
i_zpravodaj_02_2010_a                                                                                                         Strana 1 (celkem 1)
   

i – zpravodaj  
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
č. 02 – 2010 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


i_zpravodaj_02_2010_a                                                                                                         Strana 2 (celkem 2)
   

 
 
 
 

Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků : 
 
 

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

Jednatel / účetní Valerie Petrová 777 730 311 
mawpet@seznam.cz 

Poradce chovu Marie Velenová 777 191 153 
roxmavel@ceznam.cz 

Člen Jiřina Krsová 732 402 998 
dog-lome@volny.cz 

Člen Klára Buňatová 
721 704 059 

klara.bunatova@email.
cz 

 
 

Revizní komise : 
 

Předseda Anatoliy 
Kshyshovskyy 

606 335 404 
tolja@brabantik.cz 
Na Horce 278, 679 11 
Doubravice nad Svitavou 

Člen Květoslava 
Davídková 

606 913 941 
kveta.davidkova@seznam.cz 

 
 

 
 

Poštovní adresa Klubu :  
  

Klub chovatelů grifonků a brabantíků, 
PO BOX 100, Kafkova 19, 160 41 Praha 6 …. platná do 31.12.2010 

 
rovněž můžete využívat adresy jednatele KCHGB : 

 
Valerie Petrová,Barborka 644, 281 61 Kouřim 
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Vážení členové KCHGB, milí přátelé, 

 
po delší době opět vychází klubový Zpravodaj, který má za úkol shrnout za uplynulé 
období nejdůležitější události v našem klubu a  přispět k ucelení hlavních informací. 
Nový název „ i – Zpravodaj“ jen podtrhuje rozhodnutí výboru o zachování Zpravodaje v 
jediné  internetové formě. 

  
Událostí za posledních šest měsíců je velmi mnoho a není tolik prostoru, 

abych se ke všem vyjádřil. A tak vyberu ty, co považuji za nejdůležitější.  
V první řadě, mi dovolte poděkovat všem, kteří přispěli svou prací k uspořádání vrcholu 
letošní výstavní sezóny, k Evropské klubové výstavě EURO – GRIFFON 2010 a to 
zejména Lence Ošťádalové, Marii a Petrovi Velenovým, Valerii Petrové, Kamile 
Nevšímalové, ale i Jakubovi Kadlecovi, který výborně předpřipravil tuto výstavu. 
Po této události, jak už víte z klubových stránek, došlo k velké změně členů výboru. 
Z výboru odešel předseda KCHGB Rudolf Malý, jednatelka Jaroslava Pellerová, 
výstavní referent Jakub Kadlec a členky Věra Bačíková a Jaroslava Hřebačková. Všem 
se patří za práci, kterou pro klub vykonali poděkovat. Zvlášť velké díky Rudovi Malému, 
který po volbách v roce 2009 zavedl ve výboru nová pevná pravidla pro řízení KCHGB a 
učinil hlavní kroky k ekonomické stabilizaci. 

 
Také byla uzavřená soutěž na nové logo našeho klubu. S autorkou loga paní Královou, 
které děkujeme za super návrh, byla uzavřena smlouva a logo je dnes majetkem 
KCHGB. 

 
Současný výbor KCHGB nadále považuje za svou prioritu transparentní hospodaření, 
přehlednou evidenci členů KCHGB a včasné poskytování  informací členům klubu a 
chovatelům. Výbor by rád pro přípravu konkrétních úkolů získal další členy, kteří svou 
kreativitou mohou obohatit naše klubové dění. V těchto dnech se již soustředíme na 
přípravu podzimní Klubové výstavy a organizaci členské schůze.  

 
Přeji Vám pohodový konec prázdnin a slunný úspěšný podzim. 
Petr Dufek, místopředseda KCHGB 
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 Vyhodnocení soutěže „nové LOGO“ 

 
 

č.11 - 124 bodů – výherce, M. Králová 
 

č.14 - 105 bodů – náhradník, 
              L. Ošťádalová 
č.15 - 37 bodů   -  L. Ošťádalová 
 
 

Děkujeme všem, kteří zaslali své návrhy i těm, kteří nám pomohli vybrat LOGO. 
 
