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1) Vydavatelem zpravodaje je výbor Klubu chovatelů bišonků, z.s. ve složení:
Předseda: Ivana Slapničková
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 606 864 200
Místopředseda: Jaroslav Čermák
Křížatecká 13, 435 42 Litvínov, tel.: 723 435 608
Tajemník: Mgr. Olga Dmejchalová
Sadová 134, 503 15 Nechanice, tel.: 603 459 747
Ekonom: Lenka Staňková
Petržílova 3295/3, 143 00 Praha 4, tel.: 603 240 712
HPCH - Hlavní poradce chovu: Gudrun Štěpničková
Školní 15, 468 01 Jablonec nad Nisou, tel.: 483 302 118
Výstavní referent: MUDr. Renata Chmelová
Fantova 1786, 155 00 Praha 5, tel.: 777 158 440
Člen výboru: Ladislava Hörzerbergerová
V. Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 737 731 854
2) Revizní komise – složení
Předseda: Lenka Červinková
Nebeská Rybná 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Člen: Ladislava Kalužová
Hromůvka 1876, 753 01 Hranice
Člen: Magda Březinová
Litožnická 436, 190 11 Praha 9
3) Individuální bonitace
paní Štěpničková - hlavní poradkyně chovu (HPCH) – Tel.: 483 302 118
(BF, BP, RBB - Ruská barevná bolonka)
paní Slapničková Ivana (Jílové u Prahy) - 606 864 200 (pouze BF)
4) Správa webových stránek
Marek Dmejchal
E-mail: admin@bichon-klub.cz
technické dotazy k chodu webu, připomínky k administraci webu, doplnění dat na webu KCHB,
přidání odkazu
5) Kontakty ČMKU - Českomoravská kynologická unie
Adresa: ČMKU – Českomoravská kynologická unie, Maškova 3, 182 53 Praha 8 - Kobylisy.
WEB: http://www.cmku.cz
e-mail: cmku@cmku.cz
Návštěvní hodiny:
ÚT - 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.
ST - 7.30 - 12.00 a 12.30 - 15.00 hod.
Šampionáty ČR, interšampionáty:

Lenka Fairaislová
e-mail: fairaislova@cmku.cz, tel.: 234 221 370
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Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby:
Ing. K. Fialová
e-mail: fialova@cmku.cz, tel.: 234 221 375
Plemenná kniha:
zadávání tetovacích čísel, vystavení PP štěňat, zápis chovnosti, atd...
Bc. Ladislav Křeček
e-mail: krecek@cmku.cz, tel.: 234 221 372
Podatelna, výstavy ČMKU:
T. Lemerová,
e-mail: podatelna@cmku.cz, tel.: 234 221 371
Tajemnice ČMKU:
I. Jarošová
e-mail: cmku@cmku.cz, tel.: 234 221 371 - přepojí všechny linky
6) Klubové poplatky











Členství v KCHB - 500,- Kč
Vystavení krycího listu - 100,- Kč
Bonitace - veřejná (na výstavách) - 400,- Kč
Bonitace - individuální (v soukromí) - 500,- Kč
Kontrola vrhu - barevná bolonka - u chovatele - 400,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky) –
u HPCH - 500,- Kč
Prodloužení chovnosti - feny nad 8 let - 200,- Kč
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u chovatele - 200,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky)
Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u HPCH - 300,- Kč
Poradenská služba u HPCH v soukromí - 100,- Kč/hod.
Inzerce v papírovém Zpravodaji - dle velikosti inzerátu
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PŘIHLÁŠKA DO KLUBU
CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. (KCHB)

Jméno a příjmení: _______________________________________________________
Kontaktní adresa _______________________________________________________
_______________________________________________________
Datum narození

_____________________________________ ( členství od 18 let )

Kontaktní telefony _______________________________________________________
Kontaktní e-mail: _______________________________________________________
Plemeno (zakroužkujte):

Bišonek

Boloňský psík

Ruská Barevná Bolonka

Členský příspěvek na rok 2016 činí 500,-- Kč a je splatný do konce
února 2016
Částku zaplaťte složenkou typu " C " na adresu ekonomky klubu
Lenka Staňková
Petržílova 3295/3
143 00, Praha 4
a kopii ústřižku spolu s vyplněnou přihláškou zašlete DOPORUČENĚ na adresu
předsedkyně klubu:

Ivana Slapničková
Zahořany 33 - Okrouhlo
254 01 Jílové U Prahy
Datum _____________________

Podpis _________________________

S ohledem na životní prostředí a úsporu nákladů na poštovné Vás prosíme o
vyjádření, jakou formou si přejete dostávat klubový zpravodaj – zakroužkujte
možnost, nehodící se škrtněte
ELEKTRONICKY
DO E-MAILU

POŠTOU
V TIŠTĚNÉ PODOBĚ
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8) Slovo předsedkyně
Vážení členové Klubu chovatelů bišonků, z.s.,
v těchto dnech se Vám do rukou dostává buď elektronicky nebo v tištěné formě ZPRAVODAJ
1/2016.
Zřejmě nejdůležitější a nejlepší informací pro nás všechny je skutečnost, že na základě
odsouhlasených stanov a dalších dokumentů byl náš spolek – Klub chovatelů bišonků, z.s. řádně zapsán
do spolkového rejstříku, tudíž je naše činnost již řádně legalizovaná a můžeme nadále fungovat a
vykonávat činnost chovatelského klubu.
Jsem velmi potěšena, že členové platí členské příspěvky včas.
Koncem března bude založen nový klubový účet. Sledujte webové stránky klubu, kde bude číslo
účtu zveřejněno, tudíž v budoucnu odpadne složitější administrativa se složenkami.
Členům klubu byla zaslána potvrzení o zaplacení členství v klubu. Elektronicky pro ty kteří i
zpravodaj budou mít v elektronické podobě. Ti kdo zpravodaj budou mít v tištěné formě, tak bude
potvrzení přiloženo ve zpravodaji, který jim přijde poštou.
Chci upozornit, aby majitelé krycích psů zasílali elektronicky případně poštou rodokmen, foto a
bonitační kartu svého psa či psů, kteří jsou uchovněni. Připravujeme novou sekci pro členy klubu seznam krycích psů. Přes rodokmen, foto a bonitační kartu bude vodoznak, aby nedošlo k zneužití.
Příprava na Klubovou výstavu je v plném proudu, všechny srdečně zveme. Zároveň při klubové
výstavě budou probíhat bonitace.
Další zpravodaj vyjde v listopadu 2016.

Předseda klubu
Ivana Slapničková
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PŘIHLÁŠKA
NA 1. KLUBOVOU VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Konaná dne 16.4.2016 v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis
v Rychnově nad Kněžnou
!!! Uzávěrka přihlášek: 25.3.2016 !!!
Plemeno: (zakroužkujte)

BF
Bišonek

BP

RBB

Boloňský psík

(zakroužkujte)

PES - FENA

Ruská barevnábolonka

Třídy:
Křížkem označte třídu:
Třída štěňat (4-6 měsíců)
Třída dorostu (6-9 měsíců)
Třída mladých (9-18 měsíců)
Mezitřída (15-24 měsíců)
Třída otevřená (od 15ti měsíců)
Třída vítězů (od 15ti měsíců)
Třída veteránů (nad 8 let)
Třída čestná (od 15ti měsíců)
zdarma
Soutěže:
ANO
Nejhezčí pár psů
Nejlepší chov. stanice
Ditě a pes
Jméno psa/feny a chov. stanice
__________________________________________________________________
Číslo zápisu_________________________________ datum
narození:_____________________________
Matka:____________________________________________________________________________________________________
Otec:______________________________________________________________________________________________________
Chovatel:__________________________________________________________________________________________________

Majitel (jméno a
adresa)___________________________________________________________________
Soutěže:
Nejhezčí pár psů: majitel _____________________________________________ plemeno ____________________
Nejlepší chovatelská stanice–Název chs:___________________________chovatel:__________________________
Dítě a pes: jméno dítěte _________________________________ věk ____ plemeno___________________________

Poplatky:
Za prvního psa:
500,-- Kč
za druhého a dalšího psa:
400,-- Kč
za psa ve tř. štěňat, dorostu a veteránů: 200,-- Kč
soutěže:
100,- Kč
---------------------------------------------------------------------celkem: ________________

Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku, přihlásit se lze i pomocí elektronického formuláře na
webových stránkách. Adresa pro zasílání přihlášek: Mgr. Olga Dmejchalová, Sadová 134, 503 15 Nechanice
PLATBU (celkem) ZASÍLEJTE SLOŽENKOU
Petržílova 3295/3, 143 00, Praha 4

