ZPRAVODAJ
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

2/2017
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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: Mgr. Jana Nováková
Sadová 121, 503 15 Nechanice
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. Vilemína Kracíková
e-mail: kracikova@cmku.cz, tel.: 234 221 372
Podatelna, výstavy ČMKU:
Ing. Soňa Lichnovská
e-mail: podatelna@cmku.cz, tel.: 234 221 371
Tajemnice ČMKU:
Ivana 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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7) Slovo předsedkyně
Vážení členové Klubu chovatelů bišonků, z.s.,
rok se sešel s rokem a máme tu zpravodaj č. 2/2017.
Mám velkou radost, že před dvěma lety zvolený výbor klubu pracuje ke spokojenosti členů klubu, ohlasy
jsou více než pozitivní a nás to velmi těší. Nezaznamenali jsme žádnou stížnost na práci členů výboru
klubu. Neřešili jsme žádný kázeňský přestupek. Členové jsou vstřícní, již si osvojili, že platby je třeba
posílat na účet nebo na adresu ekonomky klubu paní Lenky Staňkové.
Vypracovali jsme seznam krycích psů, který je umístěn v členské sekci, spuštěné dne 1.1.2017. Chci
znovu připomenout, že pokud chcete mít přístup do této sekce, je třeba požádat administrátora webové
prezentace pana Marka Dmejchala o přístupové heslo pomocí e-mailu admin@kchb.cz . Pokud chcete,
aby u Vašeho pejska byla uveřejněna fotografie, případně vypsané jeho tituly či výsledky vyšetření, je
třeba všechny podklady zaslat panu Dmejchalovi e-mailem.
Od 31.3.2017 jsme ukončili členství v SKK, jehož prostřednictvím jsme byli členy ČMKU. Od 1.4.2017
se staneme přímým členem ČMKU. Připomínám, že se blíží splatnost členského příspěvku na rok 2017. V
plném proudu je nyní příprava klubové výstavy v Rychnově nad Kněžnou, přihlášku najdete na dalších
stránkách Zpravodaje. Srdečně tímto všechny zvu.
Přeji všem členům a chovatelům mnoho výstavních a chovatelských úspěchů. Děkujeme za Vaší podporu
vedení klubu.
Předseda klubu: Slapničková Ivana
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8) Zápis z volební schůze v roce 2016

Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků, z.s.
dne 21.5.2016
v Praze 9 Běchovicích, Václava Kovaříka 577, restaurace Koi
1) Zahájení schůze:
v 10.15 hodin přivítal místopředseda pan Jaroslav Čermák přítomné členy Spolku. Konstatoval, že schůze byla
svolána v řádném termínu a na vědomí dána členům písemně, elektronicky a zveřejněním na webových
stránkách Spolku. Dle listiny přítomných se členské schůze účastní 55 členů.
Závěr: členská schůze je usnášeníschopná.
2) Jednací a volební řád:
bod číslo 8 programu členské schůze – volba bude provedena tajnou volbou za pomoci hlasovacích lístků, na
nichž je 7 kandidátů do výboru a 3 do komise – více kandidátů nebylo přihlášeno. Volba člena bude provedena
zakroužkováním na hlasovacím lístku, poté budou hlasovací lístky vhozeny do volební urny, následně volební
komise spočítá hlasy a zveřejní výsledky.
V ostatních bodech bude prováděno hlasování zvednutím ruky.
Pro 55, proti 0, zdržel se 0.
Závěr: jednací řád a volební řád byl schválen.
3) Volba orgánů členské schůze: návrhy z pléna
předsedající – Jaroslav Čermák – pro 55, proti 0, zdržel se 0
zapisovatel – Ladislava Hörzenbergerová – pro 55, proti 0, zdržel se 0
ověřovatel – Mgr. Olga Dmejchalová – pro 55, proti 0, zdržel se 0
sčítací komise – Dana Krošová – pro 55, proti 0, zdržel se 0
sčítací komise – Kamila Senohrábková – pro 55, proti 0, zdržel se 0
sčítací komise – Mgr. Jana Nováková – pro 55, proti 0, zdržel se 0
předseda sčítací komise – Dana Krošová – volí tříčlenná sčítací komise – pro 3, proti 0, zdržel se 0
Závěr: byly zvoleny orgány členské schůze.
4) Zpráva o činnosti:
Předsedkyně paní Ivana Slapničková informuje
a) Po značných administrativních peripetiích se podařilo u soudu zaregistrovat náš Spolek.
b) Na základě velmi příznivých ohlasů členů Spolku na 1. KV 2016 v Rychnově n/K, děkuje všem, kteří se na
její realizaci podíleli. Vyhovující prostory, restaurace, zázemí, parkování, možnost ubytování – to vše nabízí
otázku, proč ji tam neuskutečnit znovu.
c) Další letošní akcí bude Speciální výstava v Kladně 6.8.2016
d) Zpráva o odchovech našich plemen za rok 2015 – bišonek 306 štěňat, ruská barevná bolonka 409 štěňat,
boloňský psík 158 štěňat – viz příloha.
Předsedkyně revizní komise paní Lenka Červinková infor muje – nebyl dán žádný podnět k
revizní činnosti.
5) Zpráva o hospodaření:
ekonomka paní Lenka Staňková informuje – celková finanční hotovost našeho Spolku k 30.4.2016 je 82 336,Kč – viz příloha.
6) Schvalování pozměňovacích návrhů ve Stanovách:
a) pan Jaroslav Čermák v čl. 7, odst. 2b navrhuje znění – výbor má 7 členů a jeho funkční období je pětileté,
revizní komise má 3 členy a její funkční období je pětileté – pro 55, proti 0, zdržel se 0. ¨
b) pan Čermák v čl.10, odst. 1 navrhuje doplnit větu o platnosti Stanov – mají platnost na dobu neurčitou a
vypustit z čl.10, celý odst. 2.
pro 55, proti 0, zdržel se 0.
Závěr: pozměňovací návrhy byly schváleny.
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7)
a) Chovatelský a zápisní řád KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0.
b) Bonitační řád KCHB, z.s. – pro 52, proti 3, zdržel se 0.
c) Kárný řád KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0.
d) Etický kodex KCHB, z.s. – pro 55, proti 0, zdržel se 0.
Pouze k Bonitačnímu řádu přišly e-mailem dvě připomínky – paní Spurná a Benešová se ptají, proč pro
případné zařazení do chovu je v návrhu snížená známka z výstav u psů na VD u feny na D. Paní Slapničková z
pohledu rozhodčího pro exteriér psů vysvětluje, že tyto známky označují kvalitního jedince a pro zařazení do
chovu je stěžejní především bonitace. Smyslem je primárně motivovat majitele psů k chovu s průkazem
původu.
Závěr: normativy byly schváleny.
8) Volba členů výboru a revizní komise:
a) rozdání volebních lístků členům Spolku
b) odevzdání označených volebních lístků.
9) Diskuze:
a) paní Tereza Spurná upozorňuje a nesouhlasí s příbuzenskou plemenitbu v chovu našich plemen. Paní Ivana
Slapničková reaguje, že každý si za svůj chov zodpovídá sám a při výběru chovného páru musí být obezřetný
b) Paní Ivana Slapničková dává k úvaze členům Spolku uspořádání SV v komfortním prostředí hotelu Svornost
v Praze, který se řadu let touto činností zabývá a je pro takovou akci vhodným místem.
c) Paní Ivana Slapničková navrhuje a dává hlasovat, aby se Spolek stal od 1.1.2017 přímým členem ČMKU
bez prostřednictví SKK – výhodnější podmínky pro Spolek – pro 55, proti 0, zdržel se 0.
Závěr: přestup pod ČMKU přijat.
10) Zpráva volební komise:
všechny volební lístky byly platné
a) výsledek volby členů výboru:
Jaroslav Čermák = 55 hlasů
Ladislava Hörzenbergerová = 55 hlasů
MUDr. Renata Chmelová = 55 hlasů
Ivana Slapničková = 55 hlasů
Lenka Staňková = 55 hlasů
Gudrun Štěpničková = 55 hlasů
Mgr. Olga Dmejchalová = 52 hlasů
b) výsledky volby členů revizní komise:
Ladislava Kalužová = 55 hlasů
Mgr. Jana Nováková = 55 hlasů
Magda Březinová = 53 hlasů
Závěr: výsledky voleb jsou platné.
11) Schválení usnesení řádné členské schůze: průběh a usnesení schůze byl hlasováním členů jednomyslně
schválen – pro 55, proti 0, zdržel se 0.
Závěr: schůze je právoplatná.
12) Závěr: ve 12.00 h poděkovala paní Ivana Slapničková všem za účast.
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PŘIHLÁŠKA
NA 2. KLUBOVOU VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Konaná dne 1. 4. 2017 v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis
v Rychnově nad Kněžnou
!!! Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2017 !!!
Plemeno: (zakroužkujte)

