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Vážení členové a chovatelé plemene bišonek (bichon á poil frisé) v našem Klubu chovatelů
bišonků, z.s., chci Vás seznámit se situací okolo změn a doplnění v bonitačním řádu platném
od 4.3.2017. Tyto změny se týkají pouze plemene BIŠONEK.
Vzhledem k tomu, že náš klub má necelé dva roky nové vedení a Klub chovatelů Bichon
poil Frisé má nové vedení od konce roku 2016, bylo nezbytné dle nařízení směrnic ČMKU
uzavřít chovatelskou dohodu mezi kluby. Chovatelská dohoda slouží k tomu, aby byly
sjednoceny podmínky pro zařazení jedinců do chovu. Znova zdůrazňuji – pouze podmínky
zařazení do chovu. Začátkem roku jsem oslovila paní Senohrábkovou Kamilu, předsedkyni
KCHBPF, abychom domluvily tyto podmínky chovnosti. V podstatě jsme se domluvily na
důležitých bodech s tím, že předsednictvo klubu KCHBPF nesouhlasilo se známkou z výstavy
pro psy nejméně velmi dobrá a pro feny nejméně dobrá. Tento návrh jsem prezentovala na
volební členské schůzi KCHB v roce 2016, která jej schválila.
Důvod, proč jsem návrh v této podobě přednesla, byl ten, aby psi či feny i se známkami velmi
dobrá a dobrá (podotýkám, že se jedná o jedince, kteří nevykazují žádnou vadu v exteriéru,
kterou by nepřipouštěl standard) raději působili v chovu organizovaném a odchovávali štěňata
s průkazem původu, k čemuž se snažíme všichni každého majitele PP jedince motivovat, než
aby se zvyšovala produkce štěňat bez průkazu původu. Zastáváme jako výbor stanovisko, že
prioritou by měla snaha odchovávat standardní jedince s PP, rétorika a politika KCHBPF je
bohužel odlišná.
V únoru mi paní Senohrábková volala, že na výborové schůzi KCHBPF při MVP v Brně se
výbor jejich klubu dohodl, že nejnižší známky, tak jak je má v bonitačním řádu náš klub a
které jsou nutné pro zařazení do chovu, budou tolerovat. Budou takto uvedené v dohodě. Paní
Senohrábková mi během pár dnů zaslala tuto dohodu k podpisu. Byl tam však navíc bohužel
uveden bod, který se netýkal chovných podmínek, ale byla zde snaha sdílet informace o
bonitovaných jedincích a krycích psech, který náš klub nemohl ani při dobré vůli plnit, protože
nám to zakazuje zákon o ochraně osobních údajů členů našeho klubu. Písemnou formou
(emaily) jsme situaci řešily. Po několika vyměněných emailech, kde z druhé strany nebyl
chápán důvod, proč bod 6 nelze splnit, přišel email od paní Terezy Spurné (místopředsedkyně
KCHBPF), kterou paní Senohrábková pověřila dořešením dohody. Nebylo však již co řešit.
Bod 6 sice byl vymazán, ale byly upraveny nejnižší možné známky z výstav pro zařazení
jedinců do chovu, a to u psů známka výborná a u fen známka velmi dobrá s tím, že tento bod
již není k jednání. Dialog nepřipadal v úvahu, snažili jsme se vysvětlit, že známka Velmi dobrá
značí vynikajíc jedince, pouze s drobnými vadami (ty se mohou týkat např. nedokonalé úpravy,
převedení atp., nejedná se o hrubé vady morfologického charakteru). Vše bohužel marné,
politika chovu KCHBPF je odlišná a dohoda z mnoha důvodů tudíž vyloučená. Smlouvu jsem
musela podepsat, protože když jsem učinila poslední pokus o zvrácení, byla jsem paní Spurnou
ujištěna, že výbor KCHBPF má v tomto bodě jasno a že další diskuze je zbytečná.
Směrnice ČMKU pro dohody mezi kluby říká, že ten klub, který má přísnější podmínky pro
zařazení do chovu je ve výhodě v tom, že pokud nedojde v dohodě mezi kluby ke shodě, platí
vždy přísnější podmínky. Z toho důvodu jsme zpracovali nový bonitační řád pro plemeno
BIŠONEK, který vstoupil v platnost 4.3.2017. Členové KCHB, jejichž psi splnili podmínky
pro zařazení do chovu do 3.3.2017, pro ně platí původní bonitační řád.
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