 
Nová doména klubových stránek 
Po odstoupení předsedy R. Malého byl ohlášeno i ukončení hostingu našich stránek, 
který sponzoroval pan Malý. V té době bylo tedy potřeba připravit nové stránky, tedy 
přesněji nové stránky na novém hostingu. Současný hosting je založen na SAVANA a je 
založen na náš chovatelský klub, nikoliv na fyzickou osobu. K přesměrování dosud 
používané domény kchgb.cz, která byla založena paní Danou Nečástkovou a paní 
Nečástková je dosud držitelkou této domény, je třeba její souhlas. Vše jsme řešili ve 
velmi krátké době, kdy zrovna paní Nečásková odjížděla na dovolenou. Nezbylo nic 
jiného než založit doménu novou kchgb.eu. Tato doména je také založena na klub. Náš 
klub tedy po získání svého loga vlastní i svou doménu.    Petr Dufek
  

 
  
 Důležité informace : 

• Den grifonka a brabantíka 25. 9.2010, Zbraslav u Brna 
o bonitace 
o neoficiální závody agility 

 
• Klubová výstava 6.11.2010, Nižbor  u Berouna 
bez zadávání klubový vítěz     

 
• Členská schůze 27.11.2010, Mladá Boleslav 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tato statistika je zkreslená v důsledku toho, že jedinec, který má postižení 3 a vyšší se 
nepřihlásí na bonitaci a následně není tento jedinec zaznamenán ve statistice. Zároveň 
mnoho grifonků a brabantíků je přítelem a miláčkem svého pána, který neplánuje jeho 
zařazení do chovu a tudíž informace o luxaci pately se v naší statistice neobjeví. 
KCHGB nepřipouští do chovu jedince s vyšším postižením než 2/2.   

 

Počet % Vývoj luxace pately  
2002 - 2009   

CELKEM BONITOVÁNO 341  
NULOVÉ PATELY 270 79% 
PATELA  1 36 10,50% 
PATELA  2 28 8,20% 
PATELA  3 7 2% 
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Stav financí KCHGB k 31.7.2010 

 

 2010 / 1.Q 2010/ 2.Q 2010/ k 31.7. 

Stav bankovního účtu 65 947 Kč 99 213 Kč 101 683 Kč 
Stav pokladny 22 450 Kč 22 450 Kč 22 450 Kč 

Celkem fin. prostředky 88 397 Kč 121 663 
Kč 124 133 Kč 

Stav pokladny předpokládáme, že je od 31.12.2009 bez pohybu.  
 
 

KOMUNIKACE s paní Mgr. Hanou Roterovou 
 
Jak všichni víte z informací na internetových klubových stránkách, komunikace s paní 
Hanou Rotterovou byla od podzimu r.2009 stále horší a horší. Výbor po několika 
nezdařilých pokusech navázat s paní Rotterovou komunikaci,  odvolal  20.2.2010 paní 
Rotterovou z funkce pokladníka KCHGB pro její pasivitu.  Toto rozhodnutí bylo paní 
Rotterové písemně oznámeno : 
 
Text dopisu 
„ Vážená paní Rotterová, výbor klubu na svém 3.zasedání dne 20.2. 2010 potvrdil 
hlasováním legitimitu Vašeho odvolání z výboru a funkce pokladníka klubu ke dni 
24.1.2010, přičemž samozřejmě jste nadále řádným členem KCHGB. Výbor Vás vyzývá 
k předání kompletní agendy hospodaření KCHGB nejpozději do 5.3.2010 do rukou 
jednatele KCHGB za přítomnosti zástupce revizní komise KCHGB. O předání zpracujte 
předávací protokol, který bude předložen výboru KCHGB. Pokud nebudete schopna 
provést předání v požadovaném termínu, žádáme Vás nejpozději do tohoto termínu o 
průkaznou informaci o náhradním termínu předání.“ 
 
Na tuto výzvu paní Mgr. Rotterová nereagovala.  
 
