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Vážení členové KCHGB, milí přátelé, 

 
je před námi letní období, čas prázdnin, slunných dovolených a večerních táboráků se 
zpěvem při kytaře. Čeká nás také několik krásných setkání s grifonky a brabantíky, 
třeba na Klubové výstavě, která je plánovaná v zámecké zahradě na Konopišti. Nebo 
setkání na Světové výstavě v Paříži, či některé jiné Klubové výstavě, pořádané našimi 
zahraničními přáteli. A pokud vaše fenka bude zrovinka hárat, tak jako ta naše loňský 
rok, nebo jsou vaši pejskové ti „dříve narození“ a byla by pro ně cesta a výstava 
náročná, přijeďte se alespoň podívat a popovídat. Vždyť mezi pejskaři je stále o čem. 
 
V letošním roce nezůstávají stranou zájmu ani příznivci dnes již velmi oblíbeného 
sportu Agility.  Zároveň s poděkováním Jarce Hřebačkové za přípravu, zvu všechny 
agiliťáky do Hodonína na soustředění a 3. neoficiální závody.  
 
Všem přeji krásné léto a prožijte ho naplno podle svého vkusu ! 
 
 

 

 Petr Dufek 
 předseda 
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Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků : 
 
 

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

Jednatel  Valerie Petrová 
777 730 311 

mawpet@seznam.cz 

Poradce chovu Marie Velenová 
777 191 153 

roxmavel@ceznam.cz 

Pokladník Helena Pašková 721 161 337 
helenapaskova@seznam.cz 

Výstavní referent Martina Čermáková 732 149 043 
jicermak@volny.cz 

 
 

Revizní komise : 
 

Předseda Anatoliy Kshyshovskyy 777 897 199   
tolja@brabantik.cz  

Brněnská 13, 691 72 Klobouky u Brna 
Člen Květoslava Davídková 606 913 941 

kveta.davidkova@seznam.cz 
Člen Ilona Kupčíková 737 449 910 

corsireycash@email.cz 
 

 
  

Adresa KCHGB : Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa 
 
  

Poštovní adresa Klubu :  
  

Valerie Petrová,Barborka 644, 281 61 Kouřim  
 
  
  
 Důležité informace : 

 
• Klubová výstava   25.6.2011,Konopiště, P. Buyss (Be) 
• Soustředění Agility   3.-.6.7.2011 Hodonín 
• 3. neoficiální závody   6.7.2011 

• Klubová výstava bez titulu klubový vítěz 17.9.2011, Brno 
 

• Bonitace - 25.6.2011 Konopiště 
• Bonitace - 17.9.2011 v Brně 
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Stav financí KCHGB k 20.5.2011 
 

 2010 / 4.Q 2011/ 1.Q k 20.5.2011 

Stav bankovního účtu 124 113 Kč 144 864 Kč 168 510 Kč 

Stav pokladny 22 450 Kč 22 450 Kč 22 450 Kč 

Celkem fin. prostředky 146 563 Kč 167 314 Kč 190 960 Kč 

 
Stav pokladny předpokládáme, že je od 31.12.2009 bez pohybu.  
 

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

 
Schválené termíny mezinárodních výstav pro rok 2012 
o Brno 4.2. 
o Brno 5.2. 
o České Budějovice 31.3. - 1.4. 
o Praha 4. – 6.5. 
o Litoměřice 27.5.2012 (změna termínu, původní termín neschválen FCI) 
o Brno 23. – 24.6. 
o Mladá Boleslav 25. – 26.8. 
o České Budějovice 13. – 14.10. 
o Praha 3. – 4.11. 
 
o Olomouc 6.-8.1. 
o Klatovy 30.6. – 1.7. 
o Mladá Boleslav 14. – 15.7. 
o Brno 29. – 30.9. 
O NV v Ostravě a Litoměřicích bude P ČMKU dále jednat 
 
 
Řád pro udělení titulu "Český šampion" 
 
Valná hromada ČMKU ukončila k 1.4.2011 platnost nového Řádu pro udělení 
titulu Český šampion (nabyl platnosti 1.1.2011). 
 
Řád pro udělování titulu "ČESKÝ ŠAMPIÓN " 
 
1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v 
mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, 
národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.  
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.  
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.  
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.  
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách 
psa nebo feny.  
Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:  

a) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu:  
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro  zařazení  
do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho  nejméně 1x na 
mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být  získáno na některé z 
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těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové  výstavě. Absolvování zkoušky 
musí být doloženo certifikátem  předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské 
kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu 
Šampión ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU. 
 
b) u ostatních FCI uznaných plemen:  
čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a   
ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě. 
 
c) u FCI zatím neuznaných plemen :  
čtverým získáním čekatelství CAC .  
 

2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních 
sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,  
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,  
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC 
a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu 
ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o 
udělených titulech.  
Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí 
udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, 
otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, 
kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný 
známkou " výborná 1".  
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, 
přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si 
ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.  
 
Schváleno P ČMKU 22.11.2001. 
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002. 
ŘÁD UKONČIL PLATNOST K 1.1.2011. 
ŘÁD ZNOVU NABYL PLATNOSTI OD 1.4.2011. 
 
