženy v chovu grifonků a brabantíků. Výstavy se zúčastnilo 85 psů a fen z pěti zemí Evropy. 

Evropská výstava byla jistě vrcholem výstavní sezóny, ale nebyla zdaleka jedinou akcí 

pořádanou naším klubem. V  listopadu trochu netradičně jsme se sešli na KV v Nižboru.  Do 

Nižboru se podařilo zajistit rozhodčí z Francie Mme. Sylvii Mignon, která byla kvalitou i 

kvantitou vystavovaných jedinců mile překvapená.  

Klub díky aktivní Jarce Hřebačkové podpořil 2. Neoficiální závody Agility pro plemena 

grifonků a brabantík. 

Pochopitelně jsme připravili i tři bonitace kde bylo zařazeno do chovu dalších 37 jedinců. 

Výbor Klubu se pravidelně scházel a o svých zasedáních informoval na webových stránkách 

klubu. Je pravda, že složení  výboru  nebylo příliš stabilní a v průběhu roku 2010 bylo 

kooptováno do výboru několik členů, což vedlo většinu členů Klubu k odvolání členů výboru 

na členské schůzi a zvolení nového výboru na zbývající dobu funkčního období.  

Výbor Klubu v roce 2010 vedl velké neshody s paní Hanou Rotterovou, bývalou pokladní. Ač 

nerad, musím se o tom ve své zprávě zmínit, protože to velmi ovlivnilo celý Klub. Paní 

Rotterová byla pro nekomunikaci se členy výboru napomenuta a poté pro svou pasivitu 
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odvolána ze své funkce a výboru. Vzhledem k podezření na chybné nakládání s klubovými 

prostředky a pro zprůhlednění finančních pohybů přijal výbor rozhodnutí, že všechny výdaje i 

příjmy budou probíhat bezhotovostně a výhradně na bankovní účet klubu.  Z důvodu 

nepředaných informací paní Rotterovou o konečném stavu pokladny za rok 2009 a o počtu 

členů klubu, docházelo k velmi nepříjemným situacím mezi členy, když jsme se domáhali 

kontrolního předložení dokladu o úhradě členství.  Nechci se více k této době vracet, ale 

musím připomenout, že z důvodu mi svěřené odpovědnosti za hospodaření KCHGB jsem byl 

nucen v této věci podat trestné oznámení na neznámého pachatele.  Jsem velmi rád, že je tato 

doba za námi, že vedení našeho účetnictví je v daleko lepším stavu, aktualizace členské 

základny probíhá měsíčně a finanční stav je více než dobrý. O tom svědčí převod částky 

100 000,- Kč na termínovaný vklad, jako záloha na pořádání Klubové výstavy v roce 2014.  

Jakákoliv skupina s jakýmkoliv zájmem nemůže a není nikdy jednotného názoru. Je tomu tak i 

v našem Klubu. Bohužel na základě získaných zkušeností právě v našem Klubu, je mnoho 

členů, a dnes i těch, kteří právě pro to už členy nejsou, kteří jsou podezíraví a okamžitě vidí 

v zaváhání, v omylu úmysl. Existují mezi námi lidé, kteří nejsou spokojeni se stávajícím 

vedením Klubu, na to mají právo, vyhledávat chyby druhých, otáčet jejich slova, na facebooku 

rozvíjet polopravdy, na to mají bohužel také právo, ale není možné, se s tím ztotožnit. Takový 

stav mě vůbec netěší. Přál bych si, aby tyto vlny zejména před členskými schůzemi utichly a 

ve věcné diskuzi bez emocí si své názory vyměnili.  

Nezapomínejme, že nejsme důležití my lidé, ale náš společný zájem o chov grifonků a 

brabantíků. 

 

 

Děkuji za pozornost, 

 

        

 Petr Dufek       

 předseda KCHGB 

 

 

Zpráva pokladníka  za rok 2010 pro členskou schůzi  konanou dne 17.9.2011 v Lysicích 
 

Vážení členové, 

dovolte mi abych Vás seznámila s hospodařením klubu za rok 2010. Na základě předaných 

dokladů jsem vyhotovila peněžní deník, kde jsou uvedeny všechny příjmy a výdaje klubu za 

rok 2010 . Dne 30.5.2011 bylo podáno přiznání k dani z příjmů právnických osob podle 

zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. Dle § 20 odst.7 zákona o daních příjmů  KCHGB 

dosáhlo úsporu daňové povinnosti ve výši 18 240 Kč.(Základ daně = 96 315 Kč x sazba daně  

19 % =  18 240 Kč) . Prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti je  

KCHGB  povinen použít  ke krytí výdajů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy 

nejsou předmětem daně, a to nejpozději ve 3 bezprostředně následujících zdaňovacích období. 

Počáteční zůstatek k 1.1.2010 na běžném účtu č. 194490967/300 vedený u ČSOB, a.s. činil  
29 905,63 Kč. Konečný zůstatek k 31.12.2010  činil 124 113,03 Kč 
Pokladní hotovost k 1.1.2010  nebyla žádná. 
Pokladní  zůstatek k 31.12.2010  byl ve výši 2 108,-Kč 
Příjmy v roce 2010 činily celkem 204 562,34  Kč a   výdaje celkem 108 246,94 Kč. 
 

