KLUB CHOVATELŮ GRIFONKŮ A BRABANTÍKŮ
ZPRAVODAJ 2009/3 – 2010/1

Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků1
Předseda

Rudolf Malý

Místopředseda

Ing. Petr Dufek

Jednatel

Jaroslava Pellerová

606 622 515
rudolfm@centrum.cz
725 875 191
dufik@volny.cz
603 933 284
pellerova@seznam.cz
PO BOX 100, 160 41 Praha 6

Pokladník
Poradce chovu

Marie Velenová

Výstavní referent

Jakub Kadlec

Člen

Věra Bačíková

Člen

Jaroslava Hřebačková

777 191 153
roxmavel@seznam.cz
606 335 287
jakub@brabantik.cz
721 507 061
vera.bacikova@gmail.com
604 385 786
vetrnapole@seznam.cz

Člen

Administrátor webu

Ing. Lenka Ošťáďalová

admin.kchgb@wbs.cz

Revizní komise
Předseda

Anatoliy Kshyshovskyy

Člen

Květoslava Davídková

Člen

Eliška Wagnerová

606 335 404
tolja@brabantik.cz
Na Horce 278, 679 11 Doubravice nad Svitavou
606 913 941
kveta.davidkova@seznam.cz
736 273 372
grifonekefram@seznam.cz

POZOR!
Nová oficiální poštovní adresa Klubu: Klub chovatelů grifonků a brabantíků,
PO BOX 100, Kafkova 19, 160 41 Praha 6
Klub má nové oficiální webové stránky na adrese
1
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Příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Autor titulní fotografie: Natalia Vinogradova. Ostatní fotografie
z archivů autorů článků či internetu.

Vážení grifonkáři,
pokud se ohlédnu za rokem 2009, a budu se snažit
vyhodnotit, co přinesl našemu klubu, tak na prvním místě je
to určitě skutečnost, že po dlouhých letech skončila své
aktivní působení ve výboru klubu paní Mgr. Lada
Bertrandová. Je třeba smeknout před vším, co pro klub
obětovala a co vše pro klub, ale především pro grifonky a
brabantíky, za ta léta udělala. Protože sám jsem grifonkářem
teprve čtyři roky nejsem ani schopen všechnu její práci docenit, ale i tak si práce, kterou v minulosti
odvedla, velmi vážím.
V červnu bylo zvoleno nové vedení klubu, které se snaží stavět na tom, co postavili předchůdci, ale
zároveň chce hledat nové cesty, jak nabídnout členům něco nového a moderního. Už od začátku je
vidět, že to bude cesta velmi trnitá a bude stát spoustu energie, ale věřím, že vše bude ku prospěchu
grifonků a brabantíků.
První vlaštovkou jsou myslím nové stránky klubu www.kchgb.cz , kde se snaží výbor ukládat
informace, které mohou členové využívat pro další rozvoj plemene, které nám všem tak učarovalo.
Věřím, že se podaří i uspokojivě odpovědět na všechny dotazy, které vznikly kolem hospodaření
klubu v roce 2008. V době, kdy píši tento příspěvek do našeho Zpravodaje, ještě běží lhůta na
došetření, ale jsem optimista a doufám, že v době, kdy budete tyto řádky číst, už bude vše vysvětleno
a budeme mít všichni klid na rozvoj klubu a budeme se moci připravovat na akce v roce 2010.
V roce 2010 nás čekají dvě velké akce a sice v červnu Evropská výstava a poté také zářijový Den
grifonků, kde budeme chtít ukázat, co všechno naši čtyřnozí miláčci dovedou nejen v oblasti agility,
ale i v dalších sportovních odvětvích. Chceme tímto především všeobecně přiblížit toto plemeno širší
veřejnosti, ale zároveň se i vzájemně obohatit.
Doufám, že jste všichni v klidu a pohodě prožili Vánoční svátky a přeji Vám do celého roku 2010
hodně zdraví, pohody, výstavních a chovatelských úspěchů.
Rudolf Malý, předseda KCHGB

Vážení přátelé,
toto je zřejmě poslední ohlášené číslo tištěného Zpravodaje. Snažil jsem se, abych v něm shrnul vše
podstatné, co se tedy v uplynulém roce událo – klubové výstavy a výstava speciální; pochopitelně
jsem nechtěl opomenout reakce na Světovou výstavu z Bratislavy. V této souvislosti uveřejňuji
rozhovor s Valčou Haklovou a Ladou Bertrandovou, které obě již v uplynulých letech tento titul
získaly a je určitě pěkné si to stále připomínat. Dále naleznete důležité změny, které se udály a které
mají také vliv na činnost Klubu (věnujte prosím pozornost hlavně informaci o platbách a termínech
našich společných akcí). V příštím roce oslavíme 20 let od založení Klubu a čeká nás pořádání
Evropské výstavy jako v roce 2005, ovšem s několika novinkami. Více se dozvíte v článku.
Děkuji všem, kteří se nějakou měrou na podobě tohoto Zpravodaje podíleli.
JK

Zápis z 2. schůze výboru KCHGB konané dne 21. 11. 2009
Místo: Brno, hotel Kozák
Přítomni: Malý, Dufek, Pellerová, Velenová, Kadlec, Rotterová, Hřebačková,
Omluveni: Nečáskova
Hosté: Davídková, Kshyshovsky, Wagnerová
Program:
A.
B.
C.
D.
E.

Kontrola plnění úkolů z 1. schůze
Kooptace nového člena za p. Matoulkovou
Hospodaření klubu – stav a pravidla do budoucna
Pravidla komunikace a pravomoci v rámci výboru a výboru směrem k členům klubu
Různé

A.

Kontrola plnění úkolů z 1. schůze
1. Podařilo se spuštění nových stránek.
2. Ročenka vyjde na konci roku 2010.
3. V lednu 2010 vyjde poslední tištěný Zpravodaj, kde budou:
 informace k webu
 zápis ze 2.schůze výboru
 vyhlášení soutěže „logo KCHGB“ a „můj grifonek“
 výsledek hospodaření za poslední výstavu
 výsledek kontroly revizní
 atd.. (dle zaslaných příspěvků)
4. Nadále je zájem pouze čtyř členů (Pidrmanová, Kopečný,Buňatová, Davídková) o tištěné
Zpravodaje, což jednatel zajistí, ostatní členové akceptovali elektronickou podobu
Zpravodaje.

B.

Kooptace nového člena za p. Matoulkovou
Byla zvolena p. Bačíková Věra. Kooptaci oznámí p. Bačíkové jednatel.

C.

Hospodaření klubu – stav a pravidla do budoucna
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

P. Rotterová do středy 25.11.2009 zašle výboru výpis z účtu k 30. 10. 2009 a přesný stav
pokladny.
Ve Zpravodaji bude zveřejněn výsledek hospodaření za poslední klubovou výstavu.
Do každého pátého dne následujícího měsíce bude výbor znát stav bankovního účtu a
pokladny.
Při plánovaném výdaji do 1000 Kč bude předem zaslána informace ostatním členům
výboru, výdaje nad 1000 Kč musí schválit výbor.
S účinností od 1.1.2010 budou veškeré platby probíhat pouze bezhotovostně,
převodem na účet. Nebude již možné používat složenku typu C.
Revizní komise je pověřena kontrolou příjmů a výdajů za rok 2008 (všechny
doklady).Kontrola bude provedena nejpozději do 22.12.2009. Výsledek práce RK bude
zveřejněn ve Zpravodaji.
P. Rotterová bude nadále rozdělovat příjmy na členské příspěvky, krycí listy, bonitace,

štěňata, plemenná kniha, ostatní příjmy (dary, pokuty). Výdaje budou rozděleny na
výstava ( ceny a poplatky), zpravodaj, poštovné, kancelářské potřeby, ostatní. Výbor se
dohodl na ročních výkazech v této podobě.
8. Možnost používat elektronické bankovnictví, pro sekundární kontrolu pohybů na účtu
klubu zajistí předseda v součinnosti s pokladníkem klubu, nejpozději do 31.12.2009

D.

Pravidla komunikace a pravomoci v rámci výboru a výboru směrem k členům klubu
1. Veškerá rozhodnutí jednotlivých členů výboru směrem k členské základně budou před
jejich zveřejněním minimálně konzultována s výborem.
2. Návrh rozhodčích na bonitace – výběr je v kompetenci PCH (nutné splnit podmínku
nejméně tří různých rozhodčích na rok).
3. Výbor uděluje napomenutí pokladníkovi klubu p. Rotterové za nedostatečnou komunikaci
s ostatními členy výboru při objasňování hospodaření klubu v roce 2008.
4. Výbor uděluje napomenutí PCH p. Velenové za nedostatečnou komunikaci s ostatními
členy výboru.

E.