       

                Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad. 
Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít 
jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl 
v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je 
takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej 
oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před 
ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii 
posudku vítězného psa.   
 
Cestování 2011 
Asi je to dlouhou a studenou zimou, že se již lidé těší na dovolenou a dotazují se, zda 
je něco nového v předpisech pro cestování se zvířecími miláčky. 
Asi nic zásadního, stále je základním požadavkem vakcinovat cestujícího psa, kočku, 
ale i fretku proti vzteklině. Ale nové je přece jen něco, to, o čem jsme již několikrát 
informovali, že pro cestování po EU je nutné označit zvíře nikoli tetováním, jako tomu 
bylo dosud, ale od července pouze čipem. Od července tedy lze cestovat jen 
s očipovaným zvířetem! 
Takže i letos platí, že pes či kočka anebo fretka musejí mít pas, kde je absolutně 
nutné potvrzení o platném očkování proti vzteklině (vydá a potvrdí schválený 
soukromý veterinární lékař). První očkování proti vzteklině musí zvíře mít jakmile 
dosáhne stáří tří měsíců.  
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Velká Británie, Irsko, Malta a Švédsko požadují potvrzení z EU schválené laboratoře 
(v Praze) o účinnosti vakcinace proti vzteklině. Do Británie, Irska a na Maltu je 
potřeba toto vyšetření mít 6 měsíců předem (měsíc po očkování a 6 měsíců před 
vstupem na území jmenovaných států). Švédsko požaduje vyšetření hladiny protilátek 
proti vzteklině provedené minimálně 120 dní po očkování proti vzteklině.  
Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc požadují, aby byli pes, kočka nebo fretka 24 až 48 
hodin před vstupem ošetřeni prostředkem proti echinokokóze a proti klíšťatům. 
Švédsko požaduje ošetření proti echinokóze maximálně 10 dní před vstupem, Finsko 
maximálně 30 dní před vstupem. Vše aplikuje na požádání soukromý veterinární 
lékař. Podrobnosti na www.svscr.cz.  
Při cestě do nečlenských zemí je třeba mít pas pro malá zvířata při návratu na území 
EU. Navíc pak je třeba splnit veterinární podmínky pro vstup do dané nečlenské 
země, proto je vždy je dobré se dotázat zastupitelského úřadu na podmínky.  
Určitě není na škodu nechat psa očkovat i proti leptospiróze či parvoviróze, popřípadě 
proti lymeské borrelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem hodlá vycestovat, či 
nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukromým veterinárním lékařem. 
Kůň musí mít průkaz koně, (vydává Českomoravská společnost chovatelů se sídlem v 
Hradištku) kterým se při případné kontrole prokazuje jezdec. I ve vnitrozemí mohou 
být jezdci či cestující se zvířaty policií či celními orgány vyzváni, aby předložili 
patřičné doklady. 
A jak je to například s hlodavci, například zakrslými králíčky nebo potkany? Ti pas mít 
nemusejí, ovšem je dobré, zejména při cestě do nečlenských zemí, mít doklad o 
klinické prohlídce, že je zvíře zdrávo, vydá soukromý veterinární lékař, popřípadě o 
dobré nákazové situaci v místě, vydá místně příslušná krajská veterinární správa. 
Vždy je dobré se dotázat zastupitelského úřadu dotyčné země. Například do Irska je 
potřebné pro králíka vyřídit speciální povolení ještě před cestou. 
A opět lze zopakovat, že na cesty se zvířaty je dobré se vypravit, jsou-li horké letní 
dny,  za chladu ráno, popřípadě navečer. Vždy je nutné mít s sebou vodu, oblíbenou 
hračku a deku a v případě veder chladit hřbet či tlapky zvířete mokrým hadrem. Pes 
by neměl za jízdy vykukovat z oken, mimo jiná nebezpečí mu hrozí zánět spojivek. 
Cestu je vhodné přerušovat a nechat psa proběhnout, napít se a vyvenčit. S kočkou 
se mnohahodinové cesty, pokud není zvyklá na vodítko, nedoporučují. A kočku je 
vždy dobré mít v přepravce. 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových 
stránkách SVS ČR: www.svscr.cz. 
 
 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEZAPOMÍNEJTE …. 
Připomínám, že stále je možné dle stanovených podmínek získat titul 

Juniorský klubový šampión a titul Klubový šampión. Pro udělení titulu je 

třeba získat potřebný počet výstavních ocenění a zaslat vyplněnou 

bodovací tabulku  výstavnímu referentovi. Udělení titulu není 

zpoplatněné.  
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FCI a Belgický zemský svaz  je potěšen, že Vás  může informovat o  Kynologických 
dnech, které jsou pořádány v rámci jubilejního roku 2011  - 100 let FCI¨(1911-2011).  
Kynologické dny se budou konat 11-12.listopadu 2011 v Bruselu. 
 