„C“

NA ADRESU EKONOMKY KLUBU!!! Lenka Staňková,

Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že je bude respektovat:
Dne:…………………........................... 2016
Podpis vystavovatele .............................................................
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Propozice
KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Zve tímto srdečně všechny členy klubu a příznivce bišonků, boloňáčků a ruských
barevných bolonek na

1. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC)
Datum konání výstavy: 16.4.2016
Místo konání výstavy: Sporthotel Weldis, Dlouhá Ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(www.sporthotelweldis.cz)
Rozhodčí pro všechna posuzovaná plemena:
Mgr. Zuzana Brotánková

!!! UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25.3.2016 !!!
PROGRAM: od 8.30 hod. - do 9.30 hod. - přejímka psů a veterinární prohlídka
od 10.00 hod. - zahájení výstavy
- posuzování v kruhu
- soutěže
- v průběhu výstavy bude možno absolvovat bonitaci
ZADÁVANÉ TITULY:
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť)
KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť)
CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.
Res. CAC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 2 (pes a fena zvlášť) v mezitřídě, ve třídě otevřené a vítězů.
KLUBOVÝ VÍTĚZ – nastupují jedinci s titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů (pes a fena zvlášť)
BOB – nastupují KLUBOVÝ VÍTĚZ JUNIOR, KLUBOVÝ VÍTĚZ a V 1 ze třídy VETERÁNŮ (psi a feny)
BIS BABY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy štěňat - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS PUPPY – nastupují pes a fena ocenění známkou VN 1 ze třídy dorostu – bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka
BIS JUNIOR – nastupují pes a fena ocenění titulem Klubový vítěz junior – bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka
BIS VETERÁN – nastupují pes a fena ocenění známkou V 1 ze třídy veteránů – bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka
BOJ - nastupují CAJC - pes + fena bišonka + boloňský psík + ruská barevná bolonka BOS - nejlepší z opačného pohlaví
bišonka + boloňský psík + ruská barevná bolonka BOV - nastupují výborný 1 - pes + fena - bišonka + boloňský psík + ruská
barevná bolonka
BIS - VÍTĚZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU– nastupují jedinci s titulem BOB - bišonek + boloňský psík + ruská barevná
bolonka

Každý posouzený pejsek obdrží kokardu, vítězové tříd navíc pohár a ceny od sponzora.
O udělení titulů rozhoduje delegovaný rozhodčí, tituly nejsou nárokové a mohou být v jednotlivých třídách a soutěžích uděleny
nejlepším jedincům bez ohledu na počet přihlášených psů. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není PŘÍPUSTNÝ . Protestovat
lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se
složením jistiny ve výši 500,- Kč a to pouze v průběhu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele
výstavy.

SOUTĚŽĚ: do soutěží se můžete přihlásit i dodatečně v den konání výstavy do 11,00 hod.
NEJHEZČÍ PÁR PSŮ – přihlašuje se psa a fenu stejného plemene, kteří byli na této výstavě posouzen a jsou v majetku jednoho majitele,
NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ STANICE – přihlašuje se minimálně tři a maximálně pět jedinců jednoho plemene pocházející z
vlastního chovu, kteří pocházejí z různých spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni.
Dítě a pes: při přihlášení většího počtu dětí bude soutěž rozdělena do dvou věkových kategorií. Soutěže se mohou zúčastnit i
psi, kteří nebyli přihlášeni na výstavu.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Výstava se pořádá dle Výstavního rádu FCI a ČMKU a je přístupná psům a fenám zapsaných v plemenné knize ČMKU, kteří
dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do třídy - rozdělení je uvedeno na přihlášce. Psi, jejichž přihlášky
nebudou obsahovat fotokopii dokladu pro zařazení do třídy vítězů (ICH., šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz, Klubový
vítěz, Vítěz speciální výstavy) budou bez urgence zařazeni do třídy otevřené. Třída čestná je otevřena pro jedince s tituly (ICH.,
šampionát ze země člena FCI, Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy) pokud přihláška nebude obsahovat
potřebný doklad pro zařazení do třídy čestné nebude přihláška přijata. Ke každé přihlášce připojte fotokopii průkazu psa.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání
psů v prostorách výstavy není dovoleno a vystavovatelé se řídí pokyny pořadatele. Změny exteriéru psa prováděné nadměrným
lakováním, pudrováním, tónováním srsti a základní úpravou trimováním na výstavě, s dlouhodobým vyvazováním psu na stolech
jsou zakázány.
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Na výstavu nebudou připuštěny háravé feny, feny ve vyšším stádiu březosti, kojící feny a jedinci s operativním zákrokem, který
vede ke změně exteriéru.
Zasláním přihlášky se vystavovatel zavazuje k dodržování propozic, Výstavního řádu FCI i ČMKU a souhlasí se zveřejněním své
adresy v katalogu výstavy. V případě, že by se výstava neuskutečnila z nepředvídatelných příčin, budou výstavní poplatky
použity na uhrazení nákladů výstavy.
Upozorňujeme vystavovatele, že na výstavě bude prováděna namátková kontrola identity psů. Doporučujeme vystavovatelům,
aby si zkontrolovali čitelnost tetování, nebo čipu předem. Vystavovatel je také povinen na požádání předložit průkaz původu ke
kontrole tetovacího čísla, nebo čipu. Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen. Je
zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v
areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze česání, stříhání, trimování a kartáčování. Je také
zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za
následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Majitelé psů s uděleným titulem BOB – Vítěz plemene, jsou povinni se
zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.
Přihlášky se vyplňují psacím strojem nebo hůlkovým písmem. Každý pes má svou přihlášku. Nečitelné přihlášky nebudou přijaty.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele je shodné s 1. přihláškou a obějména
jsou uvedená v PP. Každá další změna na druhé přihlášce, např. doplnění spolumajitelství, bude brána jako nová přihláška za
plnou cenu. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nenese pořadatel odpovědnost. Ke každé přihlášce psa musí být přiložena
oboustranná fotokopie průkazu původu, aby bylo možno ověřit, že pes je s FCI průkazem původu. Importovaní psi v majetku
českých občanů by měli být zapsáni v českých plemenných knihách. K přihlášce musí být doložen doklad o provedené platbě
výstavního poplatku, pořadatel si vyhrazuje právo stornovat nezaplacené přihlášky bez urgence. Pes může být přihlášen pouze
do jedné třídy.
Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je za 1. psa považován vždy pes přihlašovaný do třídy mladých, mezitřídy,
otevřené, nebo vítězů. Za psy hlášené do tříd štěňat, dorostu, veteránů se vždy platí poplatky ve výši stanovené pro tyto třídy.
Třída čestná je zdarma.
Vstupní list nebude zasílán, týden před konáním výstavy bude zveřejněn seznam vystavovatelů na webových stránkách
klubu. U přejímky psů v den výstavy obdržíte obálku s potřebnými doklady na základě sdělení vašeho jména.

VETERINÁRNÍ PŘEDPISY:
Na výstavu mají přístup psi a feny klinicky zdraví. Při přejímce předložte platný očkovací průkaz (nebo pas pro malá zvířata) s
potvrzením o očkování proti vzteklině – ne kratší než 30 dnů a ne starší než 1 rok před výstavou a s imunitou proti psince a
parvoviróze.

Sponzorem výstavy je FITMIN, značka výživových programů pro psy, kočky a koně
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10) Další pořádanou výstavou bude Speciální výstava s CAC - bišonek, boloňský psík, ruská
barevná bolonka - dne 6.8.2016 v Kladně. Propozice a přihlášky budou včas zveřejněny na
webových stránkách.
Také po skončení této výstavy se bude provádět bonitace.