Rozpis příjmů a výdajů za rok 2010  

  

Bonitace 2010  

Příjmy za bonitace  celkem 14250,00 
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Obchodní váha 4080,00 

Univerzální měřidlo na psy 1500,00 

Tiskopisy na bonitaci 600,00 

Cestovné rozhodčí (Zbraslav) 2800,00 

Pronájem areálu na bonitaci 2500,00 

Výdaje za bonitace celkem 11480,00 

    

Výnos z bonitací 2770,00 

  

Krycí listy a zápis štěňat 2010  

    

Příjem KL 14400,00 

Příjem za štěňata 19600,00 

Příjem za štěňata od ČMKU - PL 14750,00 

Příjem za KL a zápis štěňat  celkem 48750,00 

    

Poštovné, toner,papír,obálky 2067,00 

Poštovné, toner,obálky, známky 1478,00 

Poštovné, toner,obálky 2034,00 

Výdaje za KL a zápis štěňat celkem 5579,00 

    

Výnos z KL a zápis štěňat celkem 43171,00 

  

Výstavy  2010  

    

Příjmy celkem 95105,39 

Výdaje celkem 65144,94 

Výnos 29960,45 

  

Členské poplatky za rok 2010  

Příjmy za ČP celkem 39300,00 

    

PO BOX, poštovné 2624,00 

Poštovné,obálky-neplatiči ČP 1878,00 

Pronájem překážek Den Grifonka 1500,00 

Veterinární prohlídka Zbraslav 500,00 

Odměna rozhodčí agility Zbraslav 1500,00 

Poštovné - členská schůze 940,00 

DPP správce internet.stránek 4250,00 
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DPP správce internet. stránek 4250,00 

Srážková daň  z DPP 1500,00 

Poštovné,samolepky 332,00 

Bankovní poplatky 3165,00 

Doména 1103,00 

Logo KCHGB 1,00 

Členské příspěvky KJ za rok 2010 2500,00 

Výdaje režijní + výdaje na Den grifonka celkem 26043,00 

Výnos 13257,00 

  

Dary   

ČMKU 5000,00 

KJ 2000,00 

Dary celkem 7000,00 

  

Úroky z bankovního  účtu 156,95 

  

Příjmy celkem  za rok 2010 204562,34 

Výdaje celkem  za rok 2010 108246,94 

Výnos celkem za rok 2010 96315,40 
  

 

Speciální výstava Rybníky a Evropská výstava Rybníky  

Příjem celkem :           62 605,39  

Výdaje :   

Letenka rozhodčí EV 4973,88 

Odměna vedoucího kruhu SV 600,00 

Odměna rozhodčího SV +cestovné 2210,00 

Tisk diplomů a tiskopisů 1500,00 

Odměna vedoucího kruhu EV 1500,00 

Občerstvení pro rozhodčí SV +EV 1500,00 

Odměna zapisovatele  500,00 

Veterinární přejímka psů 700,00 

Odměna rozhodčí EV + hotel Praha  5224,00 

Ubytování rozhodčí EV (Dobříš) 3570,00 

Večeře pro rozhodčí a výbor KCHGB 1541,00 

Zajištění převozu rozhodčí EV  1500,00 

Poháry na EV 15417,00 

Toner na EV 552,40 

Pronájem výstavního areálu 3000,00 
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Zapůjčení programu Dogooffice 159,00 

Propozice 314,00 

Kartičky CAC 492,00 

Výdaje celkem 45253,28 

Výnos celkem 17352,11 

Klubová výstava Nižbor  

Příjem celkem: 32500,00 

Výdaje :   

Poštovné 89,00 

Kancel.potřeby 537,00 

Ubrousky 35,00 

Ubytování rozhodčí KV 1212,00 

Univerzální páska 310,00 

Veterinární přejímka 1200,00 

Dárek pro rozhodčí 810,00 

Zajištění klub.aktivity 500,00 

Odměna zapisovatele 500,00 

Pronájem sálu 1250,00 

Občerstvení pro rozhodčí 822,00 

Odměna pro rozhodčí KV 2703,00 

Diplomy 1200,00 

Poháry 3498,00 

Tiskopisy 576,00 

Letenka rozhodčí KV 4649,66 

Výdaje celkem : 19891,66 

Výnos KV Nižbor 12608,34 
 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá minimální náplň  peněžního deníku. 

  

Citace: Účtuje se v něm o pohybu peněžních prostředků v hotovosti a na účtech finančních 
institucí , o konečných příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním 
období, a to v členění potřebném pro zajištění  základu daně z příjmů. Patří sem také účetní 
zápisy zachycující pohyby peněžních prostředků mezi pokladnou a bankou, které nejsou ve 
svém důsledku konečným příjmem nebo výdajem, nazývané jako průběžné položky. 
 

Výbor KCHGB nedodržel zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a to tak, že hotovostní výdaje 

nejsou proúčtovány jako pohyb peněžních prostředků v hotovosti, ale jako pohyb 

v bezhotovostních operacích, což je nesprávné, zavádějící a nepřehledné. V peněžním deníku 

jsou zavedeny  pomocné sloupce s označením „ ostatní příjmy a ostatní výdaje“, kde konečné 

zůstatky jsou si rovny. Jedná se o částky 13 133 Kč a nejsou předmětem daně z příjmů. 

.     

Na závěr žádám všechny členy klubu,  aby : 

1) poplatky za vydání KL,  za bonitaci,  za zápis štěňat, za členské příspěvky, za 

výstavy hradili v účetním období, kterého se to týká ( např.  neplatit v roce 2010 
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členské příspěvky na rok 2011 , bonitaci konanou v roce 2011 nehradit v listopadu 

2010).  

2) při platbách na klubový účet  uváděli správný variabilní a specifický symbol.  

 

   

Helena Pašková 
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USNESENÍ ze členské schůze KCHGB ze dne 17.9.2011 

 
1. Schválen jednací řád. 
2. Přijat program členské schůze. 
3. Přijata zpráva předsedy klubu. 
4. Přijata zpráva poradce chovu. 
5. Přijata zpráva pokladníka. 
6. Přijata změna článku 5 a) 

 
Členský příspěvek na daný rok musí být uhrazen v prvním měsíci 
příslušného roku na účet KCHGB. 
 