Různé
1. Krycí listy
 S okamžitou platností je zrušeno volné stahování KL z webu. KL budou vystavovány
na základě písemné žádosti a zaplaceného krycího poplatku. KL budou zasílány na
adresu chovatele.
 K 21.11. 2009 je zrušen expresní poplatek za vystavení KL. PCH vyhoví žádosti o KL v
době i kratší než 6 týdnů bez nárokování expresního poplatku.
 Na KL bude nadále na výběr: „ Souhlasím-nesouhlasím se zpracováním a
zveřejněním osobních údajů........“.
 KL se odesílá do 7 dnů po narození štěňat. Poplatek 100,- Kč za zapsané štěně musí
být uhrazen před podáním přihlášky k zápisu.
2. Do 31.12.2009 budou přijímány žádanky o tet. čísla s podpisem p. Bertrandové.
3. Výbor projednal stížnosti na poradce chovu. Odpovědi na dopisy (p. Bertrandové, p.
Kabourkové, p. Pidrmanové, p. Jedličkové) - odpovědi realizovat nejpozději do 4.12.2009
(zodpovídá předseda a jednatel)
4. Bonitační karta – do 4.12.2009 PCH předloží BK k připomínkování členům výboru
uvažované změny, aby případně mohla vyjít ve Zpravodaji.
5. Přihlášky na bonitaci v Praze a Ostravě je nutné podat nejpozději 21 dní před konáním
bonitace. Tento termín si vyhrazuje pořadatel výstavy pro nahlášení počtu psů.
6. Odpověď na připomínky pana Petra na klubovém webu realizovat nejpozději do
30.11.2009 – koncipováno jako odpověď výboru
7. Kauza Petrová – KVS zatím neodpověděla. P. Pellerová prověří, zda má KVS zákonné lhůty
pro odpovědi na stížnosti.
8. Členské příspěvky hrazené po 31.3. v kalendářním roce činí 400,-Kč tzn. včetně nového
zápisného.
9. S účinností od 1.1. 2010 budou neidentifikovatelné platby( chybící specifický nebo
variabilní symbol) vnímány jako dar klubu, tzn. nebudou dále klíčovány pomocí
doplňujících komunikací
10. Klubový šampion – S účinností od 1.12.2009 zrušen poplatek 200,-Kč. Diplomy budou
předávány na nejbližší KV se zadáváním titulu KV.
11. Členstvi u ČMKU je výhodnější než v KJ. P. Pellerová projedná datum a způsob přestupu
na Čmku. Výbor se usnesl na přestupu 31.12.2009 a své usnesení předloží členské
zakladně na členské schůzi. KJ zaplaceno za rok 2009 za 128 členů.

12. Speciální a Evropská klubová výstava 2010
 Rozhodčí z Aglie, Ameriky a ČR
 Výstavní výbor : Dufek, Rotterová, Nevšímalová,Bertrandová.
 Místo konání: Kadlec projedná možnost na Výstavišti v MB (pro jiné místo konání
bude potřeba všem členům výboru zaslat podrobné info,ale pouze v případě , že
nebude místo konání v MB potvrzeno.
13. Výbor bude hledat řešení možnosti překladu výstavního posudku na spec. a klub.
výstavách.
14. Den grifonka a brabatíka - do příští schůze se zamyslet nad náplní dne. P. Kadlec
navrhuje uspořádání „ Klubového šampiona šampionů“.

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

Vítěz BIS Klubové výstavy Norsko 2009
Choyer Kiwi in Black
M.: Ingeborg Stakseng

Vítěz BIS Klubové výstavy Švédsko 2009
Marquant Mr Bad Guy
M.: Hanna Hjelm

KLUB HLEDÁ NOVÉ LOGO
Vypisujeme soutěž o NOVÉ LOGO, které se stane poznávacím
znamením (webové stránky, razítka, hlavičkové papíry,
tiskopisy a další) našeho Klubu. Své grafické návrhy v jakémkoliv
formátu zasílejte písemně na adresu jednatele či elektronicky
(nejlépe v JPG) na e-mail rudolfm@centrum.cz . Všechny nápady, návrhy budou uveřejněny
na webových stránkách a proběhne hlasování o nejlepším. Uzávěrka je 31. března 2010!
Kreativitě se meze nekladou 

GRIFONČATA A BRABANČATA – POZOR – SOUTĚŽ

Pro naše malé, menší a nejmenší kynology máme připravenu soutěž! Úkolem je zachytit
v jakékoliv formě (fotka, obrázek, model a jiné – fantazii se meze nekladou …) vaše oblíbené
chvíle s vaším čtyřnohým kamarádem. Podmínkou je, že to musí být grifonek nebo brabantík.
Maximální věková hranice pro účast je 15 let. Všechna výtvarná díla budou vystavena na
Speciální a Evropské výstavě. O nejlepším výtvoru rozhodne odborná porota složená
z rozhodčích a dalších členů Klubu. Každý umělecký počin bude odměněn  Veškeré
informace na e-mailu jakub@brabantik.cz (Jakub Kadlec). Termín k odevzdání/odeslání
výtvarných prací je 31. května 2010! Takže s chutí připravit pastelky!

DŮLEŽITÉ INFO – NOVINKY – „VYPÍCHNUTO“
-

-

Krycí listy vystavené Mgr. Bertrandovou mají platnost 1 rok od data vystavení.
Žádanky o zápisová čísla je potřeba vyměnit u poradce chovu. Budou opatřeny
novým razítkem a podpisem.
O vystavení KL žádejte včas! Viz platný Zápisní řád Klubu. Vždy doložit platbu.
S přihláškou vrhu zasílejte i doklad o platbě za narozená štěňata. Bez dokladu
nebude přihláška zpracována a předána na ČMKU.
Termín zaplacení členského příspěvku je do 31. března 2010. Nepřijímají se platby
složenkou C a hotovost.
O víkendu 12/13. června se uskuteční Speciální a Evropská výstava. Přihlášky budou
na webu, zaslány e-mailem. Nově bude možnost se přihlásit online. Více v článku.
Den grifonka + závody agility + členská schůze se uskuteční 25. září ve Zbraslavi u
Brna. Další akce v jednání.
Vyúčtování KV Praha 11/2009 : Příjmy + 27.750 Kč; Výdaje - 20.680 Kč

Zápis ze schůzky revizní komise dne 12. prosince 2009 v Kladně
Přítomni: Kshyshovskyy Anatoliy (předseda), Davídková Květoslava, Wagnerová Eliška

RK Klubu chovatelů grifonků a brabantíků (dále KCHGB) byla vyzvána několika členy a
Výborem KCHGB k provedení kontroly vedení účetnictví Klubu za rok 2008 (01.01. – 31.12.2008) a
dále stížnostmi ohledně bonitace konané dne 7. listopadu 2009 při Klubové výstavě v Praze.
Členové RK se sešli v přátelském duchu, aby členské základně poskytli vysvětlení na základě
provedení šetření, jak jim ukládají platné Stanovy Klubu. Šetření proběhlo u paní JUDr. Hany
Rotterové.
Schůzka RK byla rozdělena na dvě části:
1. Finanční kontrola
2. Průběh bonitace dne 7. listopadu 2009 v Praze

-

FINANČNÍ KONTROLA

Ke kontrole byly předloženy tyto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.

pokladní doklady od 1.1.2008 do 31.12.2008
bankovní doklady od 1.1.2008 do 31.12.2008
karty členů klubu
peněžní deník za rok 2008
soupis o platbách, které měly být zaplaceny členy za služby, které byly vykonané Klubem za
rok 2008

Kontrolou bylo shledáno následující:
Stav účtu ke dni 31.12.2007 – 12.254.Stav pokladny ke dni 31.12.2007 – 5.812.Celkové příjmy za rok 2008 činily 177.929.- veškeré platby na účet k 31.12.2008 – 145.606.- veškeré platby v hotovosti k 31.12.2008 – 32.323.Stav účtu ke dni 31.12.2008 – 13.043.Stav pokladny ke dni 31.12.2008 – 16.929.Celkové výdaje za rok 2008 činily 166.023.a) Výpisy z účtu jsou pravidelně doručovány Českou poštou na adresu pokladníka Klubu. Jsou
řádně vedeny a založeny ve složce.
b) Jednotlivé připsané platby na účet jsou evidovány bankou dle variabilních a specifických
symbolů, se kterými dále pracuje pokladník Klubu

c) Pokladník Klubu jednotlivé položky z výpisu dodaného bankou přepisuje do klubového
pokladního deníku, který je veden řádně, a jednotlivé položky jsou přiřazeny k členům Klubu,
kteří jsou v dané chvíli evidováni na základě zaplacení členského poplatku k 31. březnu
kalendářního roku dle Stanov KCHGB.
d) Pokladní doklady jsou řádně nalepeny na A4, ke každému je přiřazen výdajový nebo příjmový
doklad, řádně vyplněný a podepsaný, pouze u dokladů
ze dne 31.3. na částku 932.50.- chybí podpis paní Bertrandové
ze dne 12.4.2008 na částku 450.- chybí podpis pana Kadlece
ze dne 12.4.2008 na částku 3635.- chybí podpis pana Kadlece