Při kontrole úhrady členských příspěvků jsme paní Rotterovou znovu písemně 
kontaktovali, jako dalších 43 majitelů grifonků či brabantíků a vyzvali k úhradě příspěvků 
do 15.8.2010.  
Vrácený doklad o doručení: 
 
 
V těchto dnech bude paní Rotterové 
odeslán další dopis : 
 
Text dopisu : 
Vážená paní Rotterová, 
 
Žádám Vás o předání majetku 
KCHGB, které máte v držení a to především : 

1. účetní doklady za rok 2004 – 2009 
2. finanční hotovost 
3. osobní karty členů 
4. přihlášky členů 
5. CD standard s příklady od Hanse Bleeckera 
6. čtečku čipů 
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Majetek předejte do rukou místopředsedy pan Petra Dufka a jednatelky paní Valerie 
Petrové za přítomnosti jednoho člena revizní komise do 4. září 2010. Očekáváme vaší 
výzvu k předání požadovaného majetku. 
 
Výbor jmenoval tyto odborné komise : 

 
1. Redakční rada – Petr Dufek, Vladěna Moravcová, Petr Velen 
2. Chovatelská komise – Marie Velenová, Jiřina Krsová, Valerie  Petrová, 

Kecová Helena, Voltrová Jaroslava 
 

Výboru byly předloženy doklady o platbě výstavního poplatku za KV v Praze 2009 
do paní Kláry Buňatové. 
 
 
SLOVO PRO…….. 
Část I -  chceme domů pejska 
 
Byla jsem se podívat na výstavě psů. S dcerou jsme obešli moc výstavních kruhů a 
jelikož dcerka již delší dobu touží po pejskovi, byla to jedinečná příležitost k tomu aby se 
podívala a vybírala, který pejsek by se jí líbil. Jedinou podmínku, kterou jsem si dala 
bylo: malý pejsek. 
Dceři je 10 let a tak se jí může mnohé vysvětlit. Jako například: pejsek není věc, pejsek 
bude u nás žít několik let, chceš pejska jen tak pro radost nebo pejska s kterým by se 
mohlo ,,pracovat“. Tyto otázky a mnoho dalších jsme již probírali mnohokrát. Nakonec 
jsme se domluvili, když pejska tak s průkazem původu aby neležel jen na gauči. 
 
Po dvouhodinové prohlídce jsme se zastavili u grifonků. Dcera náhle zmlkla (to je 
známka toho, že začala přemýšlet) a dlouze si grifonky prohlížela. Pak se na mě 
podívala a nekompromisně prohlásila: ,,maminko, to je on“. A bylo vše jasné. Budeme 
mít doma grifonka. 
 
O tom, co následovalo dál, příště. 
 
S úctou matka Zita 
 
 
 
Známe STANDARD plemene ? 
 
1. Téma : CELKOVÝ VZHLED  
 
Standard – ČMKU   „Malé společenské plemeno; inteligentní, vyvážení, pozorní, hrdí, robustní, téměř kvadratičtí 
psi; s dobrou kostrou, ale zároveň elegantním pohybem i stavbou; přitahující pozornost svým 
téměř lidským výrazem.  
Obě plemena grifonků jsou hrubosrstá a odlišují se vzájemně barvou, zatímco brabantík je 
krátkosrstý.  
 
DŮLEŽITÉ  POMĚRY: Délka trupu, od hrbolku ramenní lopatky po hrbolek sedací kosti, by 
měla co nejlépe odpovídat výšce v kohoutku. 
 
POVAHA / TEMPERAMENT: Vyrovnaný malý pes, pozorný, hrdý, velmi oddaný svému 
majiteli, velmi ostražitý. Není ani bázlivý ani agresivní. 
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pro porovnání Standard - AKC  
„Malý pes, inteligentní, ostražití, robustní, se silným krátkým tělem, ušlechtilým držením 
a uspořádáním těla, přitahující pozornost téměř lidským výrazem. Rozlišují se dva typy 
srsti: hrubá (u bruselských grifonků) a hladká (u brabantíků). Kromě srsti mezi těmito 
psy není rozdíl. 
 