11) Nový standard plemene boloňský psík
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)
FCI - Standard č. 196 / 17.12.2015
překlad: Ing. Hana Petrusová
BOLOŇSKÝ PSÍK
(Bolognese)
ZEMĚ PŮVODU: Itálie
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 13.11.2015
POUŽITÍ: Společenský pes.
KLASIFIKACE FCI:

Skupina 9
Společenská plemena.
Sekce 1
Bišonci a příbuzná plemena.
Bez zkoušky z výkonu.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Původ plemene je zaměňován s původem maltézského psíka, protože jejich
vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotelových (384 – 322 př. n.l.) pod
označením „canes melitenses“. Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi
nejoblíbenější dary dávané mocným tohoto světa. Cosimo de´Medici (1389-1464) přivezl ne méně než osm
boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co
obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „Tito dva malí psíci jsou
nejkrálovštějším darem, jaký může být věnován panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách
Tizianových, Goyových a Pierra Breughela staršího.
CELKOVÝ VZHLED: Malý, statný a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Kvadratická stavba, délka trupu se rovná výšce v kohoutku. Délka hlavy dosahuje 1/3
výšky v kohoutku. Hloubka hrudníku je téměř polovina výšky v kohoutku.
POVAHA / TEMPERAMENT: Velmi vyrovnaný, celkově ne příliš aktivní. Pozorný ale klidný, silně vázaný na svého
pána a jeho okolí.
HLAVA: Střední délky. Šířka hlavy, měřená v úrovni jařmových oblouků, je shodná s její délkou.
MOZKOVNA:
Lebka: Mírně vejčitého tvaru v předozadním směru s poněkud klenutými stranami; shora poměrně plochá.
Nadočnicové oblouky jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a tlamy jsou rovnoběžné; čelní rýha jen mírně patrná,
stejně tak i týlní hrbol. Délka mozkovny je o málo větší než délka tlamy.
Stop: Dosti výrazný.
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OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: V prodloužení linie nosního hřbetu; při pohledu z profilu je její přední strana svislá. Velká a musí být
černá.
Tlama: Délka tlamy odpovídá 2/5 délky celé hlavy, nosní hřbet je rovný a strany tlamy jsou rovnoběžné, takže její
přední část je téměř čtvercová. Partie pod očima dobře modelovaná.
Pysky: Horní pysky jsou jen málo hluboké, nezakrývají spodní pysky, spodní profil tlamy je dán spodní čelistí.
Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními čelistními oblouky navzájem perfektně přiléhajícími.
Zuby bílé, pravidelně postavené, chrup silný a úplný. Nůžkový skus, klešťový skus je tolerován.
Oči: Posazené téměř v čelní rovině; poněkud větší než normální velikosti. Oční štěrbiny okrouhlé, oční bulvy nesmějí
vystupovat; bělma nejsou viditelná. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši: Vysoko nasazené, dlouhé a svislé, u kořene poměrně pevné, takže se horní část ucha nadzvedává od lebky a
tím vyvolává dojem, že je hlava větší než ve skutečnosti.
KRK: Bez laloku; jeho délka se rovná délce hlavy.
TRUP: Pes má kvadratickou stavbu; délka trupu, měřená od ramenního kloubu po hrbol sedací kosti, se rovná
výšce v kohoutku.
Horní linie: Rovný hřbet, mírně klenutá bedra přecházejí plynule do zádi.
Kohoutek: Jen slabě vystupující nad horní linii. Vrcholky lopatek dobře položené.
Hřbet: Rovný.
Bedra: Krátká, silná, mírně klenutá.
Záď: Velmi široká a jen mírně spáditá.
Hrudník: Prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutými žebry, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v
kohoutku. Předhrudí jen málo výrazné.
Spodní linie a břicho: Sleduje profil hrudní kosti, poté mírně stoupá k břichu.
OCAS: Nasazený v prodloužení zádě, nesený v oblouku nad hřbetem.
KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled: Zcela rovné a rovnoběžné se střední rovinou těla.
Lopatky: Délka lopatek se rovná 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a leží blízko vertikále
vzhledem ke střední rovině těla.
Nadloktí: Dobře přiléhající k trupu, jsou téměř stejné délky jako lopatky, ale méně šikmá.
Lokty: Leží na rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí: Délka se rovná délce nadloktí; zcela kolmá.
Nadprstí: Při pohledu zpředu pokračují v kolmé linii předloktí. Při pohledu z profilu jsou nadprstí poněkud šikmá.
Přední tlapky: Oválné, s tmavými pružnými polštářky a velmi tvrdými černými drápky.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
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Celkový vzhled: Při pohledu zezadu musí být od hrbolů sedacích kostí k zemi zcela kolmé a navzájem rovnoběžné.
Stehna: Délka se rovná 1/3 výšky v kohoutku. Šikmá shora dolů a odzadu kupředu a zcela rovnoběžná se střední
rovinou těla.
Kolena: Pevná, ne příliš zaúhlená.
Bérce: Delší než stehna.
Hlezenní klouby: Úhel hlezenních kloubů není příliš ostrý.
Nárty: Vzdálenost mezi hlezenními klouby a podložkou je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky: Stejná charakteristika jako u předních, pouze jsou méně oválné.
CHODY/POHYB: Volný, energický, hlava nesená ušlechtile a elegantně.
KŮŽE: Na celém těle napnutá a přiléhající. Viditelné sliznice a třetí víčka musejí být černě pigmentované.
OSRSTĚNÍ:
SRST: Dlouhá na celém těle, od hlavy po ocas, od horní linie k tlapkám. Na tlamě je srst kratší. Tvoří dlouhé
chomáče, které mají stejnou strukturu na celém těle. Spíše odstávající srst, není hladká a ploše přilehlá, netvoří
závěsy.
BARVA: Čistě bílá, velmi lehké stínování v barvě slonové kosti není vylučující.
VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku: Psi
27 - 30 cm.
Feny 25 - 28 cm.
Hmotnost:
2,5 - 4 kg.
VADY: Jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků by měla být považována za vadu a vážnost, s níž je
posuzována, by měla být v přímém poměru k jejímu stupni a jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa.
Strabismus (šilhání).
VÁŽNÉ VADY:
Výrazná sbíhavost nebo rozbíhavost podélných os hlavy.
Klenutý nosní hřbet (římský nos).
Předkus.
Výška psů pod 25 cm a nad 33 cm a výška fen pod 22 cm nebo nad 32 cm.
VYLUČUJÍCÍ VADY:
Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být
diskvalifikován.
Depigmentace nosní houby.
Nosní houba jiné barvy než černé.
Velký předkus s viditelnými zuby a vadným tvarem čenichu.
Oboustranná depigmentace očních víček.
Skvrnité nebo bílé oči.
Bezocasost.
Zkrácený ocas, ať již přirozeně nebo uměle.
Jakákoliv jiná barva než bílá.
Skvrny a tečky.
Pozn.:
- Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata plně sestouplá v šourku.
- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být
použiti k chovu.
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12) Úprava povinných kontrol vrhů u plemene ruská barevná bolonka
Oznámení o úpravě povinných kontrol vrhů u plemene Ruská barevná bolonka
Výbor klubu jednohlasně rozhodl o úpravě povinných kontrol vrhů u plemene Ruská
barevná bolonka. Zrušená je kontrola vrhu pro chovatele, kteří odchovali dva a více vrhů
Ruská barevné bolonky – dříve Barevný boloňský psík. Povinná kontrola vrhu se vztahuje
na chovatele s prvním vrhem Ruské barevné bolonky. Rozhodnutí nabývá platnosti od 1.
ledna 2016. Na základě e-mailu, který zaslala hlavní poradkyně chovu paní Štěpničková
místopředsedovi panu Čermákovi k jednání a odsouhlasení na výborové schůzi vyplývá navrhuji dva pomocné poradce chovu. Pro chovatele na Moravě – paní Iveta Nosová, Za
Mlýnem 692, 664 10 Pozořice u Brna, tel.: 605 776 221. Pro chovatele v Čechách – paní
Ladislava Hörzenbergerová, Václava Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 737
731 854. Návrh byl jednohlasně přijat s tím, že kontrola vrhu u pomocného poradce bude
provedena se souhlasem hlavního poradce klubu. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem 12.
října 2015.
13) Řád pro udělování titulů Klubový šampion

Řád pro udělování titulu Klubový šampion
1. KLUBOVÝ ŠAMPION DOROSTU
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3x výstavní
ocenění VELMI NADĚJNÁ 1. od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění VELMI
NADĚJNÝ 1. musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo speciální výstavy
pro dané plemeno. Jedno výstavní ocenění VELMI NADĚJNÝ 1. lze použít ze třídy štěňat.
Žádost musí být podána nejpozději do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion dorostu. Diplom a věcná cena bude
majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampion je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.

2. KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3x výstavní
ocenění CAJC od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění CAJC musí pocházet z klubové
výstavy konané Klubem chovatelů bišonků, z.s. nebo ze speciální výstavy pro dané plemeno.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion mladých. Diplom a věcná cena
bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom roce, kdy si podal
žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.