e) Doklady jsou v časové a číselné posloupnosti
f) Členové, respektive platby za členské příspěvky jsou klíčovány dle rodného čísla (VS), ostatní
platby dle specifického symbolu určeného pokladníkem Klubu
g) Pokladník jednotlivé platby v rámci možností (dle volného času) přepisuje do „individuálních
karet“ členů Klubu, což se jeví jako značně časově náročné
h) Přednesená zpráva pokladníka Klubu ze Členské schůze dne 27. června 2009 byla sestavena
na základě absolutních čísel dodaných poradcem chovu (Mgr. Bertrandová), která se
v průběhu roku a účtování jednotlivých položek ukázala jako nepřesná. Pokladník také
nezaúčtoval zůstatek k 31.12.2007 do příjmů za rok 2008, v naší zprávě již zahrnuto.
i) RK konstatuje, že komunikace mezi PCH a pokladníkem nebyla dostatečná, respektive
nedocházelo k důsledným kontrolám skutečných úhrad za bonitace, vystavení KL, zapsaná
štěňata, výstavní poplatky, atd. Někdy dorazí platba sdružená za několik chovatelských
úkonů dohromady a je nutné její další klíčování a účtování. Z těchto důvodů došlo v účetnictví
KCHGB k nesrovnalostem v jednotlivých položkách
ZÁVĚR:
a) Revizní komise zjistila, že za rok 2008 do dnešního dne chybí na účtu 18.150.- za
nezaplacené už provedené úkony, a to krycí listy, bonitace a narozená štěňata. Je nutné,
aby Výbor KCHGB se začal této záležitosti věnovat a snažil se od členů, kteří tyto služby
využili a nezaplatili, požádat, aby neprodleně tak učinili. Je taktéž nutné za rok 2009 tuto
záležitost zkonzultovat s paní Rotterovou a těmto členům, pokud ve stanoveném termínu
nezaplatí či nedoloží doklady o provedených platbách, NEPOSKYTOVAT ŽÁDNÝ
CHOVATELSKÝ SERVIS. Opět je to o úzké spolupráci pokladníka, poradce chovu a jednatele.
b) RK na základě podrobného šetření neshledala v účetnictví a vedení plateb Klubu zásadní
rozpory, kromě výše uvedených v bodě d)
c) RK překontrolovala jednotlivé položky výpisů účtu, příjmové a výdajové doklady s dodanou
zprávou pokladníka Klubu na Členské schůzi, a konstatuje, že předložená zpráva nebyla
podána v souladu s platbami na klubový účet, respektive byla provedena na základě
absolutních čísel, čehož je potřeba se příště vyvarovat a účtovat pouze položky na účtu.
Nicméně veškeré klubové finance jsou stále vedeny jak na účtu Klubu, či v hotovosti dle
Stanov. S finančními prostředky není nekoordinovaně manipulováno, či dokonce zneužívány.
RK souhlasí s usnesením Výboru KCHGB, aby veškeré platby za úkony od 01.01.2010 byly
prováděny bezhotovostně na účet Klubu převodem nebo vkladem.

d) RK došla k závěru, že nabídnutý „audit“ klubových financí není nutný. Klub má vlastní
kontrolní mechanismy.

1)
2)
3)
4)

5)

6)

-

RK doporučuje:
Provedení REEVIDENCE členské základny
Obeslání členů klubu s posledním tištěným Zpravodajem s jasnými instrukcemi, jak provádět
platby na klubový účet a přidělení individuálních variabilních symbolů
RK vyjadřuje souhlas s Výborem klubu, že veškeré platby, které proběhnou bez identifikace
(VS, SS), jsou považovány jako dar Klubu bez dalšího klíčování
Pokladníkovi Klubu, v souladu s usnesením Výboru Klubu, provádět měsíční vyúčtování k 15.
dni daného kalendářního měsíce (datum 5. dni měsíce není technicky možné, výpisy jsou
doručovány poštou k 10. daného měsíce) pro členy Výboru. Celkovou zprávu následně
pokladník předkládá na řádné Členské schůzi.
RK chce informovat členy výboru, že platby ze vkladovou složenkou jsou na bankovním
účtu zpoplatněny částkou 12,- za jednu transakci, což je docela vysoký poplatek. V případě
příkazu z účtu je tato transakce zpoplatněna částkou 4,- za jednu transakci. RK navrhuje
členům Výboru, aby se věnovali tomuto tématu a zvážili různé možnosti plateb, jelikož
poplatky z bankovního účtu jsou nemalé.
Zvážit na další Členské schůzi, aby členské poplatky byly na další kalendářní rok byly hrazeny
k 31. prosinci předchozího kalendářního roku + upravit klubové normativy, aby bylo jasně
definované, kdy je potřeba uhradit jednotlivé poplatky za chovatelské úkony
(bezpodmínečná koordinace pokladníka + poradce chovu, který eviduje většinu chovatelské
agendy).

BONITACE ZE DNE 7. LISTOPADU 2009 V PRAZE

RK se podrobně zabývala podněty a stížnostmi ohledně průběhu konané dne 07. listopadu 2009
členy Klubu. RK konstatuje, že stížnost pí. Pidrmanové + Bertrandové a dalších (včetně odvolání k
odpovědi předsedy Klubu) je opodstatněná, jakkoliv toto nemá vliv na uchovnění psů během této
bonitace. RK komise upozorňuje na platný bonitační řád Klubu, který stanoví, že pořadatelem
bonitace je Výbor Klubu (Článek 2, bod 2.1), tzn. za průběh je odpovědný Výbor klubu a nikoliv
pověřený člen (PCH, výstavní referent a další). V organizačních věcech by tedy mělo probíhat
hlasování a vzájemná shoda. RK shledala pochybení Výboru KCHGB (viz Bonitační řád) v následujících
bodech:
-

Bonitování psů v majetku poradce chovu
Vážení a identifikace psů manželem PCH a dalším členem klubu
Přítomnost nezletilé osoby v kruhu + dalších rodinných příslušníků PCH
Nové bonitační karty mohly být předen uveřejněny, či proběhnout informace, že ke
změně dochází

V tomto duchu bude odpovězeno stěžovatelům (zodpovídá předseda RK).

Revizní komise UKLÁDÁ v souladu s platnými Stanovami klubu k provedení Výboru klubu (Článek 9,
bod 9.7 + 9.8)

1. Zřídit online-banking s přístupovými právy VÝHRADNĚ pokladník + předseda (do 31. 01. 2010)
2. Nastavit jasná pravidla komunikace poradce PCH + pokladník klubu ohledně kontroly plateb
za poskytovaný chovatelský servis (do 31. 01. 2010)
3. Pokladníkovi Klubu předložit finanční zprávu za rok 2009 do 31.03.2010, aby následně
mohla proběhnout kontrola RK
4. Poradci chovu předložit veškeré podklady (kopie PP, bonitační karty, zapsaná vyšetření
luxace patel, doklady o úhradě) z uskutečněné bonitace dne 07. listopadu 2009 za účelem
kontroly, aby mohlo být odpovězeno stěžovatelům (do 31. 01. 2010)
5. Ruší rozhodnutí Výboru ze dne 21. listopadu 2009, kdy rozhodnutí o rozhodčích je pouze
v kompetenci PCH s odkazem na platný BŘ (Článek 5, bod 5.1)
6. Ze členů Výboru KCHGB ustanovit trvalého zástupce PCH a pomocníkem v případě jeho
nemoci, absence, atd. (do 25. 03. 2010)

Zapsala: Wagnerová E.
Ověřila: Davídková K.
Za správnost: Kshyshovskyy A.

__________________________________________________________________________________

Stavy finančních prostředků KCHGB k 31.12.2009
2007*

2008*

2009**

Stav bankovní účtu

12 254 Kč

13 043 Kč

29 906 Kč

Stav pokladny

5 812 Kč

16 929 Kč

22 450 Kč

Celkem finanční prostředky

18 066 Kč

29 972 Kč

52 356 Kč

Zdroje:

Zpráva revizní komise z 12.12.2009*
Zpráva pokladníka o stavu prostředků za rok 2009 z 16.1.2010**

Oprava:
V minulém čísle Zpravodaje byl špatně uveden výsledek z KV ze Zbraslavi. CAJC získala fenečka Adélka
z Cimrmanu, maj.: Eva Soukupová + Petra Srbová

KLUBOVÉ PLATBY

Číslo účtu:
Název účtu:

194490967/0300
KCH Grifonků a Brabantíků

Termín zaplacení členských příspěvků: 31. března 2010 !!!
Po tomto termínu se platba pro stávající členy zvyšuje o zápisné (50 Kč) !!!
Jako variabilní symbol (VS) uvádějte datum rodného čísla bez lomítka (RRMMDD).
Případně si zvolte jiné číslo, které oznámíte pokladníkovi.