Program Kynologických dnů: 
 
11.listopadu 2011 
  -  9-17 hod symposium : Pes a člověk: quo vadis. Současnost a perspektiva 
                                          Místo konání: Hotel La Plaza, Brusel 
12.listopadu 2011  
  -  9-17 hod Století FCI- Světový šampión šampiónů    

Místo konání: Expo Brusel (Heysel)- s Belgickým zem. 
svazem    

  - 19,30 hod Gala večeře jub. roku 2011 
                                         Místo konání: La Concert Noble, Brusel 
 
Speciální výstavy a tituly v jub. roce 2011 
 
FCI nabídlo pěti členským zemí (Rakousko, Belgie, Francie, Německo a Holandsko) 
možnost organizování spec. výstav v rámci výročí století FCI. Rakouský kyn. svaz 
odmítl, protože  bylo v roce 2009  slaveno 120. výročí  jejich svazu a následně jim 
byla přidělena na rok 2012 světová výstava psů. 
 
6-8.května 2011 Dortmund, Německo 
   -  Století FCI- Winner dog show 
   -  Titul: FCI Vítěz výstavy století 
 
7-10.července 2011  Paříž, Francie 
   -   Století FCI – World dog show-světová výstava psů 
   -   Titul: FCI Vítěz jubilejní světové výstavy  
 
1-4. září 2011, Leeuwarden, Holandsko 
   -   Století FCI – European Dog show- evropská výstava psů 
   -   Titul: FCI vítěz jubilejní evropské výstavy 
 
12.listopadu 2011, Brusel, Holandsko 
   -   Století FCI. Světový šampión šampiónů 
   -   Titul: FCI jubilejní světový šampión šampiónů 
 
Dortmund, Paříž a Leeuwarden: Každy pes, který na jub. výstavách dostane 2x 
CACIB nebo 1x CACIB + 2x res CACIB, obdrží zároveň titul FCI jubilejní výstavní 
šampión. Tento jedinečný titul opravňuje vstup do třídy šampiónů na všech FCI 
výstavách. 
 
Brusel: kvalifikace na Šampóna šampiónů 
Přihlásit se mohou jen ti psi, kteří na jedné z následujících výstavách obdrží titul 
CACIB: 
  -  6-8.  května 2011 Dortmund, Německo 
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  -  7-10.července 2011  Paříž, Francie 
  -  1-4.   září 2011, Leeuwarden, Holandsko 
 
Současně se mohou hlásit i psi, kteří již mají titul mezinárodního šampiona a to C.I.B. 
nebo C.I.E. přiznaný. 
 
Informačí stánky o této akci budou na následujících výstavách: 
15-17.10 2010 Dortmund(DE),  27-28.11.2010 Amsterdam(NL),  
11-12.12.2010 Helsinki(FIN),   18-19.12 2010 Brusel (BE),   6-8.5.2011 
Dortmund(DE), 
7-10.07.  2011 Paříž(FR),   1-4-09 2011 Leeuwarden(NL) 
 
 
                                   přeložila Kristina Vaníčková 
 
 
 
 
SLOVO PRO…….. 
 
Část III – jak jsme hledaly pro nás ,,pravého“ grifonka 
 
Jak jsem psala v minulém čísle, mluvili jsme s několika majiteli grifonků na několika 
výstavách a pak jsme se vydali na několik návštěv. Chtěli jsme vidět  jak ti fešáci 
vypadají mimo výstavní kruh. Jak vypadají v domácích „teplákách“. 

  
Musím říct, že jsme byly s dcerou mile překvapení. Každý z našich hostitelů byl velmi 
vstřícný a poodkryl pokličku, abychom mohly ledacos o grifoncích poznat. Na každý 
pád, jsme zaznamenali velké rozdíly mezi „výstaváky“ a těmi, kteří už nejlepší 
výstavní léta mají za sebou. To ovšem neznamená, že se nám nelíbili. Naopak, měli 
jsme pocit, že těch báječných Verdelů je kolem nás spousta. 
 
A to je právě ono, každý koho jsme navštívili, má ty NEJLEPŠÍ ! A jak si pak máme 
vybrat  ?! 
 
Dcera říká, že vybereme podle barvy a velikosti. Já bych přidala, že už víme, že 
bychom raději grifonka než brabantíka. Od chovatelů jsme se dozvěděly, že je taky 
třeba dbát na strukturu srsti, na zdraví rodičů a socializaci štěněte.  
 
A jak to dopadne ?  Jdeme hledat inzeráty a uvidíme co nalezneme. 
 
 
S úctou matka Zita s dcerou. 
 

……. pokračování příště 
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Známe STANDARD plemene ? 
 
3. Téma : TĚLO  
 
Standard – ČMKU 
 
KRK: střední délky, přechází harmonicky v plece. 
 
TRUP: délka trupu se prakticky rovná výšce v kohoutku. Celkově působí dojmem 
malého, kvadratického a silného psa.  
Kohoutek: mírně zvednutý. 
Hřbetní linie: rovná, krátká, silná. 
Bedra: krátká a osvalená, velmi mírně klenutá. 
Záď: široká a plochá nebo jen velmi mírně spáditá. 
Hrudník: široký, dobře dosahuje do úrovně loktů. Hrudní kost je dobře vyznačená, což 
vytváří z profilu dojem mírně vybíhajícího hrudníku. Hrudní koš je dobře klenutý, ale 
není ani sudovitý ani plochý. 
Spodní linie: břicho mírně vtažené; slabiny dobře vyznačené. 
 