3. KLUBOVÝ ŠAMPION
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který
získal:
1. varianta: 3 x titul KLUBOVÝ VÍTĚZ, z toho nejméně jeden titul Klubový vítěz získaný na
klubové výstavě pořádané Klubem chovatelů bišonků, z.s..
2. varianta: ocenění KLUBOVÝ VÍTĚZ - Klubu chovatelů bišonků, z.s. + titul ČESKÝ
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ŠAMPION.
3. varianta: Ocenění KLUBOVÝ VÍTĚZ- Klubu chovatelů bišonků, z.s. + VÍTĚZ
SPECÍÁLNÍ VÝSTAVY - ze speciální výstavy pro dané plemeno.
4. varianta: V kalendářním roce 1 x CAC z Klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů
bišonků, z.s. + 1 x CAC ze speciální výstavy pro dané plemeno + 2 x BOB.
Tituly BOB mohou být získány i na výstavách, které pořádají ostatní členské země FCI.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový šampion.
Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom
roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.

4. KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3 x titul
ŠAMPION. Z toho nejméně jeden udělený Klubem chovatelů bišonků, z.s..
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový Šampion Šampionů.
Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom
roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.

5. KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele jedinci, který získal 3 x výstavní
ocenění VÝBORNÝ 1. z třídy veteránů a nejméně jedno výstavní ocenění BOV od dvou různých rozhodčích a
nejméně jedno výstavní ocenění VÝBORNÝ 1. musí pocházet z klubové výstavy konané Klubem chovatelů
bišonků, z.s. nebo speciální výstavy pro dané plemeno.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový veterán Šampion.
Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom
roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.