!!! PLATBY BEZ UVEDENÉHO VARIABILNÍHO SYMBOLU
NEJSOU DÁLE KLÍČOVÁNY A JSOU BRÁNY JAKO DAR KLUBU !!!
Výbor Klubu dne 21. listopadu 2009 rozhodl, že nadále není možné platit v hotovosti
či zasílat peníze složenkou typu „C“. Takto zaslané peníze budou vráceny odesílateli.
Veškeré platby provádějte vkladem na účet nebo převodem z účtu !!!
Jednotlivé druhy plateb jsou rozlišovány specifickým symbolem (SS) takto:
Druh platby
Členský příspěvek
Členský příspěvek + zápisné (nový člen)
Rodinný člen
Bonitace
Vystavení krycího listu
Výstavy
Pokuty
Dary
Zapsané štěně

Částka

Specifický symbol

350 Kč
400 Kč
250 Kč
250 Kč
150 Kč
dle propozic

1
15
11
2
3
5
6
7
8

100 Kč

SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ V BRATISLAVĚ 8. - 11.10.2009
Loňský rok se dvě největší kynologické akce konaly v Evropě. Evropská
výstava psů v Dublinu, která se obešla skoro bez zájmu pejskařů (částečně
i z důvodů složitých veterinárních podmínek), a proti ní Světová výstava,
která se konala skoro za humny, a to v Bratislavě. Zde padlo několik
rekordů: téměř 30.000 přihlášených psů 373 plemen z 59 zemí celého
světa. Výstavu navštívilo 80.000 návštěvníků, posuzovalo 147 rozhodčích a bylo akreditováno přes
300 novinářů. V Bratislavě také proběhlo Generální zasedání FCI, na kterém byl opětovně zvolen pan
Hans Müller za prezidenta FCI. Českým vystavovatelům s počtem 3473 přihlášek patřila jednoznačně
první příčka následována vystavovateli z Ruska a Itálie. Nejpočetnějším plemenem byly američtí
stafordští teriéři s 291 přihláškami. Vítězem výstavy BIS se stal faraonský pes ze Švédska.
Grifonci a brabantíci měli svůj den v neděli 11. října, a opět to byla rekordní účast: 43 belgičáků, 74
bruseláků a 60 brabantíků. Posuzování probíhalo ve dvou vedle sebe sousedících kruzích (naštěstí),
bohužel v přízemí, kde byla tma, a celý den pršelo, což na pohodě jak vystavovatelům, tak i psům
moc nepřidalo. Belgické psy a všechny bruseláky posoudila paní M. van Brempt z Belgie a belgické
fenky a brabantíky pan M. Guniš ze Slovenska. V tabulce je přehled vítězných psů a českých zástupců.
Všem moc blahopřejeme k dosaženým výsledkům – zisk Světového vítěze a několik vítězství ve
třídách – a děkujeme za reprezentaci našich českých barev. Třeba opět v Dánsku 2010 na „Světovce“?
Více na www.worlddogshow2009.com – kompletní výsledky.
GRIFONEK BELGICKÝ
P – TO
Best of Breeds de L´Allee des …
P – TM Endless Glamur
F – TO
Malvina iz Mitkov Ekateriny
F – TM
Yana ot Nevskogo Hobbita
P – Mz
Paragans Eye of Tiger at Grand Petros
P – Mz
Earl Black Corsairey Casch
P – Mz
Calimero Valis Bohemia
P – TO
Russisch Geist Werdell for Corsairey…
P – TO
Corneto z Písecké brány
F – Mz
Bayja Černý Onyx
F – Mz
Balbína Valis Bohemia
F – TCH Deborah Tamaguči
GRIFONEK BRUSELSKÝ
F – TCH Beauview Yeh But No But
F – TM
Sjurpriz Podmockovja Skandiavsk
P – TO
Nightwatch Shevilan Riga
P – TM Pink Kvest Change In Game
P – TO
Duffy Slnečný lúč
P – TO
Ratcatcher´s Arden
P – TCH Up To Date Corsairey Casch
F – Mz
Daisy Valis Bohemia
F – Mz
Mimi Mawpet
F – TO
Chelsea Prima Grichia
F – TO
Lavander Mawpet
F – TCH Júlinka Corsairey Casch

V1, CAC, CACIB, BOB
V1, CAJC
V1, CAC, CACIB
V1, CAJC
V2, R.CAC
V3
VD4
V2, R.CAC
D
V2, R.CAC
V3
V4

Antonova K., RU
Kagalnitskaya T., RU
Sokolova N., RU
Sedyh N., RU
Dufek P.
Kupčíková I.
Haklová V.
Paličková M.
Davídková K.
Čermáková M.
Petrová V.
Fialová E.

V1, CAC, CACIB, BOB
V1, CAJC
V1, CAC, CACIB
V1, CAJC
VD
VD
V
V4
VD
V4
VD
V

Hilpinen J., SF
Novikova N., RU
Ševski I., LV
Vladimirova E., RU
Piškulová M.
Pellerová J.
Paličková M.
Haklová V.
Petrová V.
Pellerová J.
Petrová V.
Kupčíková I.

F – TCH Comtesse Russe z Amiho dvora
F – TCH Movie Roxmavel
BRABANTÍK
P – Mz
Oziris Roxmavel
P – TM Horni Devil Ot Nevskogo Hobitta
P – TV
Corbet Tamaguči
F – TO
Skäggfyrans Mejram
F – TM
Navigators Alissa
P – TM
Edmond Valis Bohemia
P – TO
Coomcoom des Patibullies
P – TO
Bobeš Větrná pole
P – TCH Amulet Adonis Bag-Ceg
F – TD
Armine Goldie Red
F – TM
Hella of Baluchistan
F – TM
Caramelka Černý onyx
F – Mz
Ones Roxmavel
F – TO
Cher Mawpet
F – TO
Cibulka Větrná pole
F – TO
Ella-Milia Tamaguči
F – TO
Ulrika Valis Bohemia

VD
VD

Fialová E.
Velenová M.

V1, CAC, CACIB, BOB
V1, CAJC
V1, Best Veteran
V1, CAC, CACIB
V1, CAJC
VD
V2, R.CAC
V4
V2, R.CAC
VN1
V4
V
V1, CAC
V2, R.CAC
V3
V4
VD

Haklová V.
Shulgin O., RU
Bačíková V.
Vibeke N., NO
Vibeke N., NO
Záhumenský J.
Čermáková M.
Schneider P.
Buňatová K.
Kaňáková V.
Velenová M.
Čermáková M.
Velenová M.
Petrová V.
Nevšímalová K.
Kaňáková V.
Haklová V.

Krásné fotky paní Kaňákové (CHS Goldie Red) ze Světové výstavy naleznete na
http://picasaweb.google.cz/GoldieRed2009/SvetovaVystava2009Grifonci#

JK

ROZHOVOR S VALČOU HAKLOVOU
Jak ses dostala ke grifonkům?
Vždy jsme měli velké psy a já jela do Kravař na krytí se svou
fenkou akita-inu. Pan ing. Stein, majitel psa, měl i tříměsíční
fenku bruselského grifonka a já byla naprosto okouzlená.
Sehnala jsem kontakt na paní Bertrandovou a zamluvili jsme si
štěňátko. Ještě předtím, než se štěňátka narodila, jsem objevila inzerát nabízející Amálku z Polabské
doliny. Jeli jsme se na ní podívat a samozřejmě domů odjížděli i s ní. Poté jsme koupili i Brendu Malý
poutník od paní Bertrandové. To byly naše dvě první holky, které si nás natolik získaly, že nyní jsou
grifonci jediným plemenem, které chováme.
Co si myslíš, že je Ozákovou největší exteriérovou předností?
Je pro mě těžké Oziho hodnotit, miluju ho a můj pohled na něj je zkreslený. Líbí se mi na něm asi
všechno . Je robusní, má krásnou horní linii krku a hřbetu, dobře nasazený a nesený ocásek, pěkný
hluboký hrudník, atd, atd …. Ale hlavně je to zlatíčko, je stále pozitivně naladěný a prostě milý za
všech
okolností.
Tím
už
ale
přecházím
k další
otázce.
Jakou má povahu? Co má rád a co naopak nemusí?
Jak jsem řekla, Ozi je rozený optimista. Vždy dobře naladěn, přátelský k lidem, dětem i ostatním
zvířatům. Nepamatuji si, že by byl někdy rozmrzelý a neochotný. Miluje jídlo, jak někdo klapne pusou,
Ozák se hned běží připomenout a loudí. Nejdříve mě nenapadlo nic, co rád nemá, ale jednu věc
opravdu nemusí – počítání zubů na výstavě. Je to pokaždé větší či menší boj a i když jsem zatím vždy
vyhrála já, na každé další výstavě bojujeme opět.
Na kolika výstavách se přibližně předvedl? Jak je zvládá?
Ozi se zatím předvedl na deseti výstavách a z toho na osmi získal titul BOB. Výstavy si užívá, takže i
poté, co mu páčím tlamu a mírně ho škrtím, aby si pan či paní rozhodčí mohli prohlédnout zuby, Ozi
po sundání ze stolečku nahodí ocásek nahoru a vesele si vykračuje . Navíc miluje cestování autem
kamkoliv, a tak když skládám večer klece do auta, už nastupuje a těžko ho dostávám ven.
Nejvíce ceněný úspěch? Proč?
Nejvíce ceněným je určitě titul Světový vítěz 2009 od rozhodčího pana Guniše a také BIS od
rozhodčího pana N. Deschuymera z letošní belgické klubové výstavy grifonků a papilonů v Lokerenu.
A proč? Protože to bylo poprvé, co jsem takové výstavy vyhrála, ale vím, že i podruhé by to bylo
pěkné . A moc hezká pro mě byla i speciálka v Ostravě, kde Ozákovi bylo teprve 9 měsíců a hned
získal BOB od paní rozhodčí Chris Aerts Depré.
Máte nějakého oblíbeného rozhodčího?
Poznala jsem spoustu skvělých rozhodčích, kterých si moc vážím, ale specielně jednoho oblíbeného
nemám.