OCAS: nasazen vysoko a nesen docela vysoko. Kupírovaný ocas je zkrácen o 2/3 
délky. Nekupírovaný ocas je nesen vysoko se špičkou obrácenou k hřbetu, ale aniž jej 
dosáhne nebo aniž je zatočený. Přirozeně krátký, zlomený nebo zatočený ocas je 
závažnou vadou. 
 
KONČETINY: 
 
HRUDNÍ KONČETINY:  
Celkově: hrudní končetiny jsou rovnoběžné, s dobrou kostrou, uložené dostatečně 
široce od sebe. 
Ramena: normální zaúhlení ramenní lopatky. 
Lokty: dobře přiléhající k trupu. 
Nadprstí: silné. 
Tlapky: malé, kulaté, nevytočené ani ven ani dovnitř. Těsně přiléhající prsty. Srostlé 
prsty jsou nežádoucí. Silné polštářky, tak tmavé jak jen možno. Drápky nejlépe černé, 
tak tmavé jak jen možno.  
 
PÁNEVNÍ KONČETINY:  
Celkově: pánevní končetiny s dobrou kostrou, zcela rovnoběžné, zaúhlené v soulad 
s hrudními končetinami.   
Koleno: dostatečně zaúhlené. 
Hlezno: nízko posazené, při pohledu zezadu ani uzavřený ani otevřený postoj. 
Tlapky: viz tlapky hrudních končetin. Paspárky nejsou žádoucí. 
 
POHYB: energický rovnoběžný pohyb končetin s dobrým posunem pánevních 
končetin. Zvedání předních končetin do výšky a mimochod jsou považovány za vady. 
 

 
Standard - AKC  
 
Krk, hřbetní linie, trup: krk středně dlouhý, elegantně klenutý. 
Detailní popis: 
Krk spojuje velkou výraznou hlavu se silným tělem. Nejlépe utvářený krk je proto 
spíše silnější, středně dlouhý a harmonicky klenutý. Na přechodu k ramenům by měl 
tvořit plynulou linii. 
Vady: 
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Dlouhý úzký krk. Krátký krk, se kterým pes vypadá nahrbený a kulatý. 
Hřbetní linie: Hřbet rovný a krátký. 
Detailní popis: 
Linie hřbetu by měla být rovná od kohoutku k nasazení ocásku, neměla by být 
pronesená nad rameny nebo vyklenutá nad ledvinami. 
 
Trup: silné, krátké tělo. Hrudník má být široký a hluboký, žebra dobře klenutá. Bedra 
krátká. 
Detailní popis: 
Hrudník má být mezi předními končetinami široký. Měl by být tak hluboký, aby dosáhl 
k loktům. Grifonci dospívají pomalu; u mladého psa nemusí být hloubka hrudníku a 
klenutí žeber plně vyvinuty. 
Grifonek by měl vypadat široký a kvadratický, při pohledu seshora mají být záď a 
ramena přibližně stejně široké. Dobře klenutý hrudní koš přispívá k celkovému 
robustnímu vzhledu těla. Žebra mají být dobře zakryta a tělo má být na dotek pevné. 
Hrudní koš má dobře přecházet do krátkých, silných beder. U fen jsou tolerována 
bedra delší. 
Vady: 
Na těle nemá být žádná zřetelná nepravidelnost. Úzkou přední část těla obvykle 
doprovází plochý hrudní koš. Sudovitý nebo plochý hrudník. Spáditá záď nebo 
pronesený kohoutek. Extrémně vyvinutá kterákoli část těla, kazící celkově vyvážený 
vzhled. 
 
Ocas: Nasazený a nošený vysoko, kupíruje se asi na jednu třetinu. 
Nekupírovaný ocas by měl být ocas nesen vzpřímeně a směřovat špičkou ke hřbetu, 
aniž by se ho dotýkal nebo byl zatočený. 
Detailní popis: 
NASAZENÍ ocasu nesmí být zaměňováno za NESENÍ ocasu. Nasazení ocasu je 
součást těla, nesení ocasu je dáno držením těla v postoji. Vysoce nasazený ocas je 
prodloužením rovné linie hřbetu. Linie hřbetu má být rovná od kohoutku do místa 
nasazení ocasu a ocas má být nasazen vysoko na ploché zádi. Ocas je ideálně 
nesen v úhlu 90°. Mladí psi, kteří ve výstavních kruzích začínají, nemusí být 
dostatečně sebevědomí, aby drželi ocásky vzpřímeně, ale to je záležitost tréninku a 
zkušeností. Měla by být zohledňována celková kvalita a věk zvířete. 
Věta o kupírování na jednu třetinu je přibližným vodítkem k požadované délce ocasu. 
Štěňata se někdy rodí se zálomky na ocase, pak se musí ocas ustřihnout na krátko. 
Zálomek na bázi ocasu může znemožnit, aby byl ocas nošen vysoko. Štěňata se také 
mohou narodit s krátkými ocásky nebo bez ocasu. Tento případ by neměl být 
postihován, ačkoli chybějící ocas samozřejmě ovlivňuje celkovou rovnováhu těla psa. 
Vady: 
Jakékoli jiné nesení a nasazení ocasu než ideální. 