7. Přijata zpráva revizní komise. 
8. Přijat plán na rok 2012. 
9. Přijat návrh rozpočtu na rok 2012 
10.  Přijat návrh na úpravu Zápisního řádu: 

 
9.4Tetovací čísla určí plemenná kniha na základě žádosti chovatele na předepsaném 
tiskopisu. Číslo je shodné s číslem zápisu v plemenné knize a na průkazech původu. V 7. 
týdnu stáří štěňat zajistí chovatel očipování nebo tetování celého vrhu najednou. Čipování 
nebo tetování provádí pouze veterinární lékař. Čipování nebo tetování musí být potvrzeno. 
Chovatel předá nenalepené nálepky s čárovými kódy mikročipů pro nalepení do PP 
zároveň s přihláškou k zápisu štěňat poradci chovu 
 
9.6 Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna 
štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihlášku k zápisu vrhu včetně 
dalších dokladů, odešle chovatel ihned po čipování nebo tetování štěňat poradci chovu. 
Ten doklady zkontroluje a odešle plemenné knize, vystavující průkazy původu. Veškeré 
doklady nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány poradci chovu 
doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. Plemenná kniha nevystaví průkazy 
původu a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud opoždění došlo zaviněním 
chovatele. 
 

11.  Výbor dořeší technické podmínky tetování. 
12. Přijata změna bodu 3.2 Stanov KCHGB 

 
3.2 Členem klubu se stává každý zájemce po odevzdání vyplněné přihlášky jednateli klubu 
a zaplacení  členského poplatku na účet KCHGB, o. s. 

 
 

13.  Přijata změna platby rodinných příslušníků. Všichni stávající členi platí 350 Kč. 
14. Návrh na přepracování diplomu Klubového šampiona vyřeší výbor KCHGB 
15.  Přijat návrh usnesení 

 
Pro: 20 proti: 0 zdržel se: 6 
 

Zapisovali: Haklová 
                    Soukup 
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Zápis ze schůze výboru ze dne 29.10.2011 

místo konání Hradec Králové 

Přítomni : Ing. Petr Dufek, Marie Velenová, Valerie Petrová, Helena Pašková 

Omluveni : Vratislav Ždímal a členové revizní komise 

 

Program : 

1) Kontrola úkolů 
2) Kontrola evidence majetku 
3) Zpráva RK ze dne 17.9.2011 
4) Organizace výstav v 2012, jmenování organizačního výboru 
5) Zhotovení dárkových předmětů pro členy klubu 
6) Různé 

 

1. Kontrola úkolů : 
a) Ročenka – znovu vyzvat členy KCHGB k zaslání reklamní upoutávky své 

CHS nebo svého psa, feny, zveřejnění bude zdarma.  
    …. Úkol trvá, Dufek 

b) Stolní kalendář – znovu vyzvat členy KCHGB k zaslání fotografií svých 
štěňat do připravovaného kalendáře    
  …. Úkol trvá, Dufek 

c) Pokrývka stolů – zvážit výšivku nebo tisku loga klubu  
 …. Úkol trvá, Petrová 

d) Oficiální dopis na ČMKU k pořádání KV výstavy při EV 2014 
a. ČMKU bude klubům rozesílat dotazník, zda mají nebo nemají 

zájem o pořádání speciální výstavy – viz zápis z jednání P ČMKU
   …. Úkol trvá, Dufek 

e) Zápočet Kadlec x KCHGB dle usnesení čl. schůze 2010 
a. KCHGB neobdržel daň. doklad od majitele penzionu a pan Kadlec 

předal výdajové doklady pí. Rotterové. Výbor dosud neví, zda 
výdaje pí. Rotterová panu Kadlecovi proplatila. Pan Kadlec se i 
po několika urgencích k tomuto tématu nevyjádřil.  
 

2. Kontrola evidence majetku 
a. Pí. Pašková zašle všem členům výboru aktualizovaný seznam do 

5.11.2011 
 

3. Zpráva RK ze dne 17.9.2011 
a. Při vyzdvihnutí zásluh pana Kadlece je třeba také připomenout, 

že utekl od příprav zmiňovaných klubových akcí a to např. bez 
předání kontaktů. Kontakty na paní A. Price jsme si museli 
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vyhledat a komunikaci navázat, vysvětlit odchod pana Kadlece a 
další spolupráci. 

b. Bonitace v Olomouci nebyla zrušená, ale nikdo se v určeném 
termínu nepřihlásil, proto se bonitace nekonala. 

c. Výbor klubu rozhodně nesouhlasí s vyjádřením RK, že pí. Petrová 
měla agendu v horším stavu než pí Rotterová. Rádi bychom 
upozornili, že paní Petrová předala podklady k účetnictví a 
porovnání s paní Rotterovou, která do dnes nic neodevzdala a 
dle předchozího osobního jednání se členy RK, účetní doklady za 
rok 2010 a 2009 neviděli.  

d. Číselné řady jsou zaměněny za čísla příloh k vyúčtování. Shoda 
čísel je způsobená přechodem několika pokladních. Při předání 
nebyla předaná číselná řada. Paní Pašková při zpracování 
účetních dokumentů za rok 2010 neopravila, po dohodě číselnou 
řadu opraví. 

e. Pro dodržování správné metodiky, úhrada bezhotovostních 
plateb, výbor se dohodl požádat o vystavení platební karty 
k běžnému účtu na jméno předsedy. Zároveň byl předseda 
požádán o výběr 5 000,- Kč, která bude uložená u předsedy 
KCHGB. 

f. Výdaje jsou schvalovány členy výboru a Klub tak využívá slev, 
které využívají naši členové u svých obchodníků. Připomínku RK 
akceptujeme a v dalším období budou daň. doklady přijímány 
výhradně na „hlavičku“ našeho klubu. 

g. Klub se podílel na nákladech pozvaného pana Polgara 
s organizačním výborem dle uzavřené dohody. Náš klub hradil 
cestu, organizační výbor výstavy ostatní náklady – „posudečné“, 
ubytování. 

h. Následně uhrazená platba paní Velenové je chybně zaúčtovaná, 
správně měla být vyúčtovaná záloha plus doplatek a vystavena 
nová záloha. Bohužel paní Pašková tuto informaci neměla. Nyní 
je záloha vrácená a po odsouhlasení dochází k proplácení 
skutečných nákladů. 