Co ti výstavy daly a vzaly?
Tak výstavy mi dávaly a dávají adrenalin při předvádění psů a také samozřejmě představu, jak si stojí
mí psi ve srovnání s konkurencí. Také mě nutí zlepšovat se při předvádění a při úpravě psů. Doma
mám pocit, jak se mi to skvěle povedlo a na výstavě zjistím, že až tak velká sláva to není . Také se
pobavím s přáteli a známými a vypadnu z obvyklého stereotypu.
A co mi vzaly? Asi jenom spoustu peněz .
Plány do budoucna?
Do budoucna plánuji ještě hodně výstav, Ozi teď také začne krýt, tak doufám, že dá nějaká pěkná
štěňátka. A jinak že budeme všichni zdraví a v pohodě.
Ještě bych ráda popřála všem mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a samozřejmě
mnoho radosti z pejsků, ať již na výstavách nebo doma.

Slečna Valerie Haklová

BIS na KV Lokeren v Belgii

ROZHOVOR S LADOU BERTRANDOVOU
Jak ses dostala ke grifonkům?
Tak jsem se tak asi v roce 1988 rozhodla, že k malým
kníračům, se kterými jsem běhala po cvičáku,
skládala zkoušky a jezdila občas na závody, že si
pořídím něco malého pro radost a pro rozmazlování.
Měla jsem na mysli čínského chocholatého psa,
který se mi velmi líbil, ale který v té době ještě nebyl
u nás, pak se sice objevil na Slovensku u rozhodčího
pana Ozimy, ale jeho cena byla nad mé možnosti,
tak jsem se vybrala někdy v r. 1989 na výstavu do
Brna, abych si prohlédla grifonky, o kterých jsem
četla zajímavý článek a kde mě toto plemeno zaujalo
zejména vylíčením povahy. V Brně jsem opravdu
uviděla naše prvé grifonky pana Pěničky, tehdy ještě
neupravené chundelaté tak, že nebylo znát kde je
hlava a kde ocásek. I tak má volba tehdy padla na
Lada s Amálkou
toto plemeno z několika důvodů. V prvé řadě
zajímavá povaha, něžná, přátelská a pak i snad to, že
to bylo belgické plemeno, tedy mně hodně blízké tím, že kdysi jsem měla i belgické občanství. Takže
bylo rozhodnuto, ale i tak to vše trvalo další téměř rok než se objevila prvá miminka u Františka
Pěničky a tak v březnu 1900 mě kamarád a zahradník Josef vzal autem do Martinic v Krkonoších a při
prvém rozhovoru s Františkem nám bylo jasné. Našli jsme se a naše přátelství trvalo bohužel jen
sedm let do Františkova úmrtí. Má prvá fenečka Donna Kompas Rose měla zápisové číslo 23 a jediná
ze tří feneček z vrhu přežila. Druhé dvě si František nechal a bohužel vlivem chybné vakcíny obě
uhynuly. Tak Donna se stala druhou mezinárodní šampionkou u nás společně s Fee-Blackem a dožila
se
krásných
16
let.
Co si myslíš, že je Charlieho největší exteriérovou předností?
Po úspěchu Fee-Blacka na výstavách, kde se 2x stal světovým vítězem a to ve Vídni a v Helsinkách,
jeho syn Charlie pokračoval ve šlépějích svého otce a to doslova. Myslím, že jeho největší předností
byl pohyb, kde si opravdu každé vítězství vyběhal, ale v čem napodobil svého otce byl důkaz, že za
svého dávného předka mají prasátko. Oba vášnivě ryli do země a snažili se snad objevit zahrabané
kostičky, oba byli neuvěřitelní šmudlíci. Na světové výstavě v Miláně, kde se stal Charlie světovým
vítězem ho pan rozhodčí zvedl ze země do výšky, pak ho políbil s tím že je to nesmírně elegantní pes.
Tak to mě celkem rozesmálo, když jsem si představila jeho špinavou hubičku od hlíny, kdy opravdu je
elegance sama. Fee-Black byl ještě horší, nejenže ryl do země, ale ještě se snažil přemístit těžké
předměty z místa na místo a tak při jednom přemisťování těžkého stromu mu z velkého úsilí vypadlo
očičko, protože nešlo zasunout zpět a než Milan (u kterého Fee-Black bydlel) našel veterináře, bylo již
pozdě a Fee-Black o očičko přišel. V životě mu to nevadilo a přesunoval předměty dál.

Jakou má povahu? Co má rád a co naopak nemusí?
Jako většina grifonků má Charlie milou a něžnou povahu. Je laskavý k dětem a to ho předurčilo i
s jeho rovesníkem Kryštofem k práci v canisterapii. Oba mí psi dokážou těžce pracovat s postiženými
dětmi a tuto práci nade vše milují. Kryštof více pracuje v domácím prostředí, Charlie občas cestuje, je
totiž lehčí a skladnější na cesty. Charlie ihned omrkne, kdo k nám ve skupině canisterapeutických psů
patří. Jsou to labradoři a taky howavart. S těmi se přátelí a dává jim najevo jak je má rád, zajímavé, že
když okolo nás přecházel páník taky s labradorem, Charlie na něho štěkal a jasně dával najevo, že
tento labrador k nám nepatří. Kryštof i Charlie se nechají od dětí nosit, vodit a dávají pozor, aby šli
pomalu, opatrně a dali pozor na děti, které třeba těžce chodí. Těžko bych hledala co nemají rádi. Rádi
se
češou,
rádi
jdou
i
na
veterinu.
Prostě
jsou
rádi
na
světě.
Na kolika výstavách se přibližně převedl. Jak je zvládá?
Charlie i Kryštof toho dost procestovali. Jen tak co si vzpomenu to byla: Belgie,
Holandsko, Francie, Itálie, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovensko,
Polsko, Německo.
Nejvíce ceněný úspěch. Proč?
Teď si jistě každý myslí, že nejvíce ceněný úspěch je získání světového vítěze pro Charlieho v Itálii,
nebo když už se vystavoval ve veteránech vyhrál klubovou výstavu ve Zbraslavi jako nejlepší pes
výstavy ze 106 psů. Já jsem ho nepředváděla a přiznám se, že ani neviděla, protože jsem si právě
dávala v jídelně řízek, když tam vtrhli přátelé, kteří zvolali, ty se tady cpeš řízkem a Charlie vyhrál
celou výstavu. Jistě jsem s tím nepočítala, dokonce jsem Jakubovi, který ho chtěl předvést radila, ať
toho nechá, Charlie už je starý a ti mlaďoši ho uhoní, jenže opak byl pravdou, Charlie uhonil je.
Ale co považuji za největší úspěch je něco úplně jiného. Charlie byl jednou na jedné akci v Kroměříži,
kdy rodiče těžce postiženého chlapce fyzicky i mentálně, ho posadili na deku k Charliemu. Chlapec
s nikým nekomunikoval a hlavu měl odvrácenou stranou. Na výzvu pohlaď si přece pejska, se náhle
otočil a svou zakřivenou ručičku vztáhl a Charlieho se dotkl, ten se k němu přitulil a okamžik se jejich
oči setkaly v nějakém porozumění, které nám nebylo dáno. Jen jsem viděla nevěřícné pohledy rodičů.
Vše trvalo pár vteřin a chlapeček se zase odvrátil a vrátil se do svého světa.
Pochopila jsem s jeho rodiči, že v tomto experimentu by se mělo pokračovat, že svět zvířat a dětí,
zejména postižených mají k sobě blízko, snad chápou to, co je nám nedostupno. A tento okamžik
považuji za největší úspěch Charlieho života. Zrovna tak úspěch Kryštofa když v Betaně (dům pro
mentálně postižené děti) si dokázal s nimi hrát celé odpoledne a stále byl laskavý a přátelský a zrovna
tak v léčebně pro postižené děti se mu tak zalíbilo, že se jednou vydal je navštívit, nakonec se ztratil a
přivedli
ho
policajti,
ale
to
je
na
delší
vyprávění.
Máte nějakého oblíbeného rozhodčího?
Rozhodnutí rozhodčího musíme brát jako subjektivní hodnocení, každému se může líbit něco jiného.
To že jsem měla 3x světové vítěze u Fee-Blacka to bylo ve spoluvlastnictví u Charlieho můj odchov,
beru prostě tak, že jsem byla ve správný čas na správném místě. Kdyby tam byl jiný rozhodčí tak by
třeba dal přednost psovi z CHS Leo Belgicus, který byl opravdu velmi pěkný.

Co ti výstavy daly a vzaly?
Výstavy spíš beru jako společenskou událost, kde se sejdou lidé preferující stejné plemeno, o kterým
si rádi povídají. Na výstavách jsem se i seznámila s řadou zajímavých a bezvadných lidí a co mi vzaly,
asi nějaké iluze, ale snažím se řídit heslem – nic nevěřit, nic nezklame tě.
Plány do budoucna?
Bohužel stárneme všichni, já i moji psí přátelé, ale jestli nám to zdraví dovolí tak bych si přála
pomáhat postiženým dětem. A co na to Kryštofek? Ten je vážný, usedlý a jak říkám psí filozof. A
elegán Charlie? Naše úspěšná výstavní hvězda? Ten náš šmudlík na všechno elegantně zvedá
nožičku.