DETAILNÍ POPIS: Bruselský grifonek je bystrý, kompaktní malý pes s nesporným vlivem 
krve teriéra, o čemž svědčí jeho pozornost a ušlechtilé držení těla. Kvadratické tělo je 
spíše svalnaté než elegantní. Nosí se s velkým sebevědomím, přesvědčen, že si 
zaslouží být v centru pozornosti. 
 
Správně umístěné oči, nos a předkus tvoří zvláštní grifončí výraz obličeje. Když se 
podíváte hluboko do velkých mírných očí, pohled vám vrátí okouzlující stvořeníčko s 
překvapující inteligencí. Tyto vlastnosti mu dodávají „téměř lidský“ výraz. Grifonek je 
velmi osobitý pejsek. 

 
VADY: Při seznamování se mohou trochu držet stranou, tato vlastnost by však nikdy 
neměla vyústit do krčení se, plazení, nebo ukrývání. 

 
 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA – Herning 2010, Dánsko 
 

OZIRIS ROXMAVEL    WORLD WINNER, BOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oziris obhájil loňské světové prvenství !!! 

 
GRATULUJEME 

 
Další výsledky : 

BRG RATCATCHER'S YMER 
World 
Winner 
CACIB, 

BOB 
JAN SILLÉN 

 SURPRIZIZPODMOSKOVJA 
SKANDINAV SAGA 

World 
Winner 
CACIB 

NATALIA 
NOVIKOVA 

     
 Tř. ml. QUENTIN 

MAWPET V4 Petrova 
Valerie 

 
Tř.ch. 

UP TO DATE 
CORSAIREY 

CASCH 
V2, r.CACIB Palickova , 

Kupctkova 
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BEG YUPITER 
World 
Winner 
CACIB, 

BOB 
A. VLASOVA 

 PIKKANAN UNA 
SIGNORINA 

World 
Winner 
CACIB 

ARJA 
MÄKKELIN 

 Tř.ch. 

RUSSISCH 
GEIST 

WERDELL FOR 
CORSAIREY 

CASCH 

V3 Palickova , 
Kupcikova 

    

BAG OZIRIS ROXMAVEL 
World 
Winner 
CACIB, 

BOB 

Petr & Valerie 
Haklovi 

 PETIT BOMOND VIVA 
EVITA 

World 
Winner 
CACIB 

E.Tsygankova 

 Tř.ml. NELA PRIMA 
GRICHIA V3 Pelerova 

Jaroslava 
 

Tř.ch. 
ANASTAZIE 
CORCAIREY 

CASCH 
V Kupcikova 

Ilona 

  
BLAHOPŘEJEME všem ke krásným výsledkům a  

 
DĚKUJEME za reprezentaci českého chovu na Světové výstavě. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek, který jsme publikovali v souvislosti se 
Speciální a Evropskou klubovou výstavou. 
 
GRIFONCI A BRABANTÍCI jsou ÚŽASNÍ SPOLEČNÍCI 
 

Pokud byste se rádi dozvěděli více o tomto plemenu, 
dovolte nyní krátké představení těchto malých psíků.  

Originální název tohoto plemene je Griffon Belge 
(grifonek belgický), Griffon Bruxellois (grifonek bruselský) a 
Pettit Brabancon (Brabantík). Tyto tři  variety vznikly 
obměnou z jednoho malého hrubosrstého typu psa nazýva- 
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ného „Smousje“, kteří se celá staletí  vyskytovali v okolí Bruselu. Patří mezi skupinu 
pinčů. V 19. století se však upevnil dnešní typ plemene křížením ruby zbarvených King 
Charles španělů a mopsů, což  Přineslo krátkou černou srst. Jejich předchůdcům se 
přezdívalo stájový pinč, jelikož často dělali společnost kočím na jejich cestách a 
pomáhali jim střežit stáje a zboží, které převáželi. Často je kočí brávali na cesty do 
měst, kde zaujali svojí povahou a inteligencí i městskou smetánku. Takto se stali tito 
malí doprovodní psíci společníky městských paniček.  

