
ZÁPIS Z     5. SCHŮZE VÝBORU KCHGB KONANÉ DNE 18.7.2010  

Místo konání : Mladá Boleslav

Přítomni : K. Buňatová, P. Dufek, J. Krsová, V. Petrová, M. Velenová

za RK : K. Davídková

Program :

1) Kontrola úkolů.

2) Upřesnění kompetencí a odpovědnosti stávajícího 5-ti členného výboru.

3) Příprava akce „Den grifonka a brabantka“.

4) Výstavy 2010, 2011.

5) Vyhodnocení Speciální a Evropské klubové výstavy.

6) Ostatní.

1) Kontrola úkolů 

a. Zajistit pravidelnou tvorbu „i-zpravodaje“ 

b. Připravit Ročenku s termínem vydání do 15.12.2010

Úkol :  Oslovit navržené kandidáty (Elexhauserová, Haklová,Kaňáková, Velen, 
Čermáková, Vokounová ),  výsledek zaslat výboru.
Termín : do 30.7.2010
Odpovědnost : P. Dufek

c. Zvolit chovatelskou komisi – úkolem je pomoc chovatelům, sledování vývoje chovu, 
doporučovat změny chovatelských normativů

Úkol :  Oslovit navržené kandidáty (Haklová, Kupčíková, Krsová), výsledek 
zaslat výboru.

Termín : do 30.7.2010

Odpovědnost :  V. Velenová

d. Zajistit vydání diplomů Klubový šampión a Klubový junior šampión. Dufek zašle J. 
Krsový grafický návrh diplomů.
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Úkol : Zaslat grafický návrh diplomů.

Termín : 20.7.2010

Odpovědnost : P. Dufek

Úkol : Zadat tisk schváleného grafického návrhu.

Termín : do 15.9.2010

Odpovědnost :  J. Krsová

e. Den grifonka a brabantíka – Zbraslav

Program : 

Pátek 24.9.2010

18:00 – 19:00 Jak vystavovat grifonka  ……. Jakub Kadlec

19:00 – 20:00 Přednáška o dýchání, výživě, rozmnožování, falešné březosti 
..…… ?????

Sobota 25.9.2010

08:00 – 11:00 Veterinární přejímka + Závody agility + ukázka výcviku psů

……. Jarka Hřebačková

10:00 – 12:00 Bonitace …….. Marie Velenová

11:00 – 12:00 Přednáška o canis terapii a záchranářském výcviku 

.…       Markéta Sudová

• Páteční program bude realizovaný pouze po přijetí závazné přihlášky od min. 15 
členů klubu.

• J. Hřebačková se pokusí zajistit lepší podmínky pro plánovanou akci v areálu ve 
Zbraslavi zejména o volném pobíhání a venčení psů v areálu.

f. Revizní komise

25.7.2010 7



i. Předložit seznam neplatičů za r. 2008 ………… trvá

ii. Kontrola vedení účetnictví i obsahově za rok 2008 – 2009 ……trvá

g. Seznam členů klubu – Petrová

V. Petrová obeslala členy klubu, u kterých není prokazatelná platba členských 
příspěvků za rok 2010. Po stanovené lhůtě 15.8.2010, nejpozději však do 20.8.2010 
podá zprávu výboru o počtu řádných členů KCHGB.

h. Klubové stránky

i. P. Dufek zakoupil nový webhosting (SAVANA500) a novou doménu kchgb.eu, 
doména i hosting je založen na KCHGB

ii. Byl urazen roční poplatek za doméhu a hosting 1103,- Kč

iii. Náklady na přepracování stránek 6 500,- Kč.

iv. Roční aktualizace stránek 6 240,- Kč.

Úkol : Zajistit smlouvu se správcem stránek.  

Termín : do 30.7.2010

Odpovědnost : P. Dufek

2) Upřesnění kompetencí a odpovědností 

a. Místopředseda, Petr Dufek – zastupuje  a jedná za klub, má podpisové právo 
pro bankovní operace 

b. Jednatel + pokladník, Valerie Petrová  – kontaktní osoba pro členy klubu, vede 
účetnictví klubu 

c. Poradce chovu, Marie Velenová  – vede PK, vykonává všechny úkony spojené 
s chovem dle klubových normativů, zajišťuje bonitace

d. Člen výboru - Klára Buňatová  

e. Člen výboru – Jiřina Krsová

3)  Den grifonka a brabantka – viz kontrola úkolů

4) Výstavy 2010,2011
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a. Klubová výstava 2010

i. Z důvodu zrušení MVP Praha není možné pořádat plánovanou klubovou 
výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, je třeba najít náhradní prostor. 

Návrh : Beroun, Holíšov, Dolní Kounice, Kutná Hora

Úkol : Prověřit volný termín a podmínky v Berouně.