i. P.O.Box – využíván byl ! 
j. Při sjednání paušální odměny za přepravu, se kilometrovné 

nestanovuje. 
k. Z hlediska zákona není důležitá forma, ale náležitosti. Pokud 

ovšem chceme zavádět „jednotný styl Klubu“ , paní Pašková 
vypracuje návrhy na výdajové lístky a ostatní účetní dokumenty a 
bude přítomna na všech klubových akcích tak, aby byla zajištěná 
správná forma i náležitosti účetních dokladů.  … 
úkol do 5.11.2011, Pašková 

l. Paní Pašková je řádným členem výboru a necítí se jako pouhou 
pracovní sílou. Ostatní členové výboru rovněž nepovažují pí. 
Paškovou jako pracovní sílu, ale jako rovnocenného člena 
výboru. Helena Pašková si není vědomá, že by jí ostatní členové 
výboru nevytvořili podmínky pro činnost. Je pravda, že výbor 
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klubu se s pí. Paškovou často neshodl na účetní legislativě. Nyní 
se domníváme, že zavedením pokladny se mnohé srovnává. 
Předseda klubu v žádném případě nevnáší zmatky do 
hospodaření klubu. 

 
4. Organizace výstav 2012, jmenování organizačního výboru : 

a. Výbor KCHGB jmenuje pro rok 2012 tento organizační výbor 
výstav – 

i. Vratislav Ždímal 
ii. Valerie Haklová 
iii. Lenka Kalábová 
iv. Helena Pašková 
v. Petr Dufek 

b. O práci projevil zájem i pan Anatoliy Kshyshovskyy, jeho 
kandidaturu podpořil pouze 1 hlas a do organizačního výboru 
nebyl jmenován. 

c. Helena Pašková navrhla uspořádání KV se zadáváním titulu 
Klubový vítěz pro rok 2012 na Moravě. Návrh výborem není 
schválen. Výbor dodržuje pravidlo střídání počtu výstav. 
V letošním roce byly dvě výstavy na Moravě a Slezsku a jedna 
v Čechách. Proto v roce 2012 připravíme dvě výstavy v Čechách 
a jednu na Moravě-Slezsku. 

d. Do konce roku provede paní Haklová a pan Dufek „inventuru“ 
trofejí a seznam zašlou paní Paškové. Na základě inventury 
výbor souhlasí se zakoupením dalších trofejí pro výstavy 2012. 

e. Do propozic zveřejnit informaci pro platby ze zahraničí o nutnosti 
úhrady šech ban. poplatků – OUR !!! 

 
5. Zhotovení dárkových předmětů pro členy klubu : 

a. Zadat výrobu stolních kalendářů 2012, množství optimalizovat 
k počtu členů (108) a množstevním slevám. 

b. Připravit drobný dárek pro vystavovatele klubových a speciální 
výstavy. 

 
6. Různé : 

a. Zaurgovat VTP pana Soukupa 
…………………………………………………………úkol, Dufek 

b. Opravit razítko pí. 
Paškové………………………………………………úkol, Dufek 

c. Zaslat pí. Paškové smlouvu 
s PK……………………………………………………úkol, Velenová 

d. Ve Zpravodaji zveřejnit znovu spec. Symboly a zdůraznit 
důležitost správného zadávání i var. 
symbolů…………………………….………………… úkol, Dufek 

e. Zaslat aktuální seznam členů k 31.10.2011 pí. Paškové   
……………………………………….…………………úkol, Petrová 

Termín : 5.11. 
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f. Zaslat aktuální seznam KL a nar. Štěňat k 31.10. pí. Paškové 
…………………………………….. úkol, Velenová, Termín : 5.11. 

g. Na www.kchgb.eu zveřejnit výzvu k zasílání fotek štěňat do 
kalendáře a reklamu do ročenky…………………….úkol, Dufek,   
                                                                            Termín : IHNED 

h. Připravit Dohodu o provedení práce pro rozhodčí, vzniklý náklad 
tak může být daňově uznatelný a přiřaditelný k nákladům 
výstavy………………………………………..úkol, Pašková, Dufek 

i. Návrh založit „eurovou „pokladnu – zamítnut. 
j. Opravit smlouvu o Sponzorství s pí. Nevšímalovou – ve smlouvě 

je chyba v datu. 
k. Vyhlásit soutěž na diplom Klubového šampióna, návrhy zasílat na 

předsedu do 
31.12.2011………………………………………………úkol,Dufek 

l. Prověřit ceny a možnost zpracování klubového účetnictví u 
některých zavedených firem…….úkol, Pašková, Termín : 30.11. 

m. Projednaný a schválený náklad za daňové poradenství ve výši 
2000 Kč. Paní Pašková musí doplnit k uvedené službě 
objednávku a příště si náklad nechat schválit předem. 

 
Zapsal : Petr Dufek   dne 29.10.2011, Hradec Králové 

 
 
Vyjádření k části zápisu RK – „HOSPODAŘENÍ KLUBU V ROCE 2010“ 
 
Po přečtení pasáže, která srovnává stav pokladní agendy s „úrovní kterou nastavila“ 
paní Rotterová se s dovolením vyjádřím pouze takto: 
 Evidentně se jedná o ubohý pokus o mou pomluvu a diskreditaci v očích 
členů klubu, protože psát, že mám agendu v horším stavu než paní Rotterová je lež a 
pomluva. 
Předala jsem příslušnou agendu ve stavu, v jakém jsem ji také sama nedlouho 
předtím převzala. To, že je pomocná evidence, kterou jsem vedla, prohlašována za 
nesprávnou, je věc názoru a posoudit by to mohl pouze odborník. Evidentně se jedná 
o nepodstatný detail. Úlohu a stav klubové pokladny a financí „za období paní 
Rotterové a spol." doufám zhodnotí příslušný soud. 
Agenda paní Rotterové: 
2010 – RK neviděla, nekontrolovala 
2009 – RK neviděla, nekontrolovala 
2008 – RK zkontrolovala a pokusila se obelhat členskou základnu. Napsala ve zprávě 
RK ze dne 12.12.2009,  
že hospodaření paní Rotterové je v nejlepším pořádku. Rozdíly, které v hospodaření 
RK zjistila, byly podle zprávy RK zaviněny tím, že bylo použito „absolutních čísel“.  
 