Paní Jarmila Pidrmanová (CHS Usire) se zúčastnila se svými grifonky zvířecího dne v Mateřské škole
v Roztokách. Grifonci budili pochopitelně patřičnou pozornost dětí a paní Jarmila nestačila
odpovídat na jejich zvídavé otázky. Proběhly i ukázky výcviku a canisterapie.

Trnitá cesta ke zrodu světového vítěze (Marie Velenová)
Hned na začátku vám můžu říct, že byla opravdu trnitá. Ale poslechněte si celý příběh.
Vlastně to začalo asi před osmi lety, kdy jsem si pořídila počítač. Při prohlížení webových stránek jsem
zabrousila na weby chovatelů v USA a plna obdivu nad dokonalými tvary grifonků, jsem snila o
nesplnitelném snu. Ale ten Pán nahoře mně má asi rád a sen se stal skutečností. Byla to souhra
nešťastných ale i šťastných náhod a za pár let poté, jsem se mohla těšit na první štěně-psa,černého
brabantíka, dovezeného z USA a ještě k tomu z chovatelské stanice, která je známa po celém světě. Ale jak
už to chodí, štěstí musí být zákonitě vystřídáno tím druhým …..a tento zákon opravdu funguje (oproti
jiným zákonům).
Brabantík, říkejme mu třeba Venca, začal růst tak jak rostou všechna štěňata grifonků: jednou byl takový,
podruhé makový. Hrdě jsem oznámila naší PCH, že jsem do CZ dostala úplně nepříbuzného psa s jiným
genetickým vybavením než je u nás v CZ a nebojím se říct i v Evropě. Se vším jsem se PCH svěřila a ona
mně varovala, že je možné, že se bude ,,střílet“. A také, že ano. Když přišel den ,,B“ (B jako bonitace), bylo
ostře nabito. A ,,střílelo se!“ ,, Střílelo“ se nejenom po Vencovi ale i po mně. Po Vencovi, že má vadu, která
ho vyřazuje z chovu, po mně za moje morální (lépe řečeno nemorální) kvality chovatele. Tato kauza trvala
celých 15 měsíců. V porovnání s lidským životem nepatrný čas, ale v porovnání se psím životem, zbytečná
prodleva.
Nic nebylo platné se odvolávat na CHS ze které Venca pochází, nic nebylo platné zdůrazňovat, že jeho otec
je 2x světový vítěz a 2x vítěz Westminstershaw, nic nebylo platné zdůrazňovat, že chci jen KL na
zahraničního psa, nic nebylo platné se odvolávat na zákony ČR. Když se nechce, je to horší, než když to
nejde. Až když se do tohoto sporu vložilo předsednictvo ČMKU , bylo rozhodnuto, že mohu tohoto psa
použít jako zahraniční krytí. Jak říká české přísloví: víra i hory přenáší a mně se povedlo tu horu trochu
popostrčit. Moje víra v tohoto psa byla tak veliká, že se mně nakonec povedlo to, že jsem mohla s tímto
psem krýt…a stalo se. Jako nevěstu jsem mu vybrala také importovanou fenku z USA, nakryla jsem a
dvouměsíční čekání bylo pro mě hračka oproti těm hrozným 15-ti měsícům.
Za dva měsíce se narodila štěňata, dva kluci, jedna holka. Fenku jsem si nechala ve své CHS s tím abych
viděla, jak se očekávaná víra ve psa-plemeníka vydaří, jeden pejsek odešel do zahraničí a druhého pejska
si vybrala dlouholetá chovatelka z CZ. A vybrala si velice dobře.
Již ve třídě mladých tento pejsek (říkejme mu třeba Ozi ) sklízel ty nejvyšší možné tituly CAJC, BOB, vesměs
na každé výstavě. Jeden z velice ceněných titulů CAJC, BOB , klubový vítěz a BIS, získal Ozi v zemi původu
grifonků na klubové výstavě v Belgii. Ale to majitelka ještě netušila, že Ozi půjde ve šlépějích svého dědy.
(Držím palce aby ho překonal). V pouhých 15-ti měsících se stal Ozi světovým vítězem pro rok 2009.
Záměrně jsem ve svém článku neuvedla ani jedno jméno. Na konci jich ale uvedu několik.
Tímto moc děkuji paní Valerii Petrové, ing. Petru Dufkovi a mému muži, že mně byli oporou v kauze
Venca, když už jsem neměla dost sil a chtěla jsem to vzdát. Moc jim děkuji za jejich morální podporu. Také
děkuji paní Valerii Haklové, za to, že svojí chovatelskou intuicí a praxí v chovu se nebála koupit štěně po
psovi, kterému bylo bráněno zapojit se do našeho chovu.
A také chci poděkovat psovi Rickshaw Black rain at Roxmavel za to, že mně nezklamal a přeji budoucím
potencionálním majitelům jeho štěňat, aby prožívali to, co momentálně prožívá majitelka Ozirise
Roxmavel.

SPECIÁLNÍ A EVROPSKÁ KLUBOVÁ VÝSTAVA 12. A 13. ČERVNA 2010
Vážení přátelé,
letos Klub oslaví opět kulaté výročí, a to 20 let od svého vzniku. A to je myslím pádný důvod
k oslavě. V roce 2005 jsme uspořádali historicky 1. Evropskou klubovou výstavu, která se
stala v té době největší v Evropě s počtem 131 přihlášených pejsků, a toto číslo bylo od té
doby překonáno snad jen na světovce ve Stockholmu a letos v Bratislavě.
Určitě je tedy na čem stavět a leccos vylepšit. Letošní rok přinese několik novinek. Tou
zásadní je možnost

!!! ZISK TITULU ČESKÝ, JUNIOR A VETERÁN ŠAMPION !!!
pouze během jediného víkendu, a to po získání 2x CAC (tedy ze soboty a neděle). Jsem rád,
že ČMKU nám tuto výjimku udělilo.
K posuzování byly pozvány skutečné chovatelské kapacity ze zahraničí. Paní Alison Price
z Velké Británie (CHS Marquant) a pan Jeff Bazell ze Spojených států (CHS St John´s). České
barvy bude hájit pan Rostislav Soukup. Rezervovat u nich volný termín byla práce skoro přes
dva roky, podobně jako obdržení souhlasu z Belgie s pořádáním Evropské výstavy. Zde nás
podpořila paní Chris Depré, která posuzovala naši Speciálku v Ostravě (jednatelka Klubu) a
paní Liliane de Ridder (mezinárodní rozhodčí), která oceňuje každoroční účast našich
vystavovatelů na belgické klubovce.
Termín byl vybrán záměrně před Světovou výstavou v Dánsku, kdy pejsci budou upraveni i
pro tuto další významnou kynologickou akci. Bohužel není možné využít náš oblíbený areál
ve Zbraslavi u Brna, takže vhodné místo se dolaďuje (doufám, až budete číst tento článek,
tak vše bude jasné).
Novinkou bude možnost přihlásit se online bez nutnosti vyplňovat papírovou přihlášku a
běžet s ní na poštu – i když tato varianta bude také pochopitelně možná 
Veškeré informace budou pochopitelně na našem webu (www.kchgb.cz). Propozice a
přihlášky obdrží účastníci minulých výstav e-mailem jako bonus, pokud uvedli svoji adresu.

REZERVUJTE SI JIŽ TENTO TERMÍN, AŤ NAŠE VÝROČÍ OSLAVÍME VŠICHNI SPOLEČNĚ.

Na setkání se těší a uvítá každou pomocnou ruku či sponzora
Jakub Kadlec (jakub@brabantik.cz)

JOAN GOLDIN – OHLÉDNUTÍ ZA KLUBOVOU VÝSTAVOU, Praha 7.11.09
Moc děkuji českému Klubu chovatelů grifonků za vaše pozvání posuzovat na klubové
výstavě. Posuzování a také svůj výlet do tohoto krásného města jsem si užila.
Pohostinnost byla úžasná a speciálně bych ráda poděkovala Jakubovi a Petře za jejich
pomoc.
Počet přihlášených psů byl milý a všichni vystavovatelé se chovali sportovně. Bylo
několik super psů a své vítěze plemene jsem si zamilovala. Většina hlav byla s dobrou
širokou lebkou a dobrou spodní čelistí. Oči byly většinou dobré velikosti a mohu říci, že nosní houby byly
výborných rozměrů. Toto ve Velké Británii není tak časté a vidíme čenichy menší. Mezioční nasazení
čenichu by mohlo být lepší v mnoha případech, jak standard hovoří: “Čenich: Při pohledu ze strany leží
špička nosu tak daleko vzadu, že se brada, čenich a čelo nachází na jedné rovině”. Bez tohoto typicky
grifončího vmáčknutí nosíku je celý výraz hlavy úplně ztracen. Některé uši byly také příliš velké.
Těla byla obvykle zcela dobrá, i když někdy zádě byly spádité příliš moc a také velmi nízko nasazené
ocásky. Vím, že FCI standard o zádi říká: “Široká a plochá nebo jen velmi málo spáditá” – ale skutečně by
neměla být více než mírně. Osrstění bylo vesměs výborné, většina psů byla ve výborné kondici a většina s
výbornou povahou.
Milovala jsem prohlídky Prahy. Zařídila jsem si návštěvu Státní opery, představení bylo dokonalé. Také
jsem v pondělí podnikla šestihodinovou prohlídku s výkladem, vyčerpávající, ale úžasné. Byla pro mě pocta
stát na Václavském náměstí tak blízko ke dni výročí Sametové revoluce a vlastně také 20 let výročí od
pádu berlínské zdi. Jsem očarována Karlovým mostem a Pražským hradem. V úterý jsem podnikla už výlet
na svoji vlastní
pěst a prohlížela
jsem
některá
místa
a
památky déle,
včetně orloje.
Navštívila jsem
Gershwinův
koncert
v
neuvěřitelně
nádherné
Španělské
synagoze,
na
který do konce
života
nezapomenu.
Budu
si
pamatovat
Prahu a lidi,
které
jsem
poznala,
po
zbytek života
BOB: Oziris Roxmavel, Paragons Eye of the Tiger at Grand Petros, Up to Date Corsairey Casch