Termín : 27.7.2010

Odpovědnost : J. Krsová

b. Návrh rozhodčích pro rok 2011

Úkol : Upřesnit rozhodčí, které bude KCHGB navrhovat na výstavy r. 2011, 
zejména výstavy od 25.5.2011 do konce roku.

Termín : 30.7.2010

Odpovědnost : K. Buňatová

c. Změna termínu a místa konání klubových výstav v roce 2011

i. Z důvodu zrušení podzimní pražské mezinárodní výstavy a nejisté téže 
výstavy v roce 2011 se výbor klubu rozhodl že :

• Klubová výstava s titulem Klubový vítěz  - Rybníky u Dobříše 
25.6.2011

• Klubová výstava bez titulu Klubový vítěz – Brno
17.9.2011

5) Členská schůze

a. Připravit návrh změny povinnosti úhrady čl. příspěvku do 31.12. předešlého roku.

b. Připravit návrh změny sídla KCHGB.

c. Připravit návrh na převedení KCHGB přímo pod ČMKU.

d. Připravit návrh na poplatky pro nečlena kubu a smlouvu o poskytování chovatelských 
služeb pro nečleny klubu.

e. Připravit další drobné úpravy klubových normativů.

f. Vzhledem k velké změně členů výboru cca 3 měsíce před plánovanou členskou 
schůzí, výbor KCHGB rozhodl o posunutí členské schůze na 27.11.2010, místo konání 
Mladá Boleslav, Restaurace Koliba.

6) Vyhodnocení Speciální a Evropské klubové výstavy

a. Výbor odsouhlasil náklady, příjmy i výnos z těchto výstav ………. viz příloha č.1
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b. Poškození KCHGB

i. V únoru před konáním Speciální a Evropské klubové výstavy pan Jakub 
Kadlec vlastním jménem objednal celou kapacitu penzionu Jindřichův Mlýn. 
Bohužel, nikomu toto neoznámil ani v době kdy členové klubu obtížně hledali 
v lokalitě výstavního areálu ubytování. Po ukončení dvoudenní výstavy 
nechal pan Kadlec vystavit majiteli penzionu daňový doklad – viz příloha č.2, 
na KGB, Brožíkova 9, 638 00 Brno. Shodou okolností sídlo našeho klubu je 
KCHGB, Brožíkova 9, 638 00 Brno. Faktura k 18.7.2010 není uhrazená. Po této 
zkušenosti odmítají majitelé penzionu ubytovávat pejskaře a tím komplikují i 
situaci majitelům překrásného areálu v Rybníkách. 

7) Ostatní 

a. Zpráva RK o provedené kontrole bonitací za r.2009

i. PCH zmíněná nedostatky v uvedení jména psa a jeho č. zápisu odstranila již 
při první bonitaci v r.2010, toto RK nevzala na vědomí 

ii. RK neuvedla ve své zprávě informace o kontrole bonitací pořádaných 
v dubnu a červnu 2009, ale soustředila se jen na poslední listopadovou 
bonitaci.

Úkol :   DOPLNIT  ZPRÁVU O BONITACE POŘÁDANÉ V DUBNU A ČERVNU 
2009

Termín : 30.7.2010

Odpovědnost : revizní komise

b. Hotovostní platby na Klubovou výstavu – listopad 2009.

i. Výstavní výbor v čele s Jakubem Kadlecem, nedodrželi propozice výstavy a 
připustili hotovostní platby i v den výstavy. Obracíme se tedy na 
vystavovatele K. Buňatovou, K. Davídkovou, I. Kupčíkovou, A. Kshyshovsyy  a 
Jar. Pellerovou, aby doložili úhradu KV v Praze pořádané dne 7.11.2009. 
Omlouváme se za způsobené potíže, ale tyto platby neumíme jednoznačně 
identifikovat. Z tohoto důvodu, považujeme do doby prokázání úhrady 
výstavních poplatků, výstavní poplatky za neuhrazené. Do doby, kdy budou 
platby prokazatelně uhrazené, nebude výše uvedeným členům KCHGB 
umožněno se zúčastnit  dalších klubových akcí.

Zapsal : Petr Dufek

Zápis ověřila : Valerie Petrová
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PŘÍLOHA č.1

výstavní poplatky 60 705 Kč

dotace ČMKU 5 000 Kč

Příjem 65 705 Kč

letenka -9 142 Kč

ceny -15 417 Kč

areál -3 000 Kč

ubytování p. Soukup -350 Kč

hotovostní výdaje -18 845 Kč

doprava z letiště na 
letiště -1 500 Kč

toner -552 Kč

kartičky CAC, CAJC -492 Kč

Výdaje celkem -49 298 Kč

ZISK 16 407 Kč
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PŘÍLOHA č.2
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