6. KLUBOVÝ ČESTNÝ ŠAMPION
PODMÍNKY: Tento titul se uděluje na základě písemné žádosti majitele tomu jedinci, který získal 3 x výstavní
ocenění VÝBORNÝ 1. v třídě ČESTNÉ od dvou různých rozhodčích a nejméně jedno výstavní ocenění
VÝBORNÝ 1. z třídy ČESTNÉ, musí pocházet z klubové výstavy pořádané Klubem chovatelů bišonků,
z.s..nebo speciální výstavy pro dané plemeno.
Žádost musí být podána vždy do 25. března toho kalendářního roku, který následuje po roce získání
příslušných ocenění, které jsou podmínkou získání titulu Klubový čestný Šampion.
Diplom a věcná cena bude majiteli psa, který splnil podmínky, předány vždy na KLUBOVÉ VÝSTAVĚ v tom
roce, kdy si podal žádost.
Podmínkou pro získání titulu Klubový šampión je, že majitel psa nebo feny musí být členem KCHB i v době
vyřizování žádosti o udělení tohoto titulu. Platnost titulu od 1. 1. 2016.
Podklady je třeba zaslat nejpozději do 25.3. daného kalendářního roku na adresu výstavního
referenta MUDr. Renaty Chmelové (adresa je uvedena na webových stránkách klubu v sekci
„kontakty“)
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STANOVY SPOLKU
Klub chovatelů bišonků, z.s.
Článek I.
Obecná ustanovení
1. Název spolku: Klub chovatelů bišonků, z.s. (KCHB)
2. Sídlo spolku: Praha
3. Působnost: Česká republika
4. Zapsaný v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, značka L 149, IČ: 02415992
Článek II.
Účel spolku, rozsah činnosti
1. KCHB je dobrovolné zájmové sdružení, samostatný právní subjekt s chovatelskou pravomocí v rámci
pravidel FCI (Fédération Cynologique Internationale), Chovatelského řádu FCI (Fédération Cynologique
Internationale) a ČMKU (Českomoravská kynologická unie). V souladu s platnými standardy FCI (Fédération
Cynologique Internationale) a chovatelským řádem ČMKU (Českomoravská kynologická unie) řídí chov
plemen zařazených v klubu – bišonky (bichon á poil frisé), boloňské psíky a ruskou barevnou bolonku.
2. Spolek vytváří podmínky pro rozvoj všech zařazených plemen, chovatelské a klubové činnosti.
3. Zajišťuje vytváření klubových normativů a jejich dodržování.
4. Zajišťuje evidenční dokumentační činnost potřebnou k chovu psů s průkazem původu.
5. Pořádá klubové, speciální a další výstavy a akce k propagaci plemen.
6. Předává informace členům spolku prostřednictvím zpravodaje, elektronické pošty a webu.
7. Spolupracuje s ostatními chovatelskými kluby v České republice.
8. Spolupracuje s ostatními fyzickými a právnickými osobami v oblasti chovu psů a při pořádání
kynologických akcí.
9. Navrhuje a schvaluje nové čekatele na funkce rozhodčích pro posuzování exteriéru psů.
10. Spolek nesleduje podnikatelské cíle – osoby v něm sdružené nesmějí provozovat činnosti, které nejsou v
souladu s předpisy FCI (Fédération Cynologique Internationale) a ČMKU (Českomoravská kynologická unie).
Článek III.
Členství ve spolku
1. Členství ve spolku je dobrovolné, řádné a čestné, na přijetí za člena není právní nárok.
a. Řádným členem se může stát fyzická osoba starší 18-ti let bez ohledu na své občanství, národnost, názorové
přesvědčení a politickou příslušnost, která souhlasí se stanovami spolku a předpisy na ně navazujícími.
b. Osoba starší 15-ti let a mladší 18-ti let, se může stát členem pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.
c. Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně na adresu určenou výborem spolku, nebo elektronicky
spolu s potvrzením o zaplacení členského příspěvku a potvrzení o vlastnictví psa s průkazem původu.
Potvrzení o přijetí za člena vydává výbor v písemné nebo elektronické podobě.
d. Výbor spolku je oprávněn nepřijmout přihlášku zejména z důvodů předchozího vyloučení z KCHB za
chovatelské přestupky a jiná provinění proti řádům spolku, nebo jiného chovatelského klubu, nebo známého
jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití ve spolku, případně poškodit na veřejnosti jeho dobré
jméno a oprávněné zájmy.
e. Přijatý člen je zapsán do seznamu členů spolku na základě plemene zapsaného v přihlášce do klubu s
potvrzením vlastnictví psa s průkazem původu daného plemene. Toto se nevztahuje na rodinné příslušníky.
2. Členství čestné
a. Čestné členství může být uděleno na návrh člena spolku osobám, které se výrazně zasloužily o chov
jednotlivých plemen nebo jejich propagaci, a schvaluje je na návrh výboru členská schůze.
b. Čestný člen nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.
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Článek IV.
Zánik členství ve spolku
1. Členství ve spolku zaniká
a. dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze spolku,
b. neobnovením členství, tj. nezaplacením členského příspěvku v termínu určeném stanovami,
c. zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů na základě rozhodnutí kontrolní
komise nebo členské schůze, rozhodnutí musí být potvrzeno členskou schůzí,
d. úmrtím člena,
e. v odůvodněných případech může výbor rozhodnout o obnovení členství i po termínu splatnosti příspěvků
určených stanovami.
Článek V.
Práva členů spolku
1. Zúčastňovat se schůzí s právem předkládat návrhy a připomínky k činnosti spolku, hlasovat o usneseních a
být volen do orgánů spolku. Být volen do orgánů spolku může být každý člen, pokud nebyl v minulosti po
dobu posledních pěti let pravomocně kárně potrestán pro porušení povinností člena spolku, nebo se dopustil
prokázaného jednání směřujícího proti zájmům KCHB nebo ČMKU (Českomoravská kynologická unie).
Nemůže být volen ani člen, proti kterému je v době volby vedeno kárné řízení, nebo který je v době volby v
soudním sporu s KCHB.
2. Být prostřednictvím Zpravodaje, elektronické pošty a webu informován o činnosti spolku.
3. Aktivně se zúčastňovat činnosti spolku a využívat služeb a výhod spojených s členstvím.
4. Každý člen se může při výkonu svých práv nechat zastoupit. Pro zastoupení musí svému zástupci udělit
zvláštní plnou moc s ověřeným podpisem.
Článek VI.
Povinnosti členů spolku
1. Dodržovat stanovy spolku a jeho další závazné předpisy a řády.
2. Hlásit písemně změny mající vliv na členství v klubu a změny adresy.
3. Dodržovat ustanovení reglementu FCI (Fédération Cynologique Internationale) a předpisů ČMKU
(Českomoravská kynologická unie).
4. Členské příspěvky uhradit do konce března příslušného roku a odeslat kopii o zaplacení členských příspěvků
se jménem a chovaným plemenem, a to písemně nebo elektronicky na adresu určenou výborem spolku. Osoby,
které získaly členství v průběhu kalendářního roku, hradí členské příspěvky v plné roční výši. Výši členských
příspěvků na příští kalendářní rok navrhuje výbor a schvaluje členská schůze, návrh se předkládá spolu s
pozvánkou na členskou schůzi.
Článek VII.
Orgány spolku
Členská schůze – nejvyšší orgán spolku
Výbor – statutární orgán spolku
Kontrolní komise - kontrolní a kárný orgán spolku
1. Členská schůze
1.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členskou schůzi svolává předseda výboru nebo pověřený
člen výboru dle potřeby nebo minimálně 1x ročně písemně (dopisem či e-mailem) nejméně 30 dnů před datem
konání spolu s programem členské schůze, ke kterému mají členové klubu v řádném termínu možnost vyjádřit
své připomínky.
1.2. Členská schůze
a) volí výbor a kontrolní komisi,
b) schvaluje změny stanov,
c) schvaluje zprávy výboru o činnosti a hospodaření spolku,
d) schvaluje zaměření činnosti a úkoly spolku na další období,
e) rozhoduje o vyloučení člena pro hrubé nebo opakované porušení členských povinností, nebo pokud
člen přes písemnou výstrahu, nebo opakovaně, jedná v rozporu se zájmy spolku nebo svým
jednáním poškozuje dobré jméno KCHB na veřejnosti,
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f) rozhoduje o fúzi s jinými spolky, rozdělení spolku nebo jeho zrušení,
g) členská schůze rozhoduje usnesením.
Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jí alespoň 25 % členů podle členské evidence. V případě, že
členská schůze není na svém zasedání usnášeníschopná, postupuje se podle ustanovení § 257 Občanského
zákoníku. Členská schůze se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů, každý člen má jeden hlas.
Hlasování se děje aklamací nebo tajně. O způsobu hlasování rozhodne členská schůze prostou většinou hlasů.
O pozměňovacích návrzích se hlasuje v opačném sledu, než byly návrhy předloženy.
2. Výbor
a) Výbor je statutárním orgánem spolku.
b) Výbor má nejméně 7 členů, funkční období je tříleté s výjimkou orgánů zvolených na náhradním zasedání
členské schůze dne 3.10.2015, které je na jeden rok. Současně s členy výboru je zvolen 1 náhradník. Pokud v
průběhu období mezi členskými schůzemi zvolený člen i přes výzvy k nápravě se stane zcela nečinným po
dobu delší než 6 měsíců nebo bude porušovat své povinnosti plynoucí z této funkce, nastupuje na jeho místo
do konání nejbližší členské schůze ten náhradník, který při volbě získal nejvíce hlasů.
c) Ze svého středu volí výbor předsedu a místopředsedu, a dále pověřuje funkcemi ostatní členy výboru.
Předseda může být odvolán, a to rozhodnutím nadpoloviční většiny členů výboru. V případě nezvolení nebo
odvolání předsedy musí výbor provést do 30 dnů volbu nového předsedy. Neprovede-li výbor volbu z
jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se předsedou nejstarší člen výboru.
d) Povinnosti výboru spolku
- řídit činnost KCHB v období mezi dvěma členskými schůzemi,
- schvalovat plán činnosti a rozpočet KCHB na každý rok,
- vypracovat zprávu o činnosti výboru KCHB a účetní závěrku KCHB,
- řešit organizační problémy KCHB,
- stanovuje podmínky pro zařazení psů a fen do chovu (před účinností změny včas informují členskou
základnu)
- vypracovat návrhy norem KCHB a předkládat je členům spolku ke schválení,
- stanovit základní podmínky spolupráce s jinými organizacemi,
- vede seznam členů, zaplacených členských příspěvků a vydává potvrzení o členství,
- zabezpečuje vydávání klubového zpravodaje a zabezpečuje pravidelné aktuální informace na webu KCHB,
- jmenuje a odvolává hlavního poradce chovu,
- pořádá klubové a speciální výstavy, organizuje a pořádá jiné kynologické akce,
- zajišťuje archivaci písemností KCHB.
e) Výbor spolku se schází nejméně 1x ročně a svolává jej písemně předseda. Výbor se usnáší většinou
přítomných. Mimořádnou schůzi výboru spolku svolává jeho předseda na žádost nejméně jedné třetiny členů
výboru nebo na žádost členů. Nesvolá-li předseda výbor, ač je k tomu podle stanov povinen, svolá výbor bez
zbytečného odkladu kterýkoliv z jeho členů.
f) Jménem výboru jako statutárního orgánu spolku jedná a KCHB navenek zastupuje předseda a
místopředseda.
4. Kontrolní komise
a) Kontrolní komise má kontrolní a kárnou funkci.
b) Kontrolní komise má 3 členy a jednoho náhradníka, funkční období je tříleté s výjimkou orgánů zvolených
na náhradním zasedání členské schůze dne 3.10.2015, které je na jeden rok.
c) Ze svého středu volí předsedu.
Předseda může být odvolán, a to rozhodnutím nadpoloviční většiny členů kontrolní komise. V případě
nezvolení nebo odvolání předsedy musí kontrolní komise provést do 30 dnů volbu nového předsedy.
Neprovede-li kontrolní komise volbu z jakéhokoliv důvodu ve stanovené lhůtě, stává se předsedou nejstarší
člen kontrolní komise.
d) Kontrolní komise se schází nejméně 1x ročně a svolává ji písemně předseda.
e) Povinnosti kontrolní komise
- sleduje činnost a hospodaření výboru,
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- provádí kárná řízení jako samostatný orgán, výsledek kárného řízení s uplatněným kárným opatřením
písemně předkládá výboru spolku,
- předkládá výboru zprávu o závažných nedostatcích, které při své činnosti zjistí s návrhy na opatření,
- předseda kontrolní komise se zúčastňuje schůzí výboru s poradním hlasem.
Článek VIII.
Zásady finančního hospodaření spolku
1. Za správné hospodaření spolku odpovídá výbor spolku
Hospodářský rok je totožný s rokem kalendářním a k tomuto datu se provede vyúčtování finančního
hospodaření.
Hospodaření bude předloženo ke kontrole kontrolní komisi a výsledná zpráva bude zveřejněna na členské
schůzi.
2. Příjmy spolku tvoří zejména:
a) členské příspěvky,
b) poplatky za služby členům i nečlenům, kterým KCHB poskytuje chovatelský servis,
c) podíl poplatků za vystavení průkazů původu,
d) podíl z kynologických akcí,
e) sponzorské příspěvky, dary a jiné příjmy.
3. Výdaje spolku tvoří zejména
a) poplatky plynoucí z členství v ČMKU (Českomoravská kynologická unie),
b) náklady spojené s činností výboru a kontrolní komise,
c) náklady spojené s pořádáním kynologických akcí,
d) náklady spojené s vydáváním zpravodaje a správou internetových stránek KCHB,
e) náklady spojené s propagací KCHB a plemen v něm zastřešených,
f) ostatní náklady.
4. Hospodaření spolku bude vedeno dle platných zákonů a předpisů ČR.
Článek IX.
Ukončení činnosti spolku
O ukončení činnosti spolku a způsobu likvidace majetkové podstaty spolku v souladu s obecně závaznými
předpisy rozhoduje členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu. K platnosti usnesení o ukončení činnosti je
zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů členů přítomných na členské schůzi.
Článek X.
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich schválení členskou schůzí KCHB.
2. Stanovy jsou platné od 3.10.2015 do 30.6.2016.
V Praze dne 3.10.2015
Podpis
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16) Zápisy z členských schůzí KCHB v roce 2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Klub chovatelů bišonků
IČ: 02415992, sídlo: ______________
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl L, vložka 149
(dále v tomto zápisu též jen jako: „Klub“)
Náhradní členská schůze Klubu se konala dne 3. 10. 2015 od 11.00 v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka
577, v prostoru restaurace Koi.
I. Zahájení členské schůze, úvodní formality
Náhradní členská schůze Klubu byla svolána pozvánkou na náhradní členskou schůzi rozeslanou členům Klubu dne
10.9.2015 paní Mgr. Olga Dmejchalová, bytem: SADOVÁ 134, NECHANICE, která svolala předchozí členskou schůzi,
která se konala dne 29.8.2015 od 11.45 na adrese: Praha 9, Běchovice, Václava Kovaříka 577, v prostoru restaurace
Koi.
Konstatuje se, že dle zápisu z řádné členské schůze, konané dne 29.8.2015, bylo této řádné schůze přítomno 29
členů, kteří měli 63 písemných plných mocí, udělených jednotlivými členy k „zastupování při jednání a hlasování na
členské schůzi Klubu chovatelů bišonků, která se bude konat dne 29.8.2015, v Praze 9, Běchovicích“.
Po diskuzi o platnosti a přípustnosti hlasování na členské schůzi na základě plné moci, byla členská schůze konaná
dne 29.8.2015 prohlášena za neusnášeníschopnou.
V souladu s § 257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla svolatelem členské schůze, paní Vladimírou
Kohútovou, svolána náhradní členská schůze.
Konstatuje se, že:
- seznam členů Klubů – celkem 154 členů;
- pozvánka na náhradní členskou schůzi byla rozeslána ve lhůtě 15 dnů od členské schůze všem členům Klubu, a to
písemně, elektronicky e-mailem (podle toho, zda člen Klubu sdělil svou e-mailvoou adresu) a byla zveřejněna na
stránkách Klubu;
- pozvánka obsahuje informaci, že se jedná o náhradní členskou schůzi;
- náhradní členská schůze se koná v termínu, který nepřesahuje 6 týdnů od původní členské schůze.
Závěr: náhradní členská schůze byla svolána v souladu s § 257 občanského zákoníku.
Svolatel konstatuje seznam členů a konstatuje, že dle listiny přítomných se náhradní členské schůze účastní 72
členů.
Svolatel konstatuje, že dle § 257 odst. 2 občanského zákoníku může usnesení na náhradní členské schůzi být
přijato za účasti libovolného počtu členů s tím, že aktuální platné stanovy / organizační řád klubu kvorum pro
náhradní členskou schůzi nestanoví odlišně od zákona.
Závěr: náhradní členská schůze je usnášeníschopná
Náhradní členskou schůzi zahájil svolatel a pověřil řízením členské schůze pana Jaroslava Čermáka, bytem:
Křížatecká 13, Litvínov a konstatoval, že program členské schůze je v souladu s pozvánkou takto:
Viz pozvánka – viz příloha
Jednací řád:
O bodech 2 až 6 se hlasuje aklamací (zvednutí ruky), o bodu 7 tajnou volbou za pomoci hlasovacích lístků
vhozených do volební urny, s tím, že po dokončení hlasování bude volební urna za přítomnosti předsedajícího a 3
členů volební komise zpřístupněna a budou veřejně ohlášeny výsledky. K hlasování jsou připraveny hlasovací lístky,
na nichž jsou uvedeni kandidáti do výboru a kandidáti do revizní komise s tím, že na tomto hlasovacím lístku bude
označena volba člena zakroužkováním kandidáta. Na hlasovacím lístku je třeba označit maximálně 3 hlasy v
případě revizní komise a 7 hlasů na hlasovacím lístku pro kandidáty do výboru. Hlasovací lístek s vyšším počtem
hlasů bude neplatný. V případě nižšího počtu hlasů pro jednotlivé kandidáty, je hlasovací lístek platný a při sčítání
se tento hlas započte pouze označeným kandidátům. O zbylých bodech bude hlasováno aklamací.
Při hlasování má každý člen jeden hlas. Člen, který byl jiným členem zmocněn k účasti a hlasování na této schůzi,
má mimo svůj hlas i hlasy odpovídající počtu zastupovaných členů, kteří jej zmocnili.
Každý příchod a odchod z členské schůze musí být ohlášen.
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Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu předsedajícího. Návrhy z pléna – z řad členů účastnících se členské
schůze, budou projednávány v pořadí, v jakém byly předneseny. Byl-li podán pozměňovací návrh, je hlasováno
nejprve o pozměňovacím návrhu a v případě přijetí změny, se následně hlasuje o původním návrhu ve znění
změny.
Bod č. 2
pozměňovací návrh:
člen Jitka Riesová – nesouhlasím s tím, aby se volilo tajně
pro: 2
proti: 69
zdržel se: 1
pozměňovací návrh nebyl přijat
hlasování pro původní jednací řád
pro: 69
proti: 2
zdržel: 1
Závěr: konstatuji, že byl schválen řád, tak jak byl předložen náhradní členské schůzi
Bod č. 3
Volba předsedajícího:
Konstatuje se, že předsedající navrhuje, aby:
- předsedou náhradní členské schůze byl pan Jaroslav Čermák
- zapisovatelem paní Hörzenbergerová
- ověřovatelem zápisu paní Slapničková
- sčítací/volební komise pan Frühbaeuer Aleš, Milan Čapoun, Jana Nováková
Pozměňovací návrh: není
pro: 71
proti: 0
zdržel se: 1
Konstatuji: že byly zvoleny orgány náhradní členské schůze dle návrhu
Bod č. 4
Předseda náhradní členské schůze – zprávu má přenést paní Kohútová
Konstatuje se, že není nikdo, kdo byl schopen přednést zprávu – paní Kohútová není přítomna a přednesení tohoto
bodu je v její kompetenci.
Z pléna - paní Červinková navrhuje, aby předsedající zkusil zavolat paní Kohútové, zda se dostaví na tuto schůzi.
Telefonování se ujala paní Slapničková – rozhovor se synem paní Kohútové.
Konstatuje se, že paní Kohútovou včera hospitalizovali, na schůzi nepřijde. Bod č. 4 nemohl být projednán ani
schvalován.
Bod č.5
Hospodářská zpráva vypracovaná paní Vladimírou Kohútovouza rok 2014 a k 3.10.2015, byla zaslána paní
Slapničkové e-mailem – po přečtení vyvolala značnou diskuzi – hospodářská zpráva byla předána členům k
nahlédnutí a přečtení.
Hlasování - aby byla tato zpráva odsouhlasena
Pro: 0
Proti : 72
Zdržel se hlasování: 0
Konstatuji, že nebyla schválena zpráva o hospodaření za rok 2014 a 2015
Bod č. 6
Nebyly předloženy žádné návrhy na změnu normativů KCHB / vnitřních předpisů /
Bod č. 7
Pozměňovací návrh paní Riesové: narhuji, aby nejprve byly schváleny nové Stanovy klubu, a následně zvoleny
orgány klubu dle těchto stanov – za bod č. 7 zařadíme bod č.11 to je projednání nových Stanov.
Hlasování pro přesunutí bodů
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Pro: 72
Proti :0
Zdržel se: 0
Konstatuji, že jako bod č. 7 této náhradní členské schůze bude zařazen bod č.11 a zbylé body se přečíslují.
Byly předneseny Stanovy, které jsou v příloze tohoto návrhu. Po diskuzi k jednotlivým bodům, byly Stanovy
schváleny ve znění, které tvoří přílohu tohoto zápisu s tím, že tyto Stanovy jsou přijaty pro období od 3.10.2015 do
30.6.2016 s tím, že nově zvolený výbor připraví úpravy stanov, které vzešly z dnešní diskuze a návrh stanov zašle
do 31.1.2016 všem členům klubu s tím, že jim poskytne lhůtu do 31.3.2016, aby uplatnili pozměňovací návrhy a
připomínky a následně výbor svolá nejpozději ke dni 15.6.2O16 členskou schůzi klubu a na program zařadí
rozhodování o schválení Stanov, které by měly být platné po 30.6.2016
Hlasování pro znění nových stanov
Pro: 72
Proti 0
Zdržel se: 0
K bodu 8 (9) probíhá sčítání volebních hlasů
Předsedou byl přednesen návrh / vrácení se k bodu č.5/na projednání výše členských příspěvků, platba za krycí
list, kontrolu vrhu, bonitaci s platností pro rok 2016. Členský příspěvek 500,- Kč, krycí list vystavený do 14
dnů 100,- Kč – z toho 50,- Kč klubu, kontrola vrhu 400,- Kč – z toho 200,- Kč klubu / 200,- Kč hlavní poradce
– z toho 100,- Kč pomocný poradce/, bonitace 400,- Kč – nečlen klubu vše dvojnásobně. Odměny členům
výboru – návrh – osvobození od členských poplatků a plateb na klubových výstavách, hlavní poradce – 50,Kč z krycího listu, 200, - Kč z kontroly vrhu - cestovné platí chovatel, pomocný poradce 100,- Kč – cestovné
platí chovatel.
Z pléna – navrhuji platnost do 30.6.2015
Čas 14.25 hod – odešlo 6 členů /66 členů/
Bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Pro: 58
Proti:5
Zdržel se:3