CHRIS DEPRÉ – OHLÉDNUTÍ ZA SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU, Ostrava 4.4.09
Byla jsem velmi šťastná a poctěna s pozváním posuzovat v České
republice Speciální výstavu grifonků v Ostravě. Po letu a cestě vlakem,
kde jsem vždy byla očekávána a vyzvednuta milými lidmi, jsem konečně
dorazila do pohodlného hotelu. Zde jsem měla možnost se setkat s
dalšími rozhodčími, kteří posuzovali na národní výstavě. V neděli jsem
ještě posuzovala knírače. V den speciální výstavy jsem dorazila na
výstaviště, budova byla prostorná se spoustou světla a místa. Před
začátkem posuzování jsem byla představena ředitelem výstavy Jakubem Kadlecem vystavovatelům a
přivítána vřelým potleskem, což bylo velmi pěkné a přátelské. Každý byl v kruhu včas, žádný zbytečný
rozruch nebo situace, se kterými se bohužel setkáváme až příliš často. 54 přihlášených psů, to je číslo,
o kterém si zde v Belgii můžeme nechat jenom zdát. Většina psů byla velmi dobré kvality, a
samozřejmě někteří byli velmi pěkní – tím myslím skutečně překrásní jedinci. Pouze několik málo psů
by mohlo být více povahově ustálenějších, takže zde je ještě co zlepšovat. V belgických grifoncích
bylo několik velmi pěkných psů, zvláště BOB pes, který je prostě od pohledu líbivý. Dále bruselská
fenka z mezitřídy, která získala čestný titul vítěze plemene. A také brabantík, pejsek ze třídy mladých
získal BOB. Nicméně to samozřejmě neznamená, že by ostatní jedinci nebyli velmi dobrých kvalit.

BOB Chelsea Prima Grichia

Většina psů měla velmi dobrou stavbu těla, pěkné hlavy, sladký výraz a dobré osrstění, s dobrým
předvedením. Zvláště mě potěšilo vidět belgické grifonky s dobrou sílou kostí a barvou, většinou
jejich kvalita v současné době není nejlepší.
Byla jsem také mile překvapena dobrou kondicí veteránů. Bylo perfektní vidět psy ve věku devět, či
dokonce více let v tak výborném stavu se stále vydatným pohybem – blahopřeji! Pro mě to byla
unikátní zkušenost, tak moc sportovního ducha, nadšení a spolupráce a vše profesionálně
organizované Jakubem. Můžu pouze říci – pokračujte – bude to jen dobré pro naše milované
plemeno. Ještě jednou děkuji za pozvání, krásnou atmosféru a překrásné psy. Snad se opět setkáme.

BOB: Oziris Roxmavel, Darisvet Kamelot Knight, Chelsea Prima Grichia

PORADCE CHOVU
Statistika za rok 2009
Celkem bylo nakryto od 2.1.09 - 16.12.09
Nezabřezlo
Narození štěňat od 2.1.09 – 22.10.09

77 fen
13 fen
68 vrhů

Celkem se narodilo k 22.10.09
z toho

216 štěňat
107 psů
109 fen
14 psů
12 fen

z toho uhynulo nebo mrtvě narozeno

Do chovu se nejvíce zapojil pes
Coomcoom des Patibullies (Čermáková)
nezabřezla
počet štěňat

8 krytí
1 fena
19

Gabriel Mawpet (Krsová)
nezabřezla
počet štěňat

5 krytí
1 fena
18

Rickshaw Black rain at Roxmavel (Fris V., USA)
nezabřezla
počet štěňat

5 krytí
2 feny
7

Doplňující informace ke zveřejněné BK
Vážení členové klubu.
Při mém nástupu do funkce PCH jsem převzala BK, která svým způsobem hodnocení exteriéru psa
neodpovídala mým představám. Proto jsem sestavila za spolupráce rozhodčích pro posuzování
grifonků, novou BK, která mi lépe poslouží v orientaci mezi uchovněnými jedinci.
Staré vyplněné BK nebyly, i přes několik urgencí, zveřejňovány. Tato situace se nesmí opakovat a
z tohoto důvodu byly hned po první bonitaci tyto vyplněné BK zveřejněny na web klubu.
Současně pro majitele budoucích bonitovaných jedinců je zde pro informaci zveřejněna nevyplněná
nová BK aby si všichni mohli udělat obrázek o tom, co se na vašich pejscích posuzuje, které proporce
jsou nejvýše hodnoceny a naopak, které vady jsou vylučující z chovu.

NÁVRAT K VÝCVIKU (Ester Elexhauserová)
Možná si ještě někteří z vás vzpomenou na
brabantíka Aranku Černou masku, která se
v útlém mládí s takovým nadšením pouštěla
do výcviku poslušnosti a agility. V necelých
12 měsících složila zkoušku ZOP s nejlepším
výsledkem ze všech zúčastněných psů, a
začala se pomalinku připravovat na další
zkoušku. Ve 20 měsících nastoupila na dráhu
závodníka
v agility
v kategorii
SA1
s vynikajícími
výsledky.
Na
závodech
v Kardašově Řečici o pět měsíců později
jsme se již svými výsledky probojovaly mezi
elitní závodníky a dokonce porazily
několikanásobnou reprezentantku České republiky. Tehdy jsme bohužel veškerý výcvik
ukončily a kariéru vyměnily za mateřství. V srpnu 2007 jsme obě otěhotněly. Aranka
úspěšně vychovala tři krásná štěňata a pak si občas chodila zaběhat agility s kamarádkou
závodnicí. Na tréninky jsem ji vozila autem, a po jednom takovém tréninku jsem musela
odjet do nemocnice, kde jsem o měsíc později porodila dceru. Aranka měla tehdy takový
strach, aby nám holčička prospívala, že se jí po falešné březosti pustilo mléko a udržela ho
po celé dva měsíce, to kdyby mně náhodou došlo.
Čtyři týdny po mém porodu jsme se postupně vrátily k tréninkům agility. Po devíti měsících v posteli
to bylo pro nás obě dost náročné. Ale Aranka nic nezapomněla, naopak mě překvapila částečným
zvládnutím tzv. vysílačky, kdy psovod vysílá psa na překážku z určité vzdálenosti, aniž by k ní sám
běžel. Ostatní psovodi dodnes vzpomínají, jak jsem s dítětem u prsu stavěla parkur a chodila
prohlídky, a já zase na jejich strach, aby se mi při běhání nesrazilo mléko. Je pravda, že se zřejmě
běháním uvolňují do mléka nějaké látky, po kterých bylo dítě velmi čilé a obvykle celou zpáteční
cestu (20-30 minut) prokřičelo, takže potom naše spolujezdkyně váhaly, jestli nemají raději jezdit
vlakem. Běhání mi dělalo takovou radost, že mi přestalo stačit běhat pouze s Arankou. Začala jsem
běhat ještě s vycvičenou bearded kolií, a časem jsem začala trénovat ještě křížence jezevčíka od
sousedů, velmi šikovnou fenečku. Na podzim vychovala Aranka další vrh štěňátek. V lednu a únoru
jsme si s kamarádkou pronajaly výstavní halu a pořádaly zde tréninky agility pro týmy z okolí. Tím
jsem navázala kontakty s jihočeským děním kolem agility (a hlavně se dostala mezi lidi, což je pro
ženu na mateřské dovolené značně přínosné) a nic nebránilo tomu, abychom začaly s Arankou zase
závodit.
Náš návrat k závodění se nad očekávání daří. Závodíme teď v kategorii SA2. Technicky na tom nejsme
vůbec špatně, avšak trochu pokulháváme s rychlostí. Od dubna, kdy jsme jely na první závody, se
nemůžeme vymanit z kolotoče hárání a falešných březostí, které Arance ubírají spoustu chuti se
dobře proběhnout. Opakovaně pozoruji určitý vzorec chování, kterým se mi snaží naznačit, že to
dřívější nadšení je pryč. Na startu již nemá tak dychtivě nakročeno jako dříve. Běží pěkně, ale šlo by to
i rychleji, což mi obvykle ukáže až v cílové rovince. První běh je obvykle bez problémů, a mohu si
v něm dovolit i některé již zmiňované vysílačky, v dalších bězích pak ráda míjí kruh (tedy neproskočí
kruhem, nýbrž skočí vedle něj), a přestává samostatně myslet, což se téměř vždy projeví při nástupu
do slalomu. Místo aby do něj samostatně ze správné strany vstoupila, kouká místo na překážku na
mě, a proto správný okamžik pro vstup nestihne.