V roce 1883 byli zapsáni první bruselští grifonci do plemenné knihy Union Royale 
Cynologique Saint-Hubert (L.O.S.H.). Velké popularitě, které dosáhli již kolem roku 
1900, právě tak jako další plemena, vděčili královskému zájmu, který jim byl projeven 
belgickou královnou Marií-Henriettou. V této době bylo mnoho jedinců vyvezeno do 
zahraničí a přispělo tak k rozšíření a k popularitě plemene i za hranicemi Belgie. 

V České republice je první zmínka o chovu grifonků již za první světové války. 
V roce 1932 však byli zaregistrovány dvě první chovatelské stanice s českými názvy. Po 
druhé světové válce však chov grifonků zmizel. O návrat grifonků do Čech se zasloužil 
pan František Pěnička. V osmdesátých letech dovezl z Německa první bruselskou fenku 
Debby fon Lustigen Kleeblatt, která pak byla nakryta v Holandsku Idem von Heerschuur.  

Mnozí z vás znají tohoto psíka jako Verdella z filmu „Lepší už to nebude“ („As good 
as it gets...“) s Jackem Nicholsonem.  

Tyto tři variety se liší pouze barvou a strukturou srsti. Srst bruselského a 
belgického grifonka má stejnou strukturu, je polodlouhá, bohatá, tvrdá a drátovitá, 
nepřiléhá k tělu a působí rozcuchaně. Bruselský grifonek má barvu srsti červenou, jako 
liška, oproti tomu belgický grifonek je černý nebo černý s červenohnědým pálením. 
Brabantský grifonek má srst krátkou a hustou, v barvě červené, černé nebo černé s 
červenými znaky. Na první pohled jej poznáte od bruselských či belgických grifonků 
podle chybějícího vousu. 

Jedné fence se však v jednom vrhu mohou narodit všechny tři variety. Je však 
známo, že pokud je spojení brabantík – brabantík, potom se narodí zase pouze 
krátkosrstí brabantíci.   

Tento psík je velmi veselé povahy, je plný života, zvědavý a vždy připravený 
rozveselit svého pána. Je velmi temperamentní a pohotový, a přesto že je malý 
vzrůstem, je velký duchem a umí být i velice odvážný. 

Vztah k pánovi lze u grifonka charakterizovat jako 
citovou závislost. Není příliš samostatný, celý den by 
nejraději trávil po jeho boku. K rodině je také velmi 
přítulný a milý. Velmi dobře dokáže rozpoznat, kdo je na 
návštěvě vítán, a kdo ne. Milé hosty srdečně vítá a 
ochotně se s nimi přátelí, nevítaným hostům dá najevo 
svou nedůvěřivost. S cizími psy si velmi dobře rozumí a 
nevyvolává žádné konflikty. K ostatním zvířatům v domě 
se chová přátelsky a akceptuje je, dokáže se dokonce 
velmi dobře smířit i s kočkou.  

Všeobecně se dá říci, že grifonek je pravým 
společníkem dětí. Nikdy nepokazí žádnou zábavu a velmi ochotně se účastní všech 
dětských her. Pokud jde o zábavu, je neúnavný. I děti by však měly být poučeny o tom, 
že pes není jejich hračka, a že je nutné respektovat jeho potřeby.  

Grifonek je lehce cvičitelný pes, při jeho výchově je 
však nutná důslednost, spojená s laskavým přístupem. 
Hrubé zacházení je naprosto nevhodné a dokáže 
natropit spoustu šrámů na duši tohoto malého psíka. 
Grifonci se velmi dobře a ochotně učí, obzvláště pokud 
vidí, že to udělá radost jejich pánovi. Tito psíci nemají 
sklon k dominanci a svému majiteli se většinou ochotně 
podvolují, to však neznamená, že nepotřebují odmalička 
důslednou výchovu.  
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Pokud se rozhodujete pořídit si psíka do bytu, je grifonek či brabantík ideální řešení. 
Nevyžaduje příliš prostoru, ale miluje procházky a velmi rád absolvuje i delší tůry v 
přírodě. Druhou výhodou je jeho srst, která se trimuje. Pokud se provádí tato úprava 
srsti pravidelně, nejméně však 2x do roka, je možné i s tímo kamarádem udržovat 
snadněji byt v čistotě.  