 
 Přední část těla: Hrudní končetiny středně dlouhé, rovná předloktí, končetiny dobře 

osvalené, postavené dostatečně daleko od sebe a při pohledu zepředu jsou od 
ramene rovné. 
Detailní popis: 
Síla kostí hrudních končetin má být dostatečná, aby vyvážila hmotu velké kulaté hlavy 
a široké hluboké hrudi s dobře klenutými žebry. Přední část těla nesmí být rovná jako 
u teriérů, hruď má být lehce vystupující, a proto by ramena měla být uložena 
dostatečně vzadu. Utváření přední části těla má být v rovnováze se šířkou zádi, 
ramena nemají působit přetíženě a tělo nemá mít hruškovitý tvar. Zapamatujte si 
slova kvadratický a vyvážený. (Viz dolní obrázek na straně 11). 
Vady: 
Lokty vybočené ven nebo vtočené dovnitř. Utváření hrudi moc úzké nebo moc široké. 
Zborcený hrudník. 
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Nadprstí: Krátké a silné. 
Tlapky: Okrouhlé, malé a uzavřené, ani vbočené ani vybočené. Prsty přiměřeně 
klenuté. Přednost mají černé polštářky a drápy. 
Detailní popis: 
K tomu, aby se grifonek udržel na prstech, potřebuje silná nadprstí. Téměř kočičí 
tlapka je okrouhlá s tlustými polštářky a dobře klenutými klouby prstů. Za zmínku stojí 
takzvaná „tlapka s plovací blánou“, která se vyskytuje v některých liniích grifonků. 
Tento název označuje tlapku, ve které jsou dva prostřední prsty srostlé. Výskyt tohoto 
znaku může být spolu se zálomkovitými a krátkými ocasy vystopován až k přikřížení 
anglických malých španělů. Produktem tohoto přikřížení je však mnoho 
požadovaných znaků na hlavách grifonků. Štěňata, která se rodí s tlapkou s plovací 
blánou a zálomkovitými ocásky, což spolu zřejmě často souvisí, obvykle mívají 
vynikající hlavy. 
Přední a zadní paspárky se obecně odstraňují. 
Vady: 
Velká, zaječí nebo rozevřená tlapka. 
 
Zadní část těla: Pánevní končetiny dobře vyvinuté, stehna silná a dobře osvalená, 
kolenní klouby dostatečně zaúhlené, hlezna dobře zaúhlená a navzájem rovnoběžná. 
Detailní popis: 
Pro schopnost kvalitního pohybu a rovnováhu těla je důležité přiměřené úhlení 
hrudních i pánevních končetin. Stehna mají být osvalená, nemají vypadat měkce jako 
při nedostatku pohybu. Při pohledu ze strany by měly být špičky prstů na pánevní 
končetině v jedné linii se zadním okrajem sedacího hrbolu. 
Vady: 
Rovné nebo přeúhlené kolenní klouby. Záď v porovnání s rameny příliš úzká 
(hruškovitý tvar). Nedostatečně vyvinuté svalstvo. Dlouhá hlezna, sudový nebo 
kravský 
postoj. 
 
Chůze: Pohyb je přímočarý, účelný klus, přiměřeně prostorný a vydatný, zůstává při 
něm pevná hřbetní linie. 
Detailní popis: 
Grifonci by si měli vykračovat živě a měkce. Měla by vzniknout pravidelná dvojitá linie 
stop. Se zvyšující se rychlostí se mohou stopy mírně přibližovat k těžišti, což je 
normální. 
Špatný pohyb by měl být u malého plemene vždy zaznamenán. 
Vady: 
Vysoké zvedání nohou. Vázaný chod. Pádlování. Úzký chod nebo mimochod. 
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Výsledky z výstav 