BF
Bišonek

BP
Boloňský psík

RBB

(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 NA ÚČET 274206372/0300 (ČSOB) nebo SLOŽENKOU „C“ NA
ADRESU EKONOMKY KLUBU!!! Lenka Staňková, Petržílova 3295/3, 143 00, Praha 4
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že je bude respektovat:

Dne:…………………........................... 2017

Podpis vystavovatele .............................................................
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KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S.
Zve tímto srdečně všechny členy klubu a příznivce
bišonků, boloňáčků a ruských barevných bolonek na

2. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC)
Datum konání výstavy: 1. 4. 2017
Místo konání výstavy: Sporthotel Weldis, Dlouhá Ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
(www.sporthotelweldis.cz)

Uzávěrka přihlášek: 15. 3. 2017
Rozhodčí pro všechna posuzovaná plemena: pan Petr Řehánek
PROGRAM: od 8.30 hod. - do 9.30 hod. - přejímka psů
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
BIS - VÍTĚZ RYCHNOVA NAD KNĚŽNOU– nastupují jedinci s titulem BOB - bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka

Každý posouzený pejsek obdrží kokardu, vítězové tříd a titulů navíc pohár a
ceny od sponzora. Majitelé psů, kterým byl na základě jejich žádostí přiznán
některý z klubových šampionátů obdrží pohár a diplom.
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.

SOUTĚŢE: 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 p osouzeni.
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.
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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.
Na výstavu nebudou připuštěny háravé feny, feny ve vyšším stádiu březosti, kojící feny a jedinci s operativním zákrokem, kter ý
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.
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 tří dy.
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.

Hlavním sponzorem výstavy je FITMIN
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10) Výstavy pořádané našim klubem, MVP a NV

Klubová s KV a CAC - klub 4002 ,

Rychnov nad
Kněžnou

1.4.2017

Speciální s CAC - bišonek

Praha - Čisovice,
Kult...

3.6.2017

Speciální s CAC - ruská barevná
bolonka

Praha 9 - Hotel
Svornost

10.9.2017

Klubová s CAC, bez KV - bišonek, Praha 9 - Hotel
boloňský psík
Svornost

10.9.2017

Mezinárodní výstava psů DUO
CACIB Brno
Mezinárodní výstava psů DUO
CACIB Brno
Mezinárodní výstava psů Praha
Mezinárodní výstava psů v
Českých Budějovi...
Mezinárodní výstava Litoměřice
Intercanis Brno
Interdog Bohemia Mladá
Boleslav
Mezinárodní výstava psů v
Českých Budějovi...
Mezinárodní výstava psů Praha
Mezinárodní výstava psů Praha

