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Vážení členové KCHGB, milí přátelé,
dostává se k vám další číslo i-zpravodaje, které je zaměřené na přípravu volební
členské schůze. Dovolte tedy malé ohlédnutí za uplynulými třemi lety.
Volbě nového výboru předcházelo období neshod mezi členy Klubu, které byly
prvotně vyvolány různými názory na nový Zápisní řád a s tím související úpravy
Stanov. Tehdejší výbor ve složení D. Nečástková, L. Bertrandová, J. Pidrmanová, H.
Rotterová a M. Nedvědová (dnes Sudová) nedostatečně komunikoval se členy a
neumožnil hned na počátku diskuzi jednotlivých názorů.
Bylo to 27. 6. 2009, kdy jsme si zvolili nový výbor Klubu ve složení R. Malý, P. Dufek,
M. Velenová, A. Matoulková, J. Kadlec, H. Rotterová a J. Pellerová. Bohužel v tomto
složení výbor nezůstal dlouho a postupně došlo k obměně většiny členů. Proto na
další čl. schůzi v Mladé Boleslavi jsme výbor odvolali a zvolili nový ve složení P.
Dufek, M. Čermáková, H. Pašková, V. Petrová a M. Velenová. Z dnešního pohledu
musím říct, že nejtěžší bylo období 2009 – 2010. A to z důvodu, že až 5. 9. 2009
došlo k fyzickému a protokolárnímu předání jednotlivých agend. Rád bych dopsal a
majetku, ale to je velké slovo pro skupinu razítek. Jistě si mnozí pamatují, že váhu ani
čtečku nově zvolený výbor od odstupujících členů nikdy nedostal.
Výbor pod vedením pana Malého začal pilně pracovat a dohodl pevná pravidla
především o pohybu klubových finančních prostředků – zamezil hotovostním platbám
a výběrům. To byl první krůček k odvolání pokladní paní H. Rotterové, která přes
opakované výzvy odmítala zpřístupnit finanční agendu klubu. Byl to i počátek
rozkrývání praktik, které v minulém období vyústily ve zneužívání a bohužel i
rozkrádání klubových financí. Do organizování výstav si nechtěl nechat mluvit pan
Kadlec a sám odstoupil cca měsíc před konáním Speciální výstavy a Evropské
klubové výstavy aniž by předal jakékoliv informace a kontakty na stav příprav této
akce a sjednanou rozhodčí z Anglie. Rozumně členové na podzim 2010 vyhodnotili
situaci a zvolili nový výbor, který pracuje s malou změnou až do konce volebního
období. Samostatnou kapitolou je činnost revizní komise, která se bohužel musí
hodnotit v některých kauzách jako úmyslně tendenční, nepravdivá a zavádějící.
To však stačí, pokud hodnotím vnitřní události v klubu. Je také potřeba říct, že v
uplynulém období KCHGB uspořádal velmi pozitivně hodnocenou 2. Evropskou
výstavu, že měl na svých výstavách pozvané rozhodčí z Anglie, Belgie, Německa i
Francie, že se na našich výstavách schází pravidelně na 100 vystavovaných jedinců,
což svědčí o vzrůstající popularitě těchto akcí, že se díky dobrému a stabilizovanému
hospodaření výboru s klubovými prostředky daří zajistit pěkné ceny i dary pro
vystavovatele, že se do pořádání výstav zapojili i členové mimo výbor klubu, že za
uplynulé období nebyl jedinec, který by byl na bonitaci vyřazen z chovu, že náš klub
podporuje letní soustředění grifonků a brabantíků se zaměřením na Agility, že český
chov získal další světové vítěze. Jsem přesvědčen, že výbor ve složení v jakém
pracuje od schůze v Mladé Boleslavi nastavil pomyslnou laťku své činnosti skutečně
vysoko.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se zapojili v uplynulém
volebním období do práce v klubu a pro klub pracovali bez nároku na odměnu. Do
dalšího období rovněž přivítáme upřímně míněné návrhy na pomoc v činnosti klubu,
návrhy na zkvalitnění a případné rozšíření klubových akcí.
Přeji všem členům klubu mnoho pohody a klidu na práci do dalšího období.
Petr Dufek, předseda
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Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků :
725 875 191
dufik@volny.cz
777 730 311
mawpet@seznam.cz