 
Speciální výstava OSTRAVA, rozhodčí Polgar Andraš 
 

BAG mladých pes Benjamínek Mawpet Petrová Valerie V1 CAJC

BAG otevřená pes Matty Dog-lome Královec Jaroslav V1 CAC

BAG otevřená pes
James Bond 

Tamaguči
Fialová Eva VD 3

BAG otevřená pes Robin Roxmavel Velenová Marie VD 2

BAG šampion pes
Beauiview Chegues in 

the Post
Kupčíková Ilona V 4

BAG šampion pes Lapinus Unique Kadlec Jakub V 3

BAG šampion pes Oziris Roxmavel Haklová Valerie
V1 CAC VSV 

BOB BIS

BAG šampion pes
Paragon´s Bustin a 

Move
Velenová Marie V2 r.CAC

BAG dorost fena Grayce Canis Ludens Přibylová Jaroslava VN2

BAG dorost fena Jakuza Černý onyx Čermáková Martina VN3

BAG dorost fena Jucci Bello Černý onyx Čermáková Martina VN1

BAG mladých fena Xandra Mawpet Haklová Valerie
V1 CAJC 

BOJ

BAG mezitřída fena Leylla Tamaguči Fialová Eva VD1

BAG otevřená fena Cácorka Černý onyx Budíková Kateřina VD4

BAG otevřená fena Dorotka Canis Ludens Pašková Helena V2 r.CAC

BAG otevřená fena Hella Of Baluchistan Velenová Marie V1 CAC VSV

BAG otevřená fena Jasmínka Slnečný lúč Ošťádalová Lenka V3
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BEG mladých pes Bombardino Devilkin´s Kocvrlichová Hana VD4

BEG mladých pes Petit Belgique Fandorin Čermáková Martina VD3

BEG mladých pes Tobago Corsairey Casch Mencnerová Gabriela
V1 CAJC 

BOJ

BEG mladých pes Zaida Mawpet Petrová Valerie V2

BEG šampion pes
Paragon´s Eye of the 
Tiger at Grand Petros

Dufek Petr
V1 CAC VSV 

BOB

BEG dorost fena Dobronika Grand Petros Pozdíšková Libuše VN1

BEG otevřená fena Lorraine Roxmavel Ošťádalová Lenka VD1

BEG šampion fena Baya Černý onyx čermáková Martina V1 CAC VSV

BEG šampion fena
White Chocolate 
Corsairey casch

Kupčíková Ilona V2

BRG dorost pes Brandon Lee Fatal gang Jurišičová Kateřina VN2

BRG dorost pes Gatsby Canis Ludens Piotrovsky Bohuslav VN1

BRG mladých pes Vici Roxmavel Velenová Marie V2

BRG mladých pes Walfis Mawpet Petrová Valerie
V1 CAJC 

BOJ

BRG otevřená pes Anua Roastig Shot Jurišičová Kateřina V2 r.CAC

BRG otevřená pes Quentin Mawpet Petrová Valerie V1 CAC VSV

BRG dorost fena Big Mary Mont Arwen Ulrychová Petra
VN1 

nejl.štěně 

BRG mladých fena Cinderella Mawpet Kalábová Lenka V1 CAJC

BRG mezitřída fena Angel Mont arwen Ulrychová Petra V1 CAC

BRG mezitřída fena Nugetka Corsairey casch Stehlíková Jana VD 2

BRG otevřená fena Mimi Mawpet Haklová Valerie V1 CAC

BRG šampion fena Bazalka Grand Petros Dufek Petr
V1 CAC VSV 

BOB

BRG veteránů fena Lucy Mawpet Kalábová Lenka V1 BOV
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Jucci Bello Černý onyx, VN1  Xandra Mawpet, V1, CAJC, BOJ 
maj. Martina Čermáková  maj. Valerie Haklová 
 

 
Hell Of Baluchistan, V1, CAC, VSV  Oziris Roxmavel, V1, CAC, VSV,BOB,BIS 
maj. Marie Velenová           maj. Valerie Haklová 
 
  

Paragons Eye Of The Tiger At Grand Petros 
V1,CAC,VSV,BOB 
maj. Petr Dufek  
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Tobago Corsairey Casch 
V1,CAJC,BOJ ,  
maj. Gabriela Mencnerová  

Big Mary Mont Arwen VN1, Nej.štěně,  
                                                                            maj. Petra Ulrychová 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazalka Grand Petros,  
V1, CAC, VSV,BOB, maj. Petr Dufek    

                  

Nejlepší pár : Oziris + Xandra Mawpet  
maj. Valerie Haklová 

   
 
 
 
 
 
 
     Lucy Mawpet, V1, Nej. Veterán 
       maj. Lenka Kalábová 
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Nejlepší chovatelská skupina :  MAWPET 
 
 

 Judge(s): MR S BARDWELL 
BEST OF BREED 

Bitch        BEAUVIEW FLY THE FLAG, Owner:  MR H OGDEN 
 

BEST PUPPY 

Bitch        MARQUANT IPATUATION, Owner:  MRS A B PRICE 
 

DOG CHALLENGE CERTIFICATE 

Dog         CH MARQUANT MY ROMEO, Owner:  MRS A B PRICE 
 

BITCH CHALLENGE CERTIFICATE 

Bitch        BEAUVIEW FLY THE FLAG, Owner:  MR H OGDEN 
 

RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE 

Dog         BEAUVIEW BRAVE AS A BLIZZARD, Owner:  MRS B MURRAY 
 

RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE 

Bitch        GAYSTOCK JUST SO, Owner:  MR I M WILLSMER 
 

 

              BEAUVIEW FLY THE FLAG  
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B R E E D   &   C L A S S   R E S U L T S  
Griffon Bruxellois 
 
 
Classes 
Veteran - 

Dog  
Entries: 4 Abs: 2  

st 
CH BEAUVIEW OUT OF THE CLOSET (MR H 
OGDEN) 