Nezlobte se, ale od někoho, kdo je schopen zveřejnit takovéhle voloviny nemohu brát 
svou kritiku vážně. 
Jsem přesvědčena, že právě můj kritický postoj k této kontrole a k panu předsedovi 
RK, je tím pravým důvodem proč jsem kritizována. 
 
Kouřim 19.11.2011 
 
Valerie Petrová – jednatel KCHGB 
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Seznam nakrytých fen za rok 2011 
  

Jméno 
FENY 

Chovatelská 
stanice FENY Jméno PSA Chovatelská 

stanice PSA 
Jméno 

CHOVATELE 
Datum 
krytí 

Datum 
porodu 

  

Azalka Francouzská lilie 
Bustin a 
Move Paragon´s Pejchalová K. 01.01.11 03.03.11 

Cordulka Černý onyx James Bond Tamaguči Jakubcová M. 07.01.11 08.03.11 

Vanessa  Corsairey Casch Leopold Castafiore Kupčíková I. 05.01.11 03.03.11 

Carolínka  
Z loveckého 
zámečku Calimero 

Valis 
Bohemia Poláková Z. 30.11.10 27.01.11 

Aneta Dog-Lome Quido 
Black 
monkey Voltrová J. 15.01.11 13.03.11 

Betty Radyňský vrh Askot Lovely Buddy Holubová  12.01.11 10.03.11 

O´Nes Roxmavel Billy the Kid Reles Velenová M. 10.01.11 10.03.11 

Camilla Z aréty Ice Tea  Ad Acte Dufková M. 26.01.11 30.03.11 

Flér z Písecké brány 
Zhelanny 
Malchik  iz Mira zvezd Davídková K. 03.02.11 N 

Sissi Valis Bohemia Coomcoom 
Des 
Patibullies 

Čermáková 
M. 09.01.11 18.03.11 

Chelsea Prima Grichia Oziris Roxmavel Pellerová J. 15.01.11 13.03.11 

Darcy Canis Ludens Leopold Castafiore Matějková 18.01.11 19.03.11 

Hanah Prima Grichia Oziris Roxmavel Pellerová J. 31.01.11 01.04.11 

Chipsy Mawpet 
Amulet 
Adonis Bag-Ceg Poláková Z. 31.01.11 05.04.11 

Radost Red 
Pearl Rensi Iskryashchayasya 

Black Rain at 
Roxmavel Rickshaw Buňatová K. 31.01.11 05.04.11 

Ascha Wampair 
Black Rain at 
Roxmavel Rickshaw Víchová O. 02.02.11 10.04.11 

Cookie  z Gargamellu Gabriel Mawpet Buňatová K. 13.07.11 12.09.11 

Bonnie Černá maska 
Amulet 
Adonis Bag-Ceg Poláková Z. 16.02.11 16.04.11 

Christy Dog-Lome Arny 
Z města 
pohádek Petrová L. 17.02.11 16.04.11 

Chilly 
Peper Corsairey Casch Up to Date 

Corsairey 
Casch Kupčíková I. 20.02.11 22.04.11 

Ananke Kacafírek Aray  Perfect bet Ždímal V. 20.02.11 N 

Fata 
Morgana Corsairey Casch 

Cheques in 
the post  Beauview Kupčíková I. 24.02.11 N 

Amálka Francouzská lilie 
Hermes 
Platon Usire Uzlová M. 01.03.11 25.04.11 

Cher  Mawpet Oziris Roxmavel 
Petrová 
Valerie 01.01.11 05.03.11 

Xenie Mawpet Oziris Roxmavel 
Petrová 
Valerie 20.01.11 27.03.11 

Balbína Valis Bohemia Oziris Roxmavel 
Petrová 
Valerie 26.02.11 27.04.11 
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Lilith  Mawpet 

Eye of the 
Tiger Grand 
petros Paragons 

Petrová 
Valerie 16.11.10 N 

Ruby 
Pertos Runors 

Eye of the 
Tiger Grand 
petros Paragons Dufek P. 22.03.11 27.05.11 

Bibiana Valis Bohemia Coomcoom 
Des 
Patibullies 

Čermáková 
M. 02.03.11 02.05.11 

Holy Valis Bohemia 

Eye of the 
Tiger Grand 
petros Paragons Petrová H. 29.03.11 24.05.11 

Caramelka Černý onyx Coomcoom 
Des 
Patibullies 

Čermáková 
M. 10.04.11 06.06.11 

Twenty for 
Carat at 
Roxmavel Paragon´s Robin Roxmavel Juklíčková M. 22.03.11 23.05.11 

Juditha Dog-Lome 
Amulet 
Adonis Bag-Ceg Buňatová K. 12.04.11 11.06.11 

White 
Chocolate Corsairey Casch 

Cheques in 
the post  Beauview Kupčíková I. 12.04.11 N 

Gustina Dog-Lome Belfio Black Ze Sídlberku Hromová A. 20.04.11 15.06.11 

Caj-Judy  z Gargamellu Baddy 
Savage of 
Day Buňatová K. 01.05.11 01.07.11 

Zara  Dog-Lome 
Amulet 
Adonis Bag-Ceg Suchá L. 05.05.11 04.07.11 

Mendy Tamaguči James Bond Tamaguči Fialová E. 06.05.11 04.07.11 

Gita Prima Grichia 

Eye of the 
Tiger Grand 
petros Paragon´s Pellerová J. 30.04.11 28.06.11 

E´Nastěnka Mawpet Oziris Roxmavel Petrová V. 12.01.11 13.03.11 

Cácorka  Černý onyx 
Amulet 
Adonis Bag-Ceg Budíková K. 13.05.11 10.07.11 

Femme 
Fatale Malý Baskerville Gilbert Mawpet 

Matoulková 
A. 15.05.11 15.07.11 

Janette Tamaguči Loisto-Jutu Hassunassun 
Matoulková 
A. 25.05.11   

Tinkly 
Tinkle Pacey Gilbert Mawpet 

Matoulková 
A. 25.05.11   

Movie  Roxmavel Baddy 
Savage of 
Day Velenová M. 11.06.11 04.08.11 

Anastazie  Corsairey Casch 
Cheques in 
the post  Beauview Kupčíková I. 15.06.11 15.08.11 