Ale abych si pořád jenom nestěžovala, naše výsledky opravdu nejsou špatné. Na závodech v Třeboni
v dubnu bronzový pohár z 25 psů, v Českých Budějovicích opět třetí místo ze 30 psů. Na závodech
Czech Open za Plzní v květnu se sjela velmi silná konkurence, samí zkušení psi a psovodi. Zde jsme se
držely v jednotlivých bězích mezi pátým a desátým místem z 25 psů. Na srpnových závodech
v Soběslavi jsme měly dost pěkné výsledky, a překvapením pro nás bylo celkové první místo
v kategorii Small (tedy ze všech 24 malých psů). Úspěch a báječné ceny nám všem udělaly velkou
radost, tedy mně, Arance i Jazzovi, australskému honáckému psovi, který je od března součástí naší
rodiny.
Díky Jazzovi se Aranka po dvou letech nicnedělání vrací k nácviku poslušnosti. Vyrazili jsme s Jazzem
na cvičiště, a abych si spravila náladu z neposlušného puberťáka, zkusili jsme procvičit poslušnost i
s Arankou. Vážně mě překvapilo, jak skvěle Aranka poslušnost zvládá, i když jsme tak dlouho
neprocvičovaly. Naopak, jako kdyby se jí některé cviky v hlavě usadily. To, co dříve skřípalo, jde nyní
mnohem lépe. Chůze u nohy, obraty, změny poloh, odložení na místě i za pochodu, přivolání, to vše
vykonává s nadšením a dokonale, na rozdíl od ostatních bez vodítka. Zdolávání překážek, to je pro ni
odměna! Znenadání reaguje správně na povel Volno, který dříve ignorovala. Po roce docházení na
nácvik obran pochopila Aranka přede dvěma lety povel Štěkej. Nyní ho oprašujeme. V tom hodně
pomáhá uštěkaný Jazzík. Položila jsem Jazzovi i Arance jednoduché začátečnické stopy. Jazz je
samozřejmě daleko spolehlivější, ale Aranka najednou ví, co má dělat! Na nízkém jemném trávníčku
vypracovává stopy stejně jako Jazz, nebo snad i radostněji. Největším překvapením byl pokus o
hlídání předmětu. Přede dvěma lety jsme toto zkusili celkem dvakrát. A dnes Aranka pracovala, jako
kdyby to bylo naposledy včera, a opravdu se tím skvěle bavila. Musím konstatovat, že má opravdu
sloní paměť. Největším oříškem zůstává aportování, neboť ke hrám s hračkami se Aranka dnes již
nesnižuje a o aportování absolutně nejeví zájem. Do zdolání zkoušky ZPU1 máme ještě spoustu práce,
ale třeba se nám to jednou podaří.
Pro příznivce Aranky připomínám naše webové stránky http://zestastnehodomova.cz/ s novinkami,
fotkami a videozáznamy.

SPORT A VÝCVIK
Na stránkách klubu www.kchgb.cz
se rozrostla
fotogalerie o další sekci z oblasti sportu a výcviku. Členové
zabývající se jakýmkoliv kynologickým sportem či
výcvikem můžou zasílat fotografie ke zveřejnění – e-mail:
admin.kchgb@wbs.cz
Máte reportáž, článek, fotky, výsledky, tipy, rady,
zkušenosti s některými cviky, nebo si naopak nevíte rady
s ovladatelností pejska? Piště na můj e-mail, zajímavé příspěvky zašlu se souhlasem ke zveřejnění na
stránky klubu.
Databáze psů/fen se zkouškami.
Prosíme všechny, co mají se svými grifonky a brabantíky složenou zkoušky z výkonu nebo jakoukoliv
(např.canisterapie ...), ať mě kontaktují vetrnapole@seznam.cz nebo administratora stránek KCHGB:
admin.kchgb@wbs.cz. Budou zařazeni do databáze psů/fen se zkouškami. Zasílejte - údaje o
psovi/feně, druh zkoušky z výkonu (jakákoliv), majitele a foto (není však podmínkou).
Doporučení.
Tyto odkazy jsou určeny všem, co mají grifonky a brabantíky, ale zejména všem, co se s nimi věnují
nějakému druhu výcviku nebo s výcvikem začínají. Jak je psáno ,,i tzv.luxusní psi mají svá
uplatnění“…..
Zkušební řády










NZŘ - Národní zkušební řád (platný od 1.1.2003)
IPO - Mezinárodní zkušební řád
IPO-V - Zkušební řád pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI
SchH/VPG - Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR
KJ ČR Brno - zkoušky ZOP, ZPU1, ZPU
IRO - Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy
Národní zkušební řád Svazu záchranných brigád ČR
Zkušební řád Agility
Národní coursingový řád ČMKU
Zkušební řád obedience

Výcvik aneb jak na to - návody, rady, metodiky výcviku.






Nácvik odložení
(napsala E. Nohelová)
Hlídání předmětu
(H. Dubový - www.vycvikpsa.cz)
Rozlišování předmětů, samostatná činnost (neúplatnost)
(H. Dubový - www.vycvikpsa.cz)
Nácvik vysoké kladiny a vyhledávání lehkých předmětů v terénu
(H. Dubový - www.vycvikpsa.cz
Zájem o zkoušku ZZO narůstá



















Vyhledávání předmětů
(www.mujpes.cz)
Výcvik malých plemen dle NZŘ
(www.mujpes.cz)
Štěkání psa na povel
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - sedni, lehni, vstaň
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - ovladatelnost na vodítku
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - přivolání "k noze"
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - přivolání "ke mně"
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - cviky poslušnosti
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - nástup, pomůcky, povelová technika
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - na co si dár pozor na stopě
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - lomy na stopě
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - procvičování stopy
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - ztěžujeme stopu
(www.mujpes.cz)
Jak na ZM - Vyrážíme na stopu
(www.mujpes.cz)
Speciální práce - revír aport,vyhl.předmětů
(www.mujpes.cz)
Nalezení ztraceného předmětu
(www.mujpes.cz)
Bavíme psa při vycházce
(www.mujpes.cz)

Jaroslava Hřebačková,
poradce pro sport a výchovu
e-mail: vetrnapole@seznam.cz,
mobil: 604 385 786

Dorotka Roxmavel na závodech

Akce Klubu chovatelů grifonků a brabantíků v roce 2010
Typ výstavy
Speciální výstava
Evropská klubová výstava
se zadáváním Klub. vítěze
Klubová výstava
bez zadávání Klub. vítěze
Den grifonka + agility

Místo konání
Morava
Morava

Datum
12.06.2010
13.06.2010

Kontakt
J. Kadlec
J. Kadlec

Praha

06.11.2010

J. Kadlec

Zbraslav u Brna

25.09.2010

J. Kadlec

Mezinárodní výstavy v ČR
Místo konání
Brno
Brno
České Budějovice
Praha
Litoměřice
Brno
Mladá Boleslav
České Budějovice
Praha

Datum
06.02.2010
07.02.2010
24.-25.04.2010
01.-02.05.2010
22.-23.05.2010
19.-20.06.2010
28.-29.08.2010
09.-10.10.2010
06.-07.11.2010

Navržený rozhodčí
Guniš M., SK
Jančík L., CZ
Krsová J., CZ
Herold E., UK
Redlicki M., PL
Dymock G., AU
Beradze I., GE
Košťálová A., CZ
Garach A., ES

Kontakt
www.cmku.cz
www.cmku.cz
www.intercanis.cz
www.vystavapsu.cz
www.nordbohemiacanis.eu
www.intercanis.cz
www.interdogbohemia.com
www.intercanis.cz
www.vystavapsu.cz

Národní výstavy v ČR
Místo konání
Olomouc
Ostrava
Klatovy
Mladá Boleslav
Brno

Datum
08.-10.01.2010
10.-11.04.2010
05.-06.06.2010
17.-18.07.2010
25.-26.09.2010

Navržený rozhodčí
Rozsypalová D., CZ
Jílková Z., CZ
Vojáčková H., CZ
Raba M., CZ
Pavelek P., CZ

Kontakt
www.vystavaolomouc.info
www.volny.cz/nvpostrava
www.vystavaklatovy.info
www.interdogbohemia.com
www.intercanis.cz

Bonitace
Místo konání
Ostrava
Praha
Zbraslav u Brna
Praha

Datum
11.04.2010
02.05.2010
25.09.2010
06.11.2010

Navržený rozhodčí
Jílková Zdenka
bude oznámeno
bude oznámeno
bude oznámeno

Kontakt
M. Velenová
M. Velenová
M. Velenová
M. Velenová