 

nd 
BEAUVIEW HOT GOSSIP SHCM (MISS M 
SWINGE) 

  

 

Special 
Junior - Dog  
Entries: 4 Abs: 0  

st 
RHOSEPHIRE MAN ABOUT TOWN (MR N & MRS 
J MARTYN) 

 

nd 
MARQUANT THE BAD BOY (MRS A B PRICE) 

 

rd 
BEAUVIEW NIGHT IN THE CITY (MR H OGDEN) 

 

es 
CASTAFIORE NOIR DESIR (MRS W DUNCAN) 

  

 

Post 
Graduate - Dog  
Entries: 9 Abs: 0  

st 
BEAUVIEW BRAVE AS A BLIZZARD (MRS B 
MURRAY) 

 

nd 
APPLEGARTH HARRY'S GAME AT STEFTON 
(MR A & MRS S M FISKE) 

 

rd 
WALLIANTS FIX IDE [ATC AK00974SWE] (MRS A 
WEIGLIN) 

 

es 
MENWINNION PIED PIPER (V E M ENDEAN) 

 

HC 
TOPMEAD LIFE IN TECHNICOLOR (MISS M 
MURRAY) 

  

 

Limit - 
Dog  
Entries: 10 Abs: 0  

st 
BALTHAZAR DEVIL IN DISGUISE (MISS M 
SWINGE) 

 

nd 
FENNYMORE PERSIE RAMROD (MR P & MRS M 
A MERCER) 

 

rd 
MARQUANT RUDOLPH VALENTINO (MR W & 
MRS M BURKE) 

 

es 
BEAUVIEW I CAN HEAR THUNDER (MISS K L 
SMITH) 

 

HC 
MENWINNION PERCUSSIONIST SHCM (MISS M 
E H MARSHALL) 

  

 

Open - 
Dog  
Entries: 11 Abs: 2  

st 
CH MARQUANT MY ROMEO (MRS A B PRICE) 

 

nd 
CH FENNYMORE PINKIE ROYALE (MR P & MRS 
M A MERCER) 

 

rd 
RUS CH HUVIKUMMUN RED JACKET [ATC 
AL01183FIN] (MRS T STARIKOVA) 

 

es 
CH GILDEROAK MASTERCARD (MR J W FINLAY) 

 

TREMALOY SON OF A GUN (MR S J 
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HC THOMPSON) 
  

 

Good 
Citizen Dog 
Scheme - Dog  
Entries: 5 Abs: 0  

st 
ASTIROK A TALE TO TELL OF OKAMI SHCM 
(MISS T GRAY) 

 

nd 
FLEETGOLD HORRIBLE HORACE (MS J 
GOLDIN) 

 

rd 
KLANSTED HARVEST MOON (MISS J 
CARPENTER) 

 

es 
RHODON SONNY JIM (MRS W DUNCAN) 

 

HC 
CASTAFIORE NOIR DESIR (MRS W DUNCAN) 

  

 

Veteran - 
Bitch  
Entries: 6 Abs: 4  

st 
CH LIAMFORD MISS JET (MS S & MR D G BURR 
& DAVIES) 

 

nd 
MENWINNION MELODY (MISS M E H MARSHALL) 

  

 

Special 
Puppy - Bitch  
Entries: 3 Abs: 0  

st 
MARQUANT IPATUATION (MRS A B PRICE) 

 

nd 
DONZEATA ROYAL SECRET FOR FLEETGOLD 
(MS J GOLDIN) 

 

rd 
STEFTON ANASTASIA (MR A & MRS S 

M FISKE) 
  

 

Special 
Junior - Bitch  
Entries: 8 Abs: 1  

st 
STORMJAC EMBER IN THE NITE (MRS J 
CONWAY) 

 

nd 
OPERASTAR PRECIOUS PEARL (MRS B 
MURRAY) 

 

rd 
TOPMEAD MARMITE LOVE OR HATE (MISS A 
MEADEN) 

 

es 
APTRICK LISSUIN (MRS G BUSH) 

 

HC 
MILLBONE COCO BLUSH (MRS M C FLETCHER) 

  

 

Post 
Graduate - Bitch  
Entries: 12 Abs: 3  

st 
BALTHAZAR ROXANNE JW (MISS M SWINGE) 

 

nd 
FFAIN FACINATING FLORA AT GRAJENCO (MR 
G KIRKWOOD) 

 

rd 
MILLBONE SCARLET CONTESA (MRS M C 
FLETCHER) 

 

es 
BEAUVIEW DON'T ASK (MRS G BUSH) 

 

HC 
BEAUVIEW CLOUDING OVER AT DIANAMO 
(MRS D W MOATE) 

  

 

Limit - 
Bitch  
Entries: 14 Abs: 5  

st 
BEAUVIEW FLY THE FLAG (MR H OGDEN) 

 

nd 
GAYSTOCK JUST SO (MR I M WILLSMER) 
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rd 
MENWINNION PIANOLA (MISS M E H 
MARSHALL) 

 

es 
FENNYMORE SEALED WITH A KISS TO 
HARRIZONA (MESSRS D & S & MRS L 
HARRISON) 