Předseda

Ing. Petr Dufek

Jednatel

Valerie Petrová

Poradce chovu

Marie Velenová

Pokladník

Helena Pašková

Výstavní referent

Vratislav Ždímal

777 191 153
roxmavel@seznam.cz
721 161 337
helenapaskova@seznam.cz
774 324 190
megavampir@gmail.com

Revizní komise :
777 897 199
tolja@brabantik.cz
Brněnská 13, 691 72 Klobouky u Brna

Předseda

Anatoliy Kshyshovskyy

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

Stav financí KCHGB k 30.09.2012
2012/ I.Q

2012/ II.Q

Stav bankovního účtu

118 893 Kč

174 705 Kč

Termínovaný vklad

100 000 Kč

100 000 Kč

Stav pokladny

22 450 Kč

22 450 Kč

Stav nové pokladny

1 665 Kč

1 558 Kč

Celkem fin. prostředky

243 008 Kč

298 713 Kč

Stav pokladny předpokládáme, že je od 31.12.2009 bez pohybu. Termínovaný vklad
byl založen 2.6.2011
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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
Poštovní spořitelna, číslo účtu : 194490967/0300

NEZAPOMÍNEJTE ….
•

zasílat vaší reklamu chovatelské stanice nebo pejska / fenky do
ročenky 2012
vše na adresu dufik@volny.cz

Pozvánka na volební členskou schůzi

Členská schůze se uskuteční 27.10.2012 od 11,00 hod v Restauraci KELTOVNA
(Nižbor 206, 267 05, GPS : n 50°0.16285‘, E 14°0.17688‘). Prezentace je možná od
10.30 hod.
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení
Volba orgánů členské schůze
Schválení programu
Zpráva předsedy KCHGB
Zpráva pokladníka
Zpráva poradce chovu
Zpráva revizní komise
Plán akcí 2013
Rozpočet 2013
Zpráva o stavu vyšetřování Policie ČR
Návrh na přepracování stanov
Volby
Vyhlášení výsledků voleb
Návrh změny Stanov
Návrh na vedení účetnictví a daň. poradenství
Změna Zápisního řádu – změna podmínek chovnosti
Návrh na snížení poplatků pro nečleny KCHGB
Návrh na ukončení smlouvy s Ing. Pibilovou (vedení internetových
stránek)
19. Diskuse
20. Návrh usnesení
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8. bod programu – Plán akcí 2013
Speciální výstava – Morava / 12.1.
Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz – Morava / 22.6.
Klubová výstava bez zadávání titulu Klubový vítěz – Čechy / 11.6.
Soustředění grifonků a brabantíků, AGI 2013 – Hodonín
Bonitace – vždy po speciální nebo klubové výstavě, v případě, že bude přijat návrh na
změnu podmínek uchovnění, bonitace klub pořádat nebude
9. bod programu – Rozpočet 2013
plán

poznámky

2013
Příjem

180 500 Kč

Členské příspěvky

35 000 Kč

Krycí listy

10 500 Kč

Zápis štěňat

43 000 Kč

Bonitace

11 000 Kč

Výstavní poplatky

81 000 Kč

Výdaje

227 700 Kč

Bonitace

11 000 Kč

Výstavy

145 000 Kč

Tiskopisy

37 000 Kč

Režie

14 000 Kč

Krycí listy
Mzdy
Členské příspěvky

Zisk / ztráta
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60 psů na 1výstavu

reklamní předměty, ročenka

7 000 Kč
12 200 Kč
1 500 Kč

ČMKU

-47 200 Kč

Bude kryt ziskem z předchozího
období
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Volební kandidátka do výboru a revizní komise KCHGB
Předseda

Jednatel

Pokladník

Mgr. Markéta Sudová
Ing. Petr Dufek
Tomáš Baron
Valerie Petrová
Helena Pašková
Kamila Nevšímalová