Celie Ondrvel 
Bustin a 
Move Paragon´s Velenová M. 16.06.11 15.08.11 

Just a 
Spritz at st 
John Doveland 

Cheques in 
the post  Beauview Kadlec J. 07.06.11 08.08.11 

Narika Mawpet Coomcoom  
Des 
Patibullies 

Čermáková 
M. 11.06.11 13.08.11 

Lilith  Mawpet Arden Ratcatcher 
Petrová 
Valerie 16.03.11 20.05.11 
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Dianka Větrná pole 

Eye of the 
Tiger Grand 
petros Paragon´s Jílková D. 17.07.11   

Fata 
Morgana Corsairey Casch 

King Mambo 
of  Castafiore Kupčíková I. 27.07.11   

Bertie Canis Ludens Corbet  Tamaguči Exnerová S. 02.08.11   

Nugetka Corsairey Casch Orange Slnečný lúč Stehlíková J. 07.08.11   

Ay-sha Černý onyx Fandorin Petit Belgique 
Čermáková 
M. 07.08.11   

Leylla Tamaguči James Bond Tamaguči Fialová E. 13.08.11   

Dahlia Pod pultem Tonda Mawpet Pomezná M. 13.05.11 09.07.11 

Darinka Z aréty 
Denzel 
Discovery Neibade´s 

Vokounová 
B. 15.08.11   

Angel Mont Arwen 
Jack a 
Dandy 

Corsairey 
Casch Ulrychová P. 27.08.11   

Dorotka Roxmavel 
Bustin a 
Move Paragon´s 

Hřebačková 
J. 02.07.11 06.09.11 

Angie Malý bandita Tonda Mawpet 
Hrabálková 
E. 28.08.11   

Ketty Prima Grichia 
King Mambo 
of  Castafiore Kupčíková I. 02.09.11   

Fifi Malý poutník Aray  Perfect bet Ždímal V. 06.09.11   

Charlotte Mawpet Eros Černý onyx 
Chlupáčková 
K. 14.09.11   

 

 
 

SLOVO PRO…….. 
 

Část IV -  den ,,D“ 
 

A je to tady. Po dlouhém hledání, telefonování a vstřebávání všech informací, nastal den ,,D“ a 
jedeme si pro štěně grifonka.  
Chovatelská stanice,ze které jsme si grifonka vybrali je od našeho bydliště vzdálená cca 200 
km. Ale nám to vůbec nevadí a doufáme, že jsme si vybrali opravdu toho nej…… 
Malé městečko, do kterého jsme přijeli, nás přivítalo množstvím zeleně a parčíků- určitě ráj pro 
venčení pejsků. 
Chovatelka bydlela v malém rodinném domku s velikánskou zahradou. Zazvonili jsme u branky 
a vzápětí nás, s hrozným štěkotem, přiběhla přivítat malá smečka grifonků skoro všech barev a 
rázů (..a pak že prej jsou grifonci neštěkavé plemeno!) 
Paní chovatelka vyšla z domu a zavolala na smečku. Podívala jsem se na dceru,pousmáli jsme 
se na sebe a obě jsme měli stejnou myšlenku: odvolat štěkající smečku? ha,ha, to se nepodaří! 
Ale překvapení se dějí. Celá smečka se obrátila jak jeden muž a s ocásky nahoru běžela 
radostně ,,přivítat“ paničku.  

 
Vstup na zahradu byl volný. 

 
……jak jsme prožili chvíle s vybíráním štěňátka a milou chovatelkou se dozvíte příště 

 
        z úctou     matka Zita 
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VÝSTAVY 
 
Klubová výstava 17.9.2011 – Lysice 
rozhodčí : Herbert Heim  

 
V pořadí druhou Klubovou výstavu v letošním roce, 
na které bylo možné získat čekatelství českého šampióna (CAC) nebo čekatelství 
českého junior šampióna (CAJC), ale ne titul klubového vítěze, jsme uspořádali ve 
velmi pěkném prostředí Lidového domu v Lysicích nedaleko Boskovic. Podzimní 
výstavu jsme připravili raději pod střechu, abychom se nemuseli obávat rozmarů 
babího léta. Útulnost sálu Lidového domu byla skvělá a počasí taky. Takže nebyl 
žádný problém s venčením pejsků v blízkém parčíku či kuřácké přestávky na 
dvorečku.  
Na 75 vystavených jedinců posoudil mezinárodní rozhodčí z Německa pan Herbert 
Heim. Jak jsme se dozvěděli z krátkého představení pana H. Heima, prvního grifonka 
získal už v roce 1988, v době kdy žil v Anglii. Patří tedy mezi málo rozhodčích, kteří 
grifonka vlastnili či chovali. Pan Heim byl velmi potěšen pozváním na naši klubovou 
výstavu, protože ví o standardně velkém počtu vystavovaných grifonků a brabantíků. 
Plemena byla vystavována v pořadí grifonek belgický v počtu 17 jedinců, grifonek 
bruselský v počtu 23 jedinců a brabantík v počtu 35 jedinců. Rostoucí obliba 
krátkosrsté varianty stále pokračuje a i letos byl brabantík na klubové výstavě 
nejpočetnější.  
A kdo získal mety nejcennější ? 
 