Brno

4.2.2017

Brno

5.2.2017

Praha
České Budějovice

15.4.2017 - 16.4.2017
22.4.2017 - 23.4.2017

Litoměřice
Brno
Mladá Boleslav

20.5.2017 - 21.5.2017
24.6.2017 - 25.6.2017
12.8.2017 - 13.8.2017

České Budějovice

7.10.2017 - 8.10.2017

Praha
Praha

4.11.2017
5.11.2017
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11) Nový bonitační řád
Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. – KCHB, z.s. platný pro plemena Bichon Frisé,
Boloňský psík, Ruská barevná bolonka
1. Bonitační řád stanoví směrnice a určuje organizaci bonitací pro plemena v rámci Spolku.
2. Bonitace je chovatelskou činností, která na základě exteriéru, povahy, rodokmenu bonitovaného jedi nce
a v souladu se standardem včetně dodatků, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti v rámci Spolku.
3. Základní podmínkou pro bonitaci jedince, je absolvování klubové, speciální, národní nebo mezinárodní
výstavy ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, se známkou pro všechna plemena zastřešená Spolkem:
psi – minimálně VELMI DOBRÁ, feny – minimálně DOBRÁ.
4. Bonitovat jedince lze od stáří 12 měsíců. Chovnost platná pro psy je od ukončeného 14 měsíce,
chovnost platná pro feny je od ukončeného 15 měsíce – další informace o chovu viz Chovatelský řád
KCHB, z.s..
5. Opakování bonitace může na základě žádosti HPCH nařídit Výbor Spolku u toho jedince, jehož
potomstvo projevuje určité zdravotní nebo exteriérové nedostatky.
6. Bonitace provádí dvoučlenná komise, která se skládá z posuzovatele exteriéru bonitovaného plemene,
člena Výboru Spolku nebo HPCH pověřenou osobou. Bonitace je prováděna na základě platných
standardů FCI, dodatků Spolku a národního registru RKF. Výsledek bonitace se zapisuje do průkazu
původu jako „chovný“ nebo „nechovný“, podepisuje, stvrzuje osobním razítkem a razítkem Spolku
HPCH. Bonitační karta po ukončení bonitovaného jedince musí obsahovat podpis posuzovatele a člena
bonitační komise. Majitel posuzovaného jedince dostane jeden výtisk bonitační karty.
7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k Výboru Spolku a
to do 14 dnů po konání bonitace. V doporučeném dopise uvede důvody svého odvolání a zašle na adresu
předsedy Spolku. Výbor Spolku může v opodstatněném případě povolit předvedení zvířete na veřejně
konané bonitaci a určí zvláštní bonitační komisi. Opakovat bonitaci lze pouze jednou.
8. Bonitaci lze odložit v případě nevyzrálého jedince. S tímto odkladem musí majitel písemně souhlasit.
Odložit bonitaci lze jen jednou.
9. Bonitace se mohou zúčastnit zvířata zdravá, čistá, vyčesaná, prostá zahmyzení. V opačném případě má
posuzovatel právo jedince vyloučit z posuzování.
10. Na bonitaci nesmí být předvedena zvířata s kosmetickými úpravami – jako je barvení, lakování srsti a
drápů atd. Výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.
11. Na bonitaci může být předvedena háravá fena za předpokladu, že bude bonitována mimo pořadí – za
předem domluvených podmínek – aby nedošlo k narušení psychiky ostatních psů.
12. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a kteří jsou v trvalém držení
majitele.
13. Bonitace jsou povinni se zúčastnit i importovaní jedinci, kteří byli v zemi vývozu uznaní jako chovní.
14. Bonitace provedená zvířeti, které vlastní člen Spolku, ale je občanem jiného státu, je platná jen na
území České republiky.
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15. Veřejné bonitace se konají na výstavách za přítomnosti posuzovatelů: paní Štěpničková pro BF, BP,
RBB, paní Slapničková pro BF nebo za přítomnosti posuzovatele, s nímž má Spolek uzavřenou smlouvu.
16. Individuální bonitace se konají na vlastní žádost majitele zvířete. Majitelem vybraný posuzovatel na
dohodnutý termín bonitace jmenuje druhého člena bonitační komise, pro každou individuální bonitaci
zvlášť.
17. Bonitace uskutečněná paní Štěpničkovou: majitel zvířete zašle originál PP, bonitační kartu a kopie
výstavních výsledků se žádostí o zapsání do evidence chovných jedinců na Plemennou knihu ČMKU.
18. Bonitace uskutečněná paní Slapničkovou, případně jiným posuzovatelem: majitel zvířete zašle originál
PP, kopii PP, bonitační kartu a kopie výstavních výsledků paní Štěpničkové, která doklady postoupí
Plemenné knize ČMKU k zapsání do evidence chovných jedinců.
19. Poplatek za bonitaci je splatný ihned a odvíjí se od schválených poplatků Spolku.
20. Vylučující vady z chovu jsou platné dle standardů jednotlivých plemen.
21. Zdravotní testy na luxaci patelly a dědičné choroby očí jsou na zvážení chovatele a nejsou povinné.
2.9.2016
12) Kárný řád