Poradce chovu

Marie Velenová
Jaroslava Pidrmanová

Výstavní referent

Valerie Haklová
Květoslava Davídková
Anatoliy Kshyshivskyy

Revizní komise

Ilona Kupčíková
Miloš Petr
Petra Ulrychová

Ing. Petr Dufek :
Oficálně zasílám kandidátku na funkci předsedy Klubu chovatelů grifonků a
barbantíků.
Myslím, že jsem v uplynulém období prokázal organizační schopnosti a necítím se být
lhostejný k událostem ani k budoucnosti KCHGB. Určitě chci říct, že jsem
přívržencem volného chovu s minimálním vlivem jakékoliv regulace. Na druhou
stranu, věřím v odpovědnost chovatelů a upřímnost poradce chovu či ostatních
zkušených chovatelů. Nadále bych rád podporoval přípravu vekých klubových výstav
s pěknými cenami a významnými rozhodčími specialisty. Pokud někoho zajímá má
kynologická historie, věnuji se pejskům od svých 15 let a to jako psovod, figurant,
výcvikář dle národních i mezinárodních řádů. Složil jsem okolo 18 zkoušek z výkonu,
od všestranných, přes speciální až po lovecké. S grifonky jsem si zkusil nejen chov a
výstavy, ale i velmi aktivně agility.
S přátelským pozdravem,
Petr Dufek
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Mgr. Markéta Sudová :
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Tomáš Baron :

Valerie Petrová :
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Helena Pašková :

Kamila Nevšímalová :
Jmenuji se Kamila Nevšímalová je mi 43 let a pocházím z Pelhřimova. Psy chovám
od roku 1987. Do roku 2007 jsem chovala francouzské buldočky a také jsem 10 let
vykonávala funkci RPCH v KFB. Tato práce mě bavila a tak bych ráda kandidovala na
funkci poradce chovu v KCHGB. Grifonky mám od roku 2007 a natolik mě uchvátili,
že se jim chci věnovat i nadále. Zabývám se chovem i výstavami, v mé domácnosti
žijí 4 grifonci a 1 fr. buldoček. Práci poradce chovu si představuji nejen jako funkci
administrativní, důležitý je i kontakt a pomoc začínajícím chovatelům a majitelům
v chovu i držení tohoto úžasného plemene.
Každý chovatel by si měl svůj chov řídit hlavně sám a samozřejmě, pokud má zájem
konzultovat svůj záměr s poradcem chovu, který by měl dohlížet zda nedochází
k nežádoucím spojení dvou jedinců, na které by v tom případě měl upozornit a přímo
zasahovat do chovu jen v nutném případě, ohrožující zdraví budoucích štěňat.
Marie Velenová :
Žádám o zařazení mé kandidátky na PCH KCHGB.
Tuto funkci jsem již vykonávala minulé volební období, po dobu 3 let (2009-2012).
Na tuto práci mám dost časového prostoru, administrativu vyřizuji okamžitě, snažím
se být vždy na telefonu a poradit chovatelům. Moje rady se opírají o praktický chov.
Můj první vrh jsem měla v roce 2001. Do současné doby jsem odchovala 29 vrhů. Pro
své feny jsem se snažila najít vhodného krycího psa i v zahraničí. Importovala jsem
z USA několik psů a fen.
Jako PCH bych nadále chtěla prosadit zrušení fyzických bonitací. Proč má
konkurence rozhodovat o tom, jestli váš pes nebo fena může mít štěňata s PP ?????
Pokud nemá jedinec vyřazující vady, které jsou uvedeny ve standardu, je vždy
chovný. Stačí si prostudovat řády FCI.
i_zpravodaj_03_2012
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Jaroslava Pidrmanová :
Žádám o zařazení na kandidátku za poradce chovu.
Valerie Haklová :
Poslední dva roky pomáhám s organizací výstav. Protože mě tato práce baví,
chtěla bych v ní pokračovat jako výstavní referent.
Květoslava Davídková :
Žádám o zařazení na kandidátku jako člen revizní komise.
Anatoliy Kshyshivskyy :
Váženy pane předsedo,
zasílám kandidátku pro nadcházející členskou schůzi. Revizní komise se rozhodla
kandidovat jako celek, tedy ve složeni Anatoliy Kshyshivskyy, Květoslava Davídková
a Ilona Kupčíková.
O prací v revizní komisi projevila zájem také paní Petra Ulrychová, která má zájem
kandidovat za řádného clena revizní komise a kterou tímto připojujeme.
Miloš Petr :
Vážený pane předsedo, ve znění stanov KCHGB ( článek 4, bod "a")
žádám o zařazení mé kandidatury pro volby do revizní komise KCHGB.
Děkuji.
S pozdravem Miloš Petr
Petra Ulrychová :
Ráda bych požádala o začlenění do kandidátky na pozici člena revizní komise
KCHGB.
10. bod programu – Zpráva o vyšetřování Policií ČR
Tyto výdaje nebyly předloženy ke schválení žádné následujících členských schůzí a
ani nebyly součástí schválení zápisů z výborových schůzí.
Rok 2005-2008 – údaje nejsou podloženy výdajovými doklady,zpracováno dle
peněžních deníků předložených paní Rotterovou.
Rok 2009 – zpracováno dle výdajových dokladů,zajištěných policií ČR.
2005
CESTOVNÉ