 
GRIFONEK BELGICKÝ :   

 
 
 

BOB, BIS    
            

KING MAMBO OF CASTAFIORE,  
AK02130403,nar.: 16.04.2009 

 
o.: CH SANTARRA SALSA TO CILLEINE,            
m.: ENDLESS MAGIC 

    chov.: Prouve L.,  maj.: Kupčíková Ilona 
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GRIFONEK BRUSELSKÝ : 
 

BOB                
 

CHANNEL ČERNÝ ONYX,  
CMKU/BRG/1989/10, nar..27.04.2010 

          
        o.: COOMCOOM DES PATIBULLIES, 

m.:.SISSI VALIS BOHEMIA 
   chov.: Ćermáková Martina,   
    maj.: Vokounová Bohdana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRABANTÍK : 
 
 

     BOB 
 
       AMULET ADONIS BAG-CEG, 

CMKU/BAG/1283/06/10,nar. 27.10.2006 
         o.: ATON SMÍŠEK, 
        m.: ANGELIKA PIBARO 
          chov.: Buňatová Klára,  
     maj.: Buňatová Klára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkujeme sponzorům výstavy společnosti Hájek Pet Food za 
podporu a pěkné dary pro vystavovatele a paní Vladěně 
Moravcové za pěkné výstavní katalogy. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci výstavy. Děkujeme obci Lysice 
za vřelé přijetí. 
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Nejlepší chovatelská skupina: 
 
 
CHS.: BAG-CEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledková listina 
 
Grifonek belgický : 
TŘÍDA POHLAVÍ JMÉNO MAJITEL VÝSLEDEK 

štěňat pes 

Nizhegorodskoe 
Ocharovanie 
Zeus Ulrychová Petra 

VN1 nejl.štěně 
výstavy 

mladých pes 
Armin De la 
tormenta del mar Snětina Martin VD3 

mladých pes 
Bastien Zlatá 
nymfa Bulínová Romana VD2 

mladých pes Oscar Tamaguči Michalcová Radka V1 CAJC BOJ 

mezitřída pes Zaida Mawpet Petrová Valerie V1 CAC 

otevřená pes Aray Perfect Bet Ždímal Vratislav V2  r.CAC 

otevřená pes 

Lupínek 
Corsairey 
Casch Blaha Miroslav V1 CAC 

šampion pes 
King Mambo of 
Castafiore Kupčíková Ilona 

V1 CAC BOB 
BIS 

šampion pes 

Paragons Eye of 
the Tiger at 
Grand Petros Dufek Petr V2 r.CAC 

štěňat fena 
Vanity Fair 
Corsairey Casch Kupčíková Ilona VN 

mladých fena 
Adélka Z krchova 
vrchu Jílková Dana V3 

mladých fena Ajla Megavampir Ždímal Vratislav VD 

mladých fena Biggi Zlatá nymfa Karásková Hana VD4 

mladých fena 
Dobronika Grand 
Petros Pozdíšková Libuše V2 
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mladých fena Senta Dog-lome Krsová Jiřina V1 CAJC 

mezitřída fena 
Qienie Slnečný 
lúč Kyselová Lucia V1 CAC 

otevřená fena 
Kyra-Beg Ze 
Sídlberku Šindelová Lenka V1 CAC 

 
Grifonek bruselský 
TŘÍDA POHLAVÍ JMÉNO MAJITEL VÝSLEDEK 

štěňat pes Chuck Mawpet Chudobová Lidmila VN1 

štěňat pes Uxi Dog-lome Krsová Jiřina N2 

mladých pes 
Gatsby Canis 
Ludens 

Piotrovsky 
Bohuslav VD1 

mezitřída pes 
Baddy Savage 
of day Krsová Jiřina V1 CAC 

mezitřída pes Walfis Mawpet Petrová Valerie VD2 

otevřená pes 
Orange 
Slnečný lúč Kyselová Lucia V1 CAC 

šampionů pes 
Quentin 
Mawpet Petrová Valerie V1 CAC 

štěňat fena 
Chelsea 
Mawpet Petrová Valerie VN2 

štěňat fena 
Lilli Marlen 
Černý onyx 

Nevšímalová 
Kamila VN1 nejl.štěně 

mladých fena 
Big Mary Mont 
Arwen Ulrychová Petra D 

mladých fena 
Brigite Bardot 
Fatal Gang Lázničková Ivana VD2 

mladých fena 
Cinderella 
Mawpet Kalábová Lenka VD3 

mladých fena Iwy Černý onyx Čápová Daniela VD4 

mladých fena 

Uk Royal 
Blood 
Corsairey 
Casch Kupčíková Ilona V1 CAJC BOJ 

mezitřída fena 

Evelínka Z 
loveckého 
zámečku Topilinová Markéta VD4 

mezitřída fena 
Hello He-he 
Černý onyx Kubíková Gabriela VD3 

mezitřída fena 
Channel Černý 
onyx 

Vokounová 
Bohdana V1 CAC BOB 

mezitřída fena 
Vivien 
Roxmavel Víchová Olga V2 r.CAC 

otevřená fena 
Darcy Canis 
Ludens Matějková Pavlína VD1 

šampion fena 
Bazalka Grand 
Petros Dufek Petr V1 CAC 

veterán fena Lucy Mawpet Kalábová Lenka 
V1 BOV BIS 
veterán 
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 Brabantík : 
 TŘÍDA POHLAVÍ JMÉNO MAJITEL VÝSLEDEK 