Bod č.10
Navrhuji, aby bylo přijato usnesení, že členská chůze ukládá výboru, aby za klub podal trestní oznámení na
osoby odpovědné za vedení účetnictví a odpovědné za hospodaření klubu s tím, že zřejmě nebylo řádně vedeno
účetnictví, nebylo předloženo členské schůzi, nebyla předložena daňová přiznání a dosavadní předsedkyně
(Vladimíra Kohútová) není schopna prokázat způsob užití finančních prostředků – příjmů od členů Klubu a
jiných subjektů a měla je používat pouze ve prospěch Klubu, což je nyní zcela neprůkazné.
Bylo hlasováno s tímto výsledkem:
Pro: 66
Proti: 0
Zdržel se: 0
K bodu 9 – vyhlášení výsledků voleb
Ve 14.30 byly vyhlášeny výsledky voleb členů
Volba členů revizní komise
Celkem odevzdáno 72 hlasů při hlasování o členech revizní komise, z toho 2 hlasy neplatné
Zpráva sčítací komise:
- Lenka Červinková – 58 hlasů
- Ladislava Kalužová – 51 hlasů
- Magda Březinová – 49 hlasů
- Aleš Frühbauer – 20 hlasů - náhradník
Volba členů výboru:
Celkem odevzdáno 72 hlasů při hlasování o členech revizní komise, z toho 2 hlasy neplatné
Zpráva sčítací komise:
- Gudrun Štěpničková – 64 hlasů
- Jaroslav Čermák – 62 hlasů
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- Mgr. Olga Dmejchalová – 61 hlasů
- Ivana Slapničková – 59 hlasů
- Ladislava Hörzenbergerová – 54 hlasů
- MUDr. Renata Chmelová – 49 hlasů
- Lenka Staňková – 48 hlasů
- Ing. Martina Němcová – 19 hlasů - náhradník
Čas 14.30 hod – odešel jeden člen klubu – počet členů je 65 – v současné době nebylo k průběhu schůze, voleb a
programu žádným z členů vzneseno námitek a připomínek
Závěr – předseda členské schůze poděkoval všem členům za účast na této náhradní členské schůzi a ukončil
jednání v 14.45 hod.
Přílohy:
1) pozvánka na členskou schůzi
2) zápis z členské schůze ze dne 29.8.2015
3) pozvánka na náhradní členskou schůzi
4) listina přítomných na náhradní členské schůzi.
5) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a část roku 2015
6) Stanovy
7) Zápis o volbě
8) Výše příspěvků pro rok 2016
V Praze, dne 3.10.2015