datum

Kč

Kadlec

1.7.

821

Trenzová

1.7.

1000

Rotterová

2.7.

500

POHOŠTĚNÍ

datum

Kč

Trenzová

1.7.

2538
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občerstvení

2.7.

5712

květ.výzdoba

30.12.

716

PH

1.7.

570

občerstv.+pronájem sálu

2.7.

5363

peněženka

2.12.

99

2006

2007
PHM org.výstavy a výboru

29.4.

2049

pohonné hmoty

10.6.

1320

PHM org.výstavy

19.6.

2844,5

PHM pokladník

14.8.

1010

PHM pokladník

28.9.

1060,5

PHM zajištění výstavy

8.11.

1011

občerstvení

10.6.

4111

parkovné

14.4.

100

DNA Blatská

11.10.

2020

KV zapisovatel Kaliberová

7.11.

450

KV vedoucí kruhu Kadlec

7.11.

550

webmaistr

19.12.

5000

KV cestovní náklady pořadatelé

15.6.

1380

ubytování+občerstvení

15.6.

7595

vedoucí kruhu

12.4.

450

2008

KV drobné výdaje

15.6.

6520

asistent kruhu Kyšovskyy

15.6.

500

asistent kruhu Kaliberová

15.6.

500

asistent Kaliberová

15.11.

550

webmaister

30.12.

5000
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2009
grafické zpracování diplomů-Kopečný

19.3.

3000

PHM

13.2.

1000

cestovné a PHM-Kadlec

4.4.

968

poštovné a PHM-Rotterová

14.4.

864

PHM-Rotterová

24.4.

1176

PHM

9.4.

1099

PHM

14.4.

170

PHM-Rotterová

31.5.

1623

grafické zpracování diplomů-Kopečný

6.6.

3000

28.6.

14031

ubytování rozhodčích a výstavního výboru
a PHM
vyúčtování
vedlejších
ved.kruhůKshyshovskyy

28.6.

5350

PHM

17.6.

500

PHM 2x

22.6.

560

PHM

26.6.

950

PHM

27.6.

500

PHM 2x

9.7.

1500

PHM

22.9.

1005

PHM

24.9.

501

PHM

26.9.

500

PHM
PHM

28.9.

500
500

4.10.

PHM X 2

12.10.

PHM

13.10.

PHM

14.10.

PHM

22.10.

PHM x 2

23.10.

PHM
grafické zpracování diplomů-Kopečný
zapisovatel a tlumočník - Kadlec

31.10.
7.11.

PHM-Rotterová

30.11.