Kárný řád klubu chovatelů bišonků, z.s. - KCHB, z.s.
1. Dojde-li k porušení řádů Spolku, Stanov Spolku, Etického kodexu Spolku nebo řádů
ČMKU, bude Spolek konat podle nařízení ČMKU.
2. Upozornění na člena Spolku z porušení v bodě č.1, musí být podáno členem Spolku
písemnou formou a zasláno doporučeným dopisem na adresu předsedy Spolku.
3. Předseda Spolku do 30 dnů určí tříčlennou komisi a zváží příslušné kroky. Písemnosti s
neprůkaznými materiály odloží. Na základě písemností s průkaznými materiály zahájí
tříčlenná komise v čele s předsedou Spolku do 30 dnů postihové jednání. K němu bude
přizvána žalovaná i žalující strana a to písemně 14 dnů před zahájením jednání. Nedostavíli se některá strana, lze rozhodnout i bez její účasti.
4. Zápis z jednání bude uložen u předsedy Spolku a může být zveřejněn v klubovém
Zpravodaji.
5. Opakované hrubé porušení člena Spolku – viz bod č.1, opravňuje předsedu Spolku
svolat mimořádnou Členskou schůzi Spolku, která svým hlasováním může rozhodnout až o
vyloučení člena z KCHB, z.s..
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13) Hospodářská zpráva

HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA ZA OBDOBÍ LEDEN – PROSINEC 2016
Příjmy Klubu chovatelů bišonků v tomto období:
Členský příspěvek na rok 2016 – 165 platících členů
Vydané krycí listy – 202
Prodloužení chovnosti – 3
Ko vrhu – 4
Poplatek z výst. pí Ovesná
Bonitace Kladno

82.500,20.200,600,1.600,4.100,3.600,-

Výdaje Klubu v tomto období
Pošt. poplatky
Leden karty na výstavy
Raprint razítka
Únor
barvy do tiskárny
KL tiskopisy
Březen sdružení kynolog. klubů
Sdružení kynolog. klubů
Duben drobná vydání
Květen cestovné
Červen kanc. potřeby
tiskárna
Srpen propl. bonitace
poháry
dar pro rozhodčí
Září
tiskopisy
doména

2.182,2.030,4.035,2.080,1.500,1.200,1.200,643,4.790,1.001,2.761,1.800,5.094,845,2.850,1.452,-

Klubová výstava Rychnov nad Kněžnou 16. 4. 2016
Příjmy
Výst. poplatky
Bonitace
15x400,- 1x800,Celkem

22.200,6.800,29.000,-

Výdaje
Kokardy
Koberec
Poháry
Pošt.
Ubytování
Rozhodčí
Dárky
Dítě a pes
Propl. bonitace
Občerstvení
Celkem

7.349,1.980,4.466,70,5.201,2.500,2.940,428,4.800,510,30.244,-

Hotovost KCHB v pokladně k 31. 12. 2016 činila 18.992,- Kč.
Zůstatek na účtě k 31. 12. 2016 je 75.279,51 Kč.
Celková finanční hotovost KCHB k 31. 12. 2016 je 94.271,51 Kč.
V Praze dne 24. 2. 2017
Lenka Staňková, ekonom KCHB
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14) Zpráva revizní komise

Zpráva o činnosti revizní (kontrolní) komise za rok 2016

Členové revizní komise:
Předseda: Mgr. Jana Nováková
Členové: Ladislava Kalužová, Magdalena Březinová

Revizní komise v uvedeném složení pracuje od svého zvolení na členské schůzi 21. 5. 2016. Po celou
dobu monitoruje činnost výboru Klubu chovatelů bišonků, z. s. a plnění usnesení členské schůze.
Všechny body usnesení členské schůze byly splněny. Upravené stanovy jsou zveřejněny ve sbírce listin.
Klub chovatelů bišonků, z. s. je od 1. 1. 2017 přímým členem ČMKU.
Revizní komise neobdržela žádný podnět k revizní činnosti. Potvrzujeme, že výbor Klubu chovatelů
bišonků, z. s. pracuje v souladu s platnými zákony a stanovami Klubu chovatelů bišonků, z. s. Po období
stabilizace činnosti výbor posiluje prestiž klubu a usilovně pracuje na zlepšení servisu pro své členy.