štěňat pes 
Fario Gucci 
Bag-Ceg Buňatová Klára 

VN1, nejlepší 
štěně 

dorost pes Gucci Mawpet Haklová Valerie VN2 

dorost pes Guy Mawpet Haklová Valerie 
VN1 nejlepší 
dorost 

mladých pes 

Athos Z 
Krchovova 
vrchu Šimek Zdeněk VD1 

mladých pes 

Big Boy 
Francouzská 
lilie Snětina Martin VD3 

mladých pes Dante Mawpet Michalcová Radka VD4 

mladých pes 
Darisvet James 
Bond Kupčíková Ilona VD2 

mezitřída pes 
Celík Grand 
Petros Poláková Zdenka V2 

mezitřída pes 
Dalgado Bag-
ceg Buňatová Klára V1 

otevřená pes 
Best off Locky 
Bag-ceg 

Gergelová 
Gabriela V1 CAC 

otevřená pes 
Cerda Větrná 
pole 

Paščenková 
Ludmila VD3 

otevřená pes Kastl Mawpet Šutová Jana V2 r.CAC 

šampion pes 
Amulet Adonis 
Bag-Ceg Buňatová Klára V1 CAC BOB 

šampion pes Matty Dog-lome Královec Jaroslav V2 r.CAC 

šampion pes 
Paragons Bustin 
a Move Juklíčková Marie V3 

štěňat fena 
Frensi Rain 
Bag-ceg Kořínková Irena VN3 

štěňat fena Ithaka Mawpet Haklová Valerie N4 

štěňat fena 
Lorraine Černý 
onyx Jeřábková Pavlína VN1 

štěňat fena Unai Dog-lome Buňatová Klára VN2 

dorost fena 
Agátka Herbal 
Garden Bartesová Adéla VN1 

mladých fena 
Adki Mistress 
Britz Kupčíková Ilona V2 

mladých fena 
Adamka 
Roxmavel Kořínková Irena V3 

mladých fena 
Alžběta Zlatý 
vltavín Kratochvíl Jaroslav VD 

mladých fena 
Anička Z 
krchova vrchu Jílková Dana 

V1 CAJC BOJ 
BIS junior 

mladých fena 
Cayla Coquine 
Bag-Ceg Buňatová Klára V4 

mladých fena 
Denivka Grand 
Petros Hozáková Lenka VD 
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mezitřída fena Xandra Mawpet Haklová Valerie V1 CAC 

otevřená fena 

Azalka 
Francouzská 
lilie 

Pejchalová 
Kateřina VD 

otevřená fena Besinka Mawpet Petrová Hana V3 

otevřená fena 
Dorotka Canis 
Ludens Pašková Helena V1 CAC 

otevřená fena 
Fialka Větrná 
Pole Prchalová Jana VD 

otevřená fena 
Frída Větrná 
pole Jílková Dana V2 r.CAC 

otevřená fena Cher Mawpet Petrová Valerie V4 

otevřená fena 

Iskryashchaysya 
Radost red pearl 
Rensi Buňatová Klára VD 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FCI Centenary European Dog Show 2011 
01 - 04. 09. 2011 

Leewarden, the Netherlands 
 
Grifonek belgický : 

 
 

 
BOB, Nejlepší pes, CACIB,CAC,V1 
6382 Faiter Che Rally Team WJWʼ10 RU 
Ch., RKF 25228689, G.: 24-3-2009, F.: E. 
Antonova, V.: Best-Of-Breed de l’Allee des 
Marmousets, M.: Faiter Nikoletta, Eig.: K. 
Ushkova 
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Nejlepší fena, Nejlepší mladá fena,V1 
6384 Moden Taip Greta Garbo di Casa 
Peki, ROI 1164629, G.: 21-8-2010, F.: N. 
Kirsanova, V.: Sjurpriz iz Podmockovja 
Svetskiy Lev, M.: Zerkalo Dushi Black 
Label, Eig.: A. Colli 
 

 

 
 
CACIB, r.CAC 
6387 Harpersband Aleksandra, RKF 
2691342, G.: 30-1-2010, F.: O.V. 
Zubareva, V.: Doveland Nigel, M.: Emili ot 
Nevskogo 
Hobbita, Eig.: S. Nikulin 
 

 
 
 
 
 
 

Grifonek bruselský : 
 

 
 
 
BOB, Nejlepší pes, CACIB,CAC,V1 
6382 Huvikummun Red Jacket 
CIB/RU/FR/BG/CZ/FI/LT/SI/UA/ME/MK 
Ch. EWʼ10, RKF 1983515, G.: 24-9-2006, 
F.: E. 
Koskelin, V.: Barnfall Black Flash, M.: 
Huvikummun Red Elegance, Eig.: T. 
Starikova 
 

 
 
Nejlepší fena, CACIB, CAC, V1 
6384 Walliants Filharmonica DK Ch., DK 
20161/2008, G.: 10-5-2008, F.: G.E. 
Sehlstedt, V.:Walliants Heavy Metal, M.: 
Vendettas 
Bundle of Joy, Eig.: G. Terman 
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Nejlepší mladý pes 
6392 Sherlock II ot Nevskogo Hobbita, 
RKF 2763289, G.: 27-3-2010, F.: Owner, 
V.: Nicolas Niklby ot Newvskogo Hobbita, 
M.: 
Praskovia ot Nevskogo Hobbita, Eig.: N. 
Sedykh en N. Sedykh 
 

Brabantík : 

 
Nejlepší pes, CACIB,CAC,V1 
6425 Beauview I Know I Want You DK 
Ch.,  
S 21588/2010, G.: 13-5-2009, F.: S.J. 
Thompson, 
V.: Cilleine Rigadoon, M.:Beauview Miss 
You Already, Eig.: A. Weiglin en G.E. 
Sehlstedt 
 

 
 

Nejlepší mladý pes 
6418 Nouveau Demi Grand, RKF 
2931457, G.: 20-8-2010, F.: A. 
Clicquot, V.: Mowacre Smooth 
Operator Via Nouveau, M.: Chizara 
Rythym in Red, Eig.: N. Gryaznova 
 
 
 
 
BOB, Nejlepší fena, Nejlepší mladá 
fena, CAC, V1 
6429 Rus Elodser Puppa, RKF 2744824, 
G.: 1-7-2010, F.: L. Serova, V.: 
Flamandskyi Gobelen London, M.: Union 
Grif Hapy Smile, Eig.: L. Serova 
 
 
 
 
 
 

     