PHM-Rotterová

29.12.
celkem
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900
640
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15. bod programu - Změna Stanov
•

Doplnění čl.4 o bod e)
e) vzniknou-li členovi, který je současně volen do některé z komisí nebo výboru,
podle těchto stanov, v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch ostatních členů
nebo celé společnosti nějaké náklady, má právo na jejich úhradu společností,
zejména se jedná o cestovní náhrady případně další věcné náklady a to v rozsahu,
jak je schváleno vnitřním předpisem společnosti

Návrh č.1
Stávající text čl.11 vypustit a nahradit
Majetek a hospodaření klubu
11.1 Veškerý movitý a nemovitý majetek získaný za klubové finanční
prostředky nebo z darů, jakož i finanční prostředky získané dle článku 11.2
jsou majetkem klubu. Majetkem klubu je rovněž veškerá chovatelská a
klubová dokumentace vzniklá v důsledku činnosti orgánů nebo jednotlivých
funkcionářů Klubu.
11.2 Zdrojem příjmů klubu jsou :
a) členské příspěvky
b) poplatky za krycí listy
c) poplatky za bonitaci
d) poplatky za zápis štěňat
e) poplatky za speciální a klubové výstavy a jiné chovatelské akce
f) pokuty
g) dary
11.3 Členem výboru je ekonom, který
a) vede jednoduché účetnictví dle platné legislativy
b) sestavuje návrh ročního rozpočtu
c) sleduje čerpání rozpočtu klubu
d) na členských schůzích podává zprávu o hospodaření a předkládá
peněžní deník k nahlédnutí
e) vede pokladnu (provádí hotovostní příjmy a výdaje)
f) spravuje běžný účet KCHGB, o.s. (provádí platby přes elektronické
bankovnictví)
g) archivuje účetní dokumentaci
h) vede evidenci majetku
11.4 úhrady za členské příspěvky, poplatky, dary a pokuty klub přijímá
pouze bezhotovostně tj. na běžný účet KCHGB, o.s.
Návrh č.2
Stávající znění :
Článek 11
Finanční hospodaření klubu
11.1. Členem výboru je pokladník, který vede peněžní deník a další nutnou
administrativu s tím spojenou. Na výroční členská schůzi předkládá peněžní
deník k nahlédnutí.
11.2. Zdrojem příjmu klubu jsou:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za krycí listy,
c) poplatky za bonitaci,
d) poplatky za odchov štěňat a krytí,
e) speciální a klubové výstavy a jiné chovatelské akce,
i_zpravodaj_03_2012
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f)pokuty,
g) dary.
Výši jednotlivých poplatků stanoví členská schůze. Všechny finanční
prostředky s výjimkou zálohy na drobné výdaje, musí být uloženy u
bankovního ústavu.
Návrh :
Článek 11
Finanční hospodaření klubu
11.1. Členem výboru je pokladník, který vede pokladnu a další nutnou
administrativu související s účetnictvím. Pokladník nemusí vést
účetnictví klubu v případě, že členská základna rozhodne o zpracování
účetnictví účetní firmou. Na výroční členské schůzi předkládá
pokladník peněžní a pokladní deník k nahlédnutí.
11.2. Zdrojem příjmu klubu jsou:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za krycí listy,
c) poplatky za bonitaci,
d) poplatky za zápis štěňat,
e) poplatky za speciální a klubové výstavy a jiné chovatelské akce,
f) pokuty,
g) dary.
11.3 Výši jednotlivých poplatků stanoví členská schůze. Všechny
finanční prostředky s výjimkou zálohy na drobné výdaje, přijímá klub
výhradně bezhotovostní platbou na účet KCHGB.
16. bod programu - Změna Zápisního řádu
Návrh č.1
Podmínky k udělení chovnosti v KCHGB
Psi i feny mohou být předvedeni na bonitaci nejdříve ve věku 14 měsíců, dosažených
v den konání bonitace.
tři výstavy – Mezinárodní výstava
Národní výstava
Klubová nebo speciální výstava se zadáváním CAC
•
nejnižší akceptované ocenění – 3 x velmi dobrá
• výstavní ocenění musí být minimálně od dvou různých rozhodčích, přičemž
nerozhoduje, v které zemi byly výstavy absolvovány
• počet jednotlivých výše vyjmenovaných výstav není určen, pro uchovnění
lze použít např. 3 MV, 3 NV, 1 KV + 2 NV atd, záleží na majiteli psa/feny
