
                            Zápis ze schůze výboru ze dne 28.8.2011 
                                  místo konání Mladá Boleslav 
 
Přítomni:  Ing. Dufek Petr 
                 Velenová Marie 
                 Ždímal Vratislav 
                 Petrová Valerie 
omluvena:  Pašková Helena 
za RK:      Kshyshovskyy Anatolii 
                   Davídková Květa 
omluvena:  Kupčíková Ilona 
 
Kontrola úkolů: a) ročenka – úkol trvá 
                           b) stolní kalendář – úkol trvá 
                           c) nákup čtečka, trimovaní stůl – splněno 
                               pokrývka- rozpracováno 
                           d) příprava programu v účetnictví – úkol trvá 
                           e) oficiální dopis na ČMKU – výstava při EV – úkol trvá 
                           f) dosud nebyl proveden zápočet pan Kadlec x KCHGB – nebyl proveden  
                               z důvodu nedodání podkladů ze strany pana Kadlece – úkol trvá 
 
 

1. Výbor odsouhlasil, že na MV bude navrhovat alespoň tři rozhodčí ze zahraničí a 
podílet se na nákladech s organizačním výborem výstavy. 
Výbor odsouhlasil smlouvu o delegaci zahraničního rozhodčího s ČKS. 

2. Schůze – prověřit, zda paní Pašková má návrh rozpočtu na rok 2012 
3. Předseda RK předal návrh na úpravu Stanov KCHGB od pana J. Kadlece. Návrh byl 

předán po stanoveném termínu Stanovy-viz.čl.7, bod 7.4. Z tohoto důvodu nebude 
zařazen do programu schůze. 

4. Klubová výstava – a) zajistit veterinární prohlídku 
                                     b) zajistit zapisovatele do kruhu 
                                     c) vypracovat diplom na KV 
                                     d) zajistit posudkové listy 
5.  Kontrola RK – hospodaření klubu 
     Kontrola se dne 27.8.2011 neuskutečnila. Byla odvolána paní Paškovou a přesunuta na    
další týden. 
6. Zpráva na ČMKU – výbor souhlasí, aby se do PP štěňat nezapisovaly výsledky     

vyšetření luxace patel rodičů. Chovné podmínky se tímto nemění. 
7. Stížnosti: 

 a) MVDr Jašková – na stížnost bude odpovězeno následovně:  
Vážená paní MVDr.Jašková, 
výbor KCHGB se na svém zasedání dne 28.8.2011 zabýval Vaší stížností ve věci Smlouvy o 
poskytování služeb v rámci chovatelského servisu. Výbor dospěl k jednoznačnému závěru, že 
s Vámi nikdy smlouva nebyla uzavřená. Smlouva, o kterou se opíráte, je uzavřená s paní M. 
Uzlovou.  
Výbor musí konstatovat, že Vaše stížnost není oprávněná.  
S pozdravem, 
 
Ing. Petr Dufek 
předseda KCHGB 



                     b) paní Pidrmanová – na stížnost bude odpovězeno následovně: 
 

 
Vážená paní Pidrmanová, 
 
výbor KCHGB se na svém zasedání dne 28.8. 2011 zabýval Vaší stížností ze dne 20.7.2011. 
Předem bych rád upozornil, že nevím, zda Vám zašleme uspokojivou odpověď. Výbor se 
shodl na této odpovědi: 
 

1) Jsme velmi překvapeni Vašim vynaloženým úsilím na obnovu diskusního fóra na 
klubových stránkách, když nemáte přístup k internetu. 

2) V roce 2010 jste byla písemně vyzvaná k doložení dokladu o zaplacení členského 
příspěvku. Protože jste ani na druhou výzvu nereagovala, měli jsme za to, že už nejste 
členem KCHGB. Ze stejného důvodu jste nemohla obdržet pozvánku na členskou 
schůzi. 

3) PCH vede řádně PK grifonků a brabantíků, ale po žádosti některých chovatelů nejsou 
zveřejněny údaje o jejich chovu. Takovou možnost má, dle zákonů ČR, každý 
chovatel. 

4) Pro Vaši informaci zatím v roce 2011 bylo použito v chovu 22 plemeníků a z toho 
jsou pouze 3 plemeníci v majetku členů výboru. 

5) Bohužel nemůžeme Vám odpovědět na stížnost „ co se děje na klubových výstavách“,  
protože nepíšete konkrétně co se tam špatného děje. 

6) Musíme objektivně potvrdit, že chování paní M. Velenové na bonitacích je korektní až 
zdrženlivé. V žádném případě nepoškozuje posuzované psy. 

7) PCH chová grifonky a brabantíky výhradně s průkazem původu a nemůže ručit za 
chování jiné dospělé osoby.  

 
            Ing. Petr Dufek 
            předseda KCHGB 
 
 
 
                       c) pan Kadlec – výbor souhlasí s odpovědí předsedy klubu- adresa webových  
                           stránek bude zveřejněna po jejich zprovoznění. 
 
 
 
zapsala:  Petrová Valerie 
odsouhlasil: Ing. Dufek Petr 
 

 
 