Velmi často se grifonci a brabantíci účastní zkoušek z agility. Tento psí sport je pro 
ně úžasným odreagováním a jsou pro něj velmi zapálení. Grifonky a brabantíky v akci 
při tomto sportu můžete vidět na 2. neoficiálním závodu grifonků a brabantíků, který se 
koná dne 25.9.2010 ve Zbraslavi u Brna. Bližší informace naleznete na klubových 
stránkách www.kchgb.eu 

Pro svoji přátelskou povahu se grifonci využívají i při canisterapii. Někteří grifonci i 
brabantíci v ČR mají složenu zkoušku canisterapie.   

 
Vás všechny, které toto plemeno zaujalo a chcete se s tímto malým chytrým 

psíkem seznámit naživo, srdečně zveme na Speciální výstavu a Evropskou klubovou 
výstavu tohoto plemene, které se konají v jednom víkendu, a to 12. a 13. června 2010 
v Rybníkách u Dobříše. Bližší informace naleznete na webových stránkách Klubu 
chovatelů grifonků a brabantíků www.kchgb.eu   Počítá se z účastí více jak 100 psů 
z celé Evropy, proto zde můžete shlédnout nejen všechny variety, ale i rozdílné velikost 
a typy grifonků a brabantíků. Sami potom můžete posoudit vyjimečnost tohoto plemene. 

Česká republika již takto velkou akci pořádala v roce 2005, kdy byla pověřena 
klubem ze země původu – tedy Belgie – k zorganizování historicky první evropské 
klubové výstavy pro grifonky a brabantíky. Akce se konala u příležitosti 15ti let Klubu, 
posuzovali rozhodčí ze 3 států a zúčastnilo se jej 131 přihlášených pejsků ze 6ti zemí. 
Po dobu několika let se tak naše země zapsala do kynologických dějin tohoto úžasného 
plemene. A v tom je vlastně i smysl pořádání podobných monotematických velkých 
klubových akcí: poznat co nejvíce lidí z téměř celé Evropy, možnost srovnat chov, 
vyměnit si své poznatky a názory. Pouze ve spolupráci za vzájemného pochopení lze 
dosáhnout úspěchu. 
              
  Za klub chovatelů grifonků a brabantíků, Lenka Ošťádalová a Jakub Kadlec 
 
 

 
Speciální výstava – 12.6.2010, Rybníky u Dobříše : 

 
Belgický grifonek :    Paragon’s Eye of the Tiger at Grand Petros, vítěz speciální 

výstavy, BOB, BIS 
 
Bruselský grifonek : Ali-Bé v.d. Platte Belskes, 

vítěz speciální výstavy, BOB 
 

Brabantík  Ulrika Valis Bohemia, 
vítěz speciální výstavy, BOB 

 
Best Vererán : Cibulka Valis Bohemia 
Best Junior : Quentin Mawpet 
Best Pupy : Nana My Girl Bargest 
Best Baby : Erik z Loveckého zámečku 
 
Best Couple : Justýnka Malý poutník + Ašok Lužánecká bestie 
 

Evropská klubová výstava – 13.6.2010, Rybníky u Dobříše 
 
Brabantík : Oziris Roxmavel, 

evropský klubový vítěz, BOB, BIS 
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Belgický grifonek :  Grffondeluxe Olivia, 
evropský klubový vítěz, BOB 
 

Bruselský grifonek : Up To Date Corsairey Casch, 
evropský klubový vítěz, BOB 

 
Best Vererán : Jonáš Valis Bohemia 
Best Junior : Quentin Mawpet 
Best Pupy : Celík Grand Petros 
Best Baby : Erik z Loveckého zámečku 
 
Best Couple : Tequila Bargest + Royal Dogge Bargest 
 
 
 

Winner Grand Prix 2010  
OZIRIS ROXMAVEL 

 
 

 
 
 
Sponzoři  
Speciální a Evropské klubové výstavy EURO – GRIFFON 2010 : 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Sponzor klubové výstavy bez zadávání titulu Klubový vítěz : 
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