• vyšetření patel zůstává
Kopii výsledků výstav, vyšetření patel a originál PP se posílá PCH. PCH po
splnění podmínek zaznamená do PP chovnost a posílá originál PP na CMKU
k přeregistraci. PK po přeregistraci posílá originální PP zpět majiteli.
Změna Čl. 1, bod 1.2.
Původní znění:
1.2. U importovaných jedinců je povinnost majitele předvést svého psa k
posouzení na bonitaci pořádanou klubem, i když tento pes absolvoval
bonitaci/splnil podmínky chovnosti v zemi, z níž byl dovezen. Toto platí i pro
importované jedince i pro psy/feny přechodně působící (zapůjčené) v chovu,
jsou-li zapůjčené déle než půl roku ode dne dovozu do ČR.
Návrh:
U importovaných jedinců: jestliže pes nebo fena splnili podmínky chovnosti v
zemi, z níž byl dovezen, pes/fena je uznán chovným i v ČR. Toto platí pro
importované jedince i pro psy/feny přechodně působící (zapůjčené) v chovu.
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Změny v Zápisním řádu – shoda s Bonitačním řádem
Návrh č.2
Navrhuji změnit způsob uchovňování . Do dnešní doby probíhají fyzické bonitace. Ty
přinášejí mnoho negativních znaků.
1. časový harmonogram bonitací – za rok jsou uskutečněny 3-4 bonitace
s geografickým rozdělením Morava-Čechy. Věk, stanovený pro
uchovnění, je podle řádu ČMKU od 14-ti měsíců věku psů. V případě, že
jedinec nedosáhne věku při nejbližší bonitaci, je chovatel nucen počkat
na další bonitaci, která je naplánovaná cca za 3-4 měsíce. Jedinci je
v tom případě, kdy jde na další bonitaci 17-18 měsíců. V té době má
fena již 2x po hárání a jestliže další hárání proběhlo před bonitací, musí
chovatel počkat na další hárání, což je většinou dalších 6 měsíců. Při
těchto faktech je pak fena poprvé nakryta ve věku 24 měcíců. Ne zřídka
se stává, že fena se hárá při bonitaci a chovatel je v nejistotě, zda bude
fena uchovněna. Jestliže fena projde bonitací, je nakryta psem, který je
hned ,,po ruce“ a chovatel nemá prostor si zjistit veškeré údaje o krycím
psovi (potomci krycího psa apod.)
2. Finanční náročnost pro chovatele – jestliže chovatel bydlí na Moravě
a, vzhledem k věku bonitovaného jedince je nutné jej zbonitovat, musí jet
na bonitaci do Čech (platí i obráceně), čímž náklady na zbonitování
mnohonásobně stoupnou (benzín, ubytování apod.)
3. Finanční zatížení klubu – klub musí zaplatit (týká se peněz nás všech),
zajištěné místo při bonitacích, úkon a cestovné rozhodčího. Platba 250,Kč zůstává.
4. Časové zatížení bonitovaných psů a bonitační komise – bonitace se
pořádá většinou po výstavě, což je cca od 15 hod. V průměru se
zúčastňuje bonitace cca 15 jedinců (+ - ), na každého jedince se počítá
doba asi 10 min., pak celkový čas bonitace je 3 hodiny. Jistě si každý
dovede představit, jaké je to zatížení nejenom pro lidi ale i pro psy, kteří
nemají svůj klid. Často při bonitaci slyším, když se pes nepředvede, že
již toho má za celý den dost.
Jistě všichni víte, že pes prospí skoro ¾ dne. Při výstavě a zároveň při
bonitaci pes v podstatě nespí celý den.
5. Bonitaci provádí bonitační komise = konkurenční chovatelé. Tento
způsob bonitace je značně zneužitelný. (viz. bonitace za působení
minulého výboru,) kdy se chovatelé obávali, zda jejich pes projde
bonitací i když nevykazoval žádnou vylučující vadu ze standardu. Ale
stačilo pouze to, že váha je vyšší než uvádí standard (psovi se dal
odklad s tím, aby jej chovatel na příští bonitaci zhubnul.) Jaký to mělo
mít efekt, když na bonitaci přijde ,,zhubnutý“ pes, do BK se napíše váha
6 kg a pes, během několika měsíců se opět dostane na svoji váhu (např.
6,5 kg – pokud ještě nenastane jojo efekt). Jaké je pak ale překvapení
pro majitele feny, která podle záznamů v BK jede na krytí s 6-ti kilovým
psem a na místě zjistí, že ta oficiální váha je daleko od skutečnosti?
Z těchto důvodů navrhuji jiný způsob uchovňování a to následující:
1.
2.