 

HC 
SANTARRA LILLIE LAMPLITE (MRS C OWEN) 

  

 

Open - 
Bitch  
Entries: 6 Abs: 0  

st 
CH BEAUVIEW POSH NOSH (MR S THOMPSON) 

 

nd 
CH MARQUANT DESIRE (MRS A B PRICE) 

 

rd 
DK CH WALLIANTS FILHARMONICA [ATC 
AM00193SWE] (MRS G T TERMAN) 

 

es 
OPERASTAR RHAPSODY IN RED (MRS B 
MURRAY) 

 

HC 
CH MARQUANT THE DREAM GIRL (MRS A B 
PRICE) 

  

 

Good 
Citizen Dog 
Scheme - Bitch  
Entries: 3 Abs: 1  

st 
GAYSTOCK JUST SO (MR I M WILLSMER) 

 

nd 
BEAUVIEW BARE NECESSITIES VIA EMIRARAE 
(MISS HARVEY) 

 

 
 

 
 
 
 

THE WESTMINSTER KENNEL CLUB 
 
BRUSSELS GRIFFON,  JUDGE: MR.  ESPEN ENGH 
DAY: FEBRUARY 14,  2011 ,   
RING: 2  
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7      CH CASHNROSS'  F IRST GRIFF T INA FEY  
SEX:  B ITCH 
AKC:  TR 83805902  
DATE OF BIRTH:  NOVEMBER 18,  2008  
BREEDER:  FELICIA  CASHI N 
SIRE:  CH HILLTOP'S THE GREAT HOUDINI  
DAM:  CH ALISO'S  KACHING OF CASHIN 
OWNER:  FELICIA  CASHIN 
 

 

 
 
 
 

 
8      GCH CASHI N'S  WALK THE LINE  
SEX:  DOG 
AKC:  TR 65595701  
DATE OF BIRTH:  MARCH 05,  2007  
BREEDER:  MARGIE HAMILTON & FELICIA CASHIN 
SIRE:  HILLTOP'S THE GREAT HOUDI NI  
DAM:  ALISO'S  KACHING OF CASHIN 
OWNER:  FELICIA  M CASHIN & CAROLE ROSS 
 

 
5      GCH KNOLLAND AMBER MOON  
SEX:  B ITCH 
AKC:  TR 88241601  
DATE OF BIRTH:  JUNE 21,  2009  
BREEDER:  LUC BOILEAU 
SIRE:  CH CILLEINE MASQUERADE 
DAM:  CH KNOLLAND MISS SUZY 
OWNER:  LUC BOILEAU & BEVERLY WYCKOFF 
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   Kynologický klub Hodonín 

 
 
 
 
 
 
 
 

ve spolupráci s Klubem chovatelů grifonků a brabantíků 
 pořádá ve dnech 3.- 6.7.2011   

 
soustředění se zaměřením na výcvik ovladatelnosti a agility 

 zakončeno neoficiálním závodem agility 
 

pro majitele a chovatele psů plemene Brabantík a Grifonek 
 
 
 
 
 

Kynologický klub Hodonín ČKS & Klub chovatelů grifonků a 
brabantíků 

 
 

 
Vás srdečně zve na 3. neoficiální závod agility plemene grifonek a brabantík 
dne 6.7.2011 na cvičišti Kynologického klubu Hodonín 
 
Povrch: tráva 
Rozhodčí: Vargová Veronika 
Program : 8.00-8.30  prezentace, veterinární přejímka  

8.30- první prohlídka parkuru  HRA , JUMPING , AGILITY    
 
Startovné: na místě - 50,-Kč/1 pes , účastníci soustředění (3.-6.7.2011) mají 
startovné zdarma 
Uzávěrka přihlášek:  1.7.2011 
Přihlášky zasílejte na e-mail: vetrnapole@seznam.cz , 
nebo adresu:    
Jarka Hřebačková,  Trávníky 1154, 696 03 
                         Dubňany, mobil: 604385786. 
Do přihlášky uveďte: jméno a příjmení, jméno a chov.stanici psa, datum nar. psa, 
kategorii a kontakt. 
Podmínky účasti: Závodů se mohou zúčastnit pouze plemena : 
Belgický grifonek, Bruselský grifonek a  Brabantík. 
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Kategorie : 
junioři   - psi od 6 do 12 měsíců 
začátečníci - psi od 12 měsíců a ti kteří se ještě nezúčastnily oficiálních závodů    
pokročilí - psi od 18 měsíců , kteří se již zúčastnili oficiálních závodů 
veteráni    - psi od 8 let , případně mladší se zdravotním handicapem  
 
Obtížnost parkurů a výška překážek bude přizpůsobena jednotlivým kategoriím. 
Pokročilí a veteráni budou závodit podle pravidel Řádu agility ČR.  
Junioři a začátečníci budou mít zjednodušená pravidla a povolenou motivaci.  
Pro hru budou speciální pravidla.  
Hodnocení: jednotlivé běhy v každé kategorii, a součet jumping a agility  
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 