_______________________ _________________________
předseda členské schůze zapisovatel
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17) Zápisy z jednání výboru KCHB v roce 2015 a 2016
Zápis ze schůzky předsedkyně, hlavní poradkyně a řadových členů KCHB dne 18.6. 2015 v Praze 9
Běchovicích v restauraci KOI.
Na základě dotazu pana Jaroslava Čermáka, kdy bude provedena registrace klubu, pozvala telefonicky
předsedkyně KCHB Vladimíra Kohútová a hlavní poradce chovu KCHB Gudrun Štěpničková, na poradu
tyto členy klubu – paní Slapničkovou, Dmejchalovou, Hörzenbergerovou a pana Čermáka.
Předmětem schůzky byla žádost paní Kohútové, abychom byli nápomocni při změnách v klubových
záležitostech, souvisejících s Novým občanským zákoníkem.
Každý zúčastněný přislíbil pomoc v rámci svých možností a stanovili jsme si dané úkoly vykonat v co
nejkratší době a konzultovat je po telefonu.
V Praze dne 18.6.2015
Zapsala L. Hörzenbergerová

Zápis ze schůzky předsedkyně, hlavní poradkyně a řadových členů KCHB v Kladně dne 5.8.2015.
Negativní a zdlouhavý postoj k dohodnutým organizačním záležitostem v rámci registrace klubu ze strany
předsedkyně KCHB paní Kohútové, nás řadové členy donutil na následujících krocích – svolání volební
členské schůze, volby výboru a revizní komise, odsouhlasení nastavených pravidel atd…
Domluva a schůzka se konala po výstavě v Kladně dne 5.8.2015.
Přítomni – předsedkyně KCHB Kohútová, hlavní poradce chovu KCHB Štěpničková, řadoví členové
Slapničková, Hörzenbergerová, Staňková, Čermák.
Zapsala 5.8.2015 Hörzenbergerová.
Zápis z první výborové schůze KCHB dne 3.10.2015 v restauraci KOI, Praha 9 Běchovice
Přítomni – paní Dmejchalová, Staňková, Štěpničková, Chmelová, Hörzenbergerová, Slapničková, pan
Čermák
Zahájení – 15.45 hod
Program – 1) volba předsedy, místopředsedy, tajemníka, ekonoma, hlavního poradce chovu. 2) způsob a
místo určení plateb KCHB
1) bod
Předseda – Ivana Slapničková – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Místopředseda – Jaroslav Čermák – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Tajemník – Mgr. Olga Dmejchalová – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Ekonom – Lenka Staňková – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Hlavní poradce chovu – Gudrun Štěpničková – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Člen výboru – MUDr. Renata Chmelová – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Člen výboru – Ladislava Hörzenbergerová – pro 7, proti 0, zdržel se 0
2) bod
Veškeré platby pro KCHB ze stran členů, sponzorů atd budou poukazovány složenkou typu „C“ na
ekonoma KCHB – Lenka Staňková, Petržílova 3295/3, 143 00 Praha 4 – pro 7, proti 0, zdržel se 0
Konec v 15.15 hod
Zapsala L. Hörzenbergerová
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Zápis z druhé výborové schůze KCHB dne 12.10.2015 v restauraci KOI v Praze 9 Běchovicích
Zahájení – 11.00 hod
Přítomni – pan Čermák, paní Slapničková, Staňková, Hörzenbergerová, Dmejchalová
Omluveni – paní Štěpničková, doktorka Chmelová
Obsahem schůzky bylo následující – za prvé - výbor jednohlasně rozhodl o úpravě povinných kontrol
vrhů u plemene Ruská barevná bolonka. Zrušená je kontrola vrhu pro chovatele, kteří odchovali dva a více
vrhů Ruské barevné bolonky – dříve Barevný boloňský psík. Povinná kontrola vrhu se vztahuje na
chovatele s prvním vrhem Ruské barevné bolonky. Rozhodnutí nabývá platnosti od 1. ledna 2016. Za
druhé – na základě e-mailu, který zaslala hlavní poradkyně chovu p. Štěpničková místopředsedovi p.
Čermákovi k jednání a odsouhlasení na výborové schůzi vyplývá – navrhuji dva pomocné poradce chovu.
Pro chovatele na Moravě – p. Iveta Nosová, Za Mlýnem 692, 664 10 Pozořice u Brna. Pro chovatele v
Čechách – p. Ladislava Hörzenbergerová, Václava Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 Běchovice. Návrh byl
jednohlasně přijat s tím, že kontrola vrhu u pomocného poradce bude provedena se souhlasem hlavního
poradce klubu. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem 12.října 2015.
Další výborem projednávané záležitosti:
1) Předání dokumentů potřebných k žádosti o registraci klubu – p. Slapničkové
2) Paní Slapničková – informuje, že odeslala dne 9.10.2015 dopis a e-mail paní Kohútové – viz příloha –
důvodem je nedosažitelnost paní Kohútové po telefonu
3) Podání /vypracování/ trestního oznámení na osoby zodpovědné za hospodaření klubu do 3.10.2015 –
viz 1příloha – převzala p. Slapničková – viz 2 příloha Zpravodaj KCHB 2015
4) Výstavy KCHB na rok 2016 – domluví p. Slapničková - místo, termín, rozhodčí
5) Smlouva s ČMKU – p. Slapničková
6) Každý člen výboru zapůjčil do klubové pokladny z důvodu neutěšené /katastrofické/ finanční situace
způsobené minulým vedením klubu částku 2 000,- Kč /dvatisíce korun českých/, souhrnem to je 14. 000,Kč /čtrnácttisíc korun českých/. Až to finanční situace KCHB dovolí, bude obnos členům výboru vrácen.
Přílohy – 1) dopis p. Kohútové, 2) trestní oznámení, 3) Zpravodaj KCHB Konec schůze 13.30 hod,
zapsala Hörzenbergerová
Zápis z třetí výborové schůze KCHB dne 12.12.2015 v restauraci KOI v Praze 9 Běchovicích.
Přítomni: Ivana Slapničková, Jaroslav Čermák, MUDr. Renata Chmelová,
Mgr. Olga Dmejchalová, Lenka Staňková, Ladislava Hörzenbergerová
Omluveni: Gudrun Štěpničková
Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, různé.
Mgr. Olga Dmejchalová: - vypracovala novou přihlášku do klubu,
- informuje, že s manželem Markem Dmejchalem budou pracovat na
nové webové prezentaci, kterou spustí 1.1.2016
Ivana Slapničková: - informuje, že k trestnímu oznámení, chtěla policie Rychnov N/Kněžnou
doplňující informace
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- informuje přítomné, že přišel dopis od soudu z Hradce Králové ohledně
registrace klubu (byl přesunut ze soudu Praha 2, vzhledem k tomu, že původní klub
byl registrován ve Vrchlabí) se žádostí o doložení některých dokumentů, které zajistí
Mgr. Dmejchalová
- informuje, že zajistila novou smlouvu mezi ČMKU + plemennou knihou
- informuje, že zaslala na ĆMKU všechna jména a adresy členů výboru
- vytvoří nové logo klubu
- vypracuje nové KLUBOVÉ ŠAMPIONÁTY
- zajistí výrobu nových klubových razítek
- s paní Dmejchalovou zpracují VÁNOČNÍ MINIZPRAVODAJ
Různé:
Návrh, aby paní Štěpničkové bylo přispíváno od 1.1.2016 částkou 200,- Kč na telefon a to čtvrtletně.
Jednohlasně schváleno.
Návrh vytvořit a rozeslat spolu s novými přihláškami VÁNOČNÍ MINIZPRAVODAJ. Paní Slapničková s
paní Dmejchalovou zpracují VÁNOČNÍ MINIZPRAVODAJ a paní Dmejchalová jej namnoží a rozešle
všem členům klubu z roku 2015.
Jednohlasně schváleno.