Majitel psa/feny si vyplní tkz. DOKLAD O UCHOVNĚNÍ (doklad přikládám)
Pošle PCH tyto dokumenty:
a) doklad k uchovnění
b) doklad o vyšetření patel
c) kopie výsledků ze 3 výstav- od 9-ti měsíců věku psa/feny ( NV,MV a
minimálně 1x Sp.V, Kl.V ) s minimální známkou VD
d) kopii poplatku 130,- Kč
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e) originál PP psa/feny – po splnění podmínek zaznamená PCH do PP
chovnost a tento originál PP pošle na plemennou knihu k přeregistraci.
Do vašeho bydliště vám již přijde z plemenné knihy, že je váš pes/fena
přeregistrován.
Tím si zárověň ušetříte za poštovné nebo jízdu na plemennou knihu za účelem
přeregistrace vašeho psa/feny. Poštovné je v režii klubu. Veškeré dokumenty
zpracuje PCH a při jejich splnění vám oznámí (emailem) zda váš pes/fena splnil
podmínky chovnosti. Finanční náročnost pro vás chovatele je pouze poštovné
za zaslané dokumenty PCH, poplatek za uchovnění a poplatek plemenné knize
za přeregistraci.
Tímto vás žádám, aby jste zvážili obě možnosti kladů a záporů bonitací a
rozhodli se pro hlasování jedné z možností na členské schůzi.
Návrh č.3
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OHLÉDNUTÍ ZA AGI 2012

Prostory
hodonínského
kynologického
klubu přivítaly
začátkem
července další
zajímavou akci.
Ve dnech 5. až
8. 7. 2012 se
zde konal již
druhý ročník
setkání majitelů
a chovatelů psů
plemene
brabantík a
grifonek. Kromě
společenského
rozměru bylo
cílem akce zejména prohloubení dovedností v agility i základech poslušnosti.
Pod vedením zkušených instruktorek Veroniky Vargové, Kateřiny Suchovské a hlavní
organizátorky Jaroslavy Hřebačkové zde malí pejsci po celou dobu pilně trénovali a i
se svými pány si užili spoustu zábavy.
Vyvrcholením společného snažení byl nedělní neoficiální závod agility. Předtím však
absolvovali také společnou plavbu lodí, kterou si všichni náležitě užili. Přestože toto
plemeno malých společenských psů původem z Belgie není zatím mezi lidmi příliš
rozšířené, získá si srdce každého, kdo má možnost tyto psy blíže poznat. „Grifonek i
Brabantík je neobyčejně mazlivý, přítulný rodinný pes, který je plný hravosti a radosti
ze života. Typická je pro něj velmi silná vazba na rodinu a dobře vychází i s jinými
domácími zvířaty. Navíc je překvapivě obratný a rád se učí novým věcem, proto se
hodí také pro agility,“ představila plemeno hlavní organizátorka akce Jaroslava
Hřebačková, která již léta patří ke zkušeným chovatelkám.
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Na závěr nezbývá než poděkovat městu Hodonínu, kynologickému klubu, sponzorům,
a to nové české společnosti NATIVIA s.r.o., výrobce krmiv pro psy a kočky, obchodu
ZOO NEMO s chovatelskými potřebami Pelhřimov a Klubu chovatelů grifonků a
brabantík, kteří se zasloužili o bohaté ceny a poháry, bez nichž by nebylo možné
celou akci ani závěrečný závod zorganizovat.
Jaroslava Hřebačková
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