Zápis ze čtvrté výborové schůze KCHB dne 21.2.2016 v restauraci KOI v Praze 9 Běchovicích.
Přítomni: Ivana Slapničková, Jaroslav Čermák, Mgr. Olga Dmejchalová, Lenka Staňková,
Gudrun Štěpničková, Ladislava Hörzenbergerová
Omluveni: MUDr. Renata Chmelová
Program: Zprávy od jednotlivých členů výboru, splnění závazků z minulé schůze, různé.
Paní Slapničková:
- Informuje, že přišlo poštou na sídlo klubu 17.2.2016 schválení Klubu chovatelů bišonků, z.s.u soudu v
Hradci Králové ze dne 9.2.2016. Po 15 dnech až dojde k nabytí právní moci, bude ihned založen bankovní
účet - zajistí paní Staňková a pani Slapničková.
- Informuje, že z důvodu změny loga, razítek a názvu klubu se musely změnit bonitační karty. Karty jsou
propisovací. Částka 2.030,-- Kč, k proplacení odeslala ekonomka klubu paní Staňková .
- Informuje, že souvislosti s klubem je třeba do 15 dnů od nabytí právní moci učinit registraci k dani z
příjmů právnických osob. Lze učinit elektronicky - zajistí paní Dmejchalová.
- Vytvořeno LOGO klubu paní Slapničkovou (logo je majetkem klubu a autora).
- Po 3 urgencích a žádostech paní Kohútová Vladimíra (bývalá předsedkyně Klubu chovatelů bišonků)
vydala předsedkyni revizní komise paní Lence Červinkové majetek bývalého klubu. Kontrola a předání od
paní Červinkové (výbor klubu děkuje paní Červinkové za spolupráci) proběhne těsně před konáním
1.Klubové výstavy v Rychnově nad Kněžnou.
- Jsou hotová razítka klubu - částka 4.035,- Kč, k proplacení odeslala ekonomka klubu paní Staňková.
- Informuje, že z důvodu změny loga, razítek a názvu klubu se musely změnit přihlášky vrhu, žádanky o
tetovací čísla a krycí listy.
- Informuje, že k dnešnímu dni má klub dosud 112 členů, kteří zaplatili členský příspěvek na rok 2016.
- Informuje o jednání ohledně delegace s paní rozhodčí Mgr. Brotánkovou Zuzanou na 1. klubovou
výstavu Klubu chovatelů bišonků z.s.. Paní Brotánková delegaci přijala.
- Informuje, že zpracovala podmínky pro nové klubové tituly Klubový šampion dorostu, Klubový šampion
mladých, Klubový šampion, Klubový veterán šampion, Klubový šampion šampionů a Klubový čestný
šampion.
- Informuje, že HPCH paní Štěpničková zpracovala aktuální seznam krycích psů a zaslala na její adresu.
- Informuje, že přišlo poštou vyrozumění ve věci trestního oznámení, které bylo uzavřeno.
25

Paní Dmejchalová:
- Společně s manželem Markem Dmejchalem (webmaster) spustili 1.1.2016 novou webovou prezentaci
klubu.
- Informuje, že upravila a zajistila nové přihlášky vrhů a nové žádanky o tetovací čísla, provedeno zdarma.
Zasláno paní Štěpničkové.
- Informuje, že upravila a nechala vyrobit barevné krycí listy s novým logem klubu- částka k proplacení
1.500,-- Kč odeslala ekonomka klubu paní Staňková. Krycí listy byly odeslány paní Štěpničkové.
- Připravila propozice a přihlášku na klubovou výstavu, na webových stránkách k dispozici také on-line
formulář pro přihlášení na výstavu.
- Informuje, že vytvořila konečnou podobu klubových šampionátů podle návrhu paní Slapničkové.
Podmínky k přidělení šampionátů se zveřejní na klubovém webu.
- Informuje, že náš letitý sponzor firma DIBAQ (Fitmin) nám zůstává věrný a věnuje nám věcné ceny na
klubovou výstavu v Rychnově nad Kněžnou
- Na základě doručených přihlášek do klubu průběžně zpracovává novou databázi členů klubu.
Paní Štěpničková:
- Informuje, že chovatelé si zvykají na nový systém při vydávání krycích listů, což znamená, že k žádosti
o krycí list musí přiložit doklad o zaplacení.
- Spolupracuje s ekonomkou klubu při nejasnostech.
- Informuje, že zpracovala a zaslala paní Slapničkové aktuální seznam krycích psů.
Vzhledem k narůstající nové výstavní agendě týkající se klubových šampionátů, bylo navrženo paní
Slapničkovou, aby výstavního referenta vykonávala paní MUDr. Chmelová. Tato zpráva bude přidána na
web klubu.
Jednohlasně schváleno.
Návrh paní Dmejchalové. Na potvrzování členství v klubu. Ti, kterým se zpravodaj bude zasílat
elektronicky, zároveň touto cestou obdrží potvrzení o zaplaceném členství na rok 2016, který si stáhnou a
vytisknou. To samé potvrzení, v tištěné podobě bude přiloženo ve zpravodaji 1/2016 těm, kterým se
zpravodaj bude posílat poštou.
Jednohlasně schváleno.
Současní nečlenové klubu, kteří nebudou mít členský poplatek na rok 2016 zaplacen do konce uzávěrky
přijímání přihlášek tj. 25.3.2016 nemohou soutěžit o klubové tituly tj. KLUBOVÝ VÍTĚZ a KLUBOVÝ
VÍTĚZ JUNIOR . Mohou se zúčastnit bonitace, ale platba za bonitaci bude, jako pro nečleny klubu 800,-Kč. Přijmutí přihlášky do klubu v den výstavy je možný, ale členem se dotyční stane následně po
ukončení výstavy.
Paní Slapničková v součinnosti s paní Dmejchalovou a webmasterem Markem Dmejchalem
vypracuje seznam krycích psů. Bude zobrazeno plemeno, jejich jméno, rodokmen, foto, bonitace případně
zdravotní vyšetření pokud jej mají udělané a výstavní tituly. Přes foto a rodokmen bude použit vodoznak s
logem klubu, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Seznam bude po zpracování k nahlédnutí pouze členům
klubu v členské sekci webu, která bude vytvořena.
Je třeba oslovit ve zpravodaji, který vyjde do konce března, majitele chovných psů, aby dodali potřebné
podklady o svých krycích psech.
Všichni zúčastnění, kterých se to týká, potvrdili, že obdrželi klubové razítko.
Slapničková Ivana - velké razítko s logem klubu + razítko PŘEDSEDA KLUBU
Čermák Jaroslav - razítko MÍSTOPŘEDSEDA KLUBU
Dmejchalová Olga - razítko TAJEMNÍK KLUBU
Staňková Lenka - razítko malé s logem klubu + razítko EKONOM KLUBU
Štěpničková Gudrun - razítko malé s logem klubu + razítko HLAVNÍ PORADCE CHOVU
Příští termín výborové schůze bude teprve určen. Kromě kontrol úkolů ze 4. výborové schůzky a
přípravou zpravodaje 2/2016, bude hlavním bodem programu klubová výstava, její organizace a příprava.
Prosím o účast všech členů výboru.
Zapsala: Ivana Slapničková
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18) Výzva – Prosíme členy, kteří se zabývají úpravou srsti našich plemen a mají zájem o zveřejnění
na stránkách KCHB, aby své kontakty zaslali na adresu tajemníka klubu paní Dmejchalovou!!!
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