V Praze dne 16. 2. 2017
Zapsala: Mgr. Jana Nováková
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15) Statistika narozených vrhů a počty štěňat (získáno z plemenné knihy)
Výpis z plemenné knihy rok 2016
BIŠONEK
Celkem vypsáno 72 vrhů
Celkem vypsáno: 335 štěňat
Celkem vypsáno 167 psů
Celkem vypsáno 168 fen
Počet úhynů: 13
Celkem vypsáno 11 přeregistrací psů
Celkem vypsáno 20 přeregistrací fen
Celkem vypsáno přeregistrací 31.
Celkem vypsáno importů : 2 feny
--------------------------------------------------------------BOLOŇSKÝ PSÍK
Celkem vypsáno 18 vrhů
Celkem vypsáno: 85 štěňat
Celkem vypsáno 36 psů
Celkem vypsáno 49 fen
Počet úhynů: 3
Celkem vypsáno přeregistrací psů 0
Celkem vypsáno přeregistrací fen 0
Celkem vypsáno přeregistrací 31.
Celkem vypsáno importů : 0
----------------------------------------------------------------RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA
Celkem vypsáno 93 vrhů
Celkem vypsáno: 380 štěňat
Celkem vypsáno 187 psů
Celkem vypsáno 193 fen
Počet úhynů: 3
Celkem vypsáno přeregistrací psů 7
Celkem vypsáno přeregistrací fen 18
Celkem vypsáno přeregistrací 25.
Celkem vypsáno importů : 0
---------------------------------------------------------------
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16) Nový standard pro plemeno bišonek platný od 2.9.2016
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
SEKRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1, B-6530 Thuin

FCI-Standard č. 215 / 02.09.2016
Překlad: Ing. Hana Petrusová

BIŠONEK
(Bichon à poil frisé)
PŮVOD: Francouzsko-belgický.
PATRONACE : Francie a Belgie.
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO STANDARDU: 04.04.2016.
POUŽITÍ: Společenský pes.
KLASIFIKACE FCI: Skupina 9 Společenská plemena.
Sekce 1 Bišoni a příbuzná plemena.
1.1 Bišoni.
Bez zkoušky z výkonu.
KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Bišonek (bišon frisé) byl dovezen do Francie z Italie během renesance.
Protože byl podobný velmi malému barbetovi, dostal jméno « barbichon », což bylo zkráceno na « bichon ». V 17. a
18. století zobrazovalo mnoho věhlasných malířů tyto malé psíky, doprovázející krále, šlechtu a další pozoruhodné
osoby. Do módy opět přišlo toto plemeno za Napoleona III., kdy bylo známé pod jménem « téneriffe ». Dostalo se
mu takové propagace, že se stalo populárním jak v Belgii, tak i ve Francii. Po obou Světových válkách téměř
vymizelo. Jen díky nadšení několika francouzských a belgických chovatelů byla jeho populace zachována. První
pes registrovaný v Belgii byl Pitou, narozený 23.3.1924, zapsaný do belgické plemenné knihy (LOSH) v roce 1932.
Číslo 1 ve francouzské plemenné knize (LOF) bylo 18.10.1934 přiděleno feně bišonka jménem Ida. V roce 1978
bylo plemeno uznáno jako francouzsko-belgického původu a dostalo dnešní francouzský název – « bichon a poil
frisé ».
CELKOVÝ VZHLED: Veselý psík s živým pohybem a načechranou bílou srstí tvořící spirálovité kadeře. Hrdě
nesená hlava; tmavé oči, výraz živý a výmluvný. Ocas je nesený elegantně stočený přes hřbet.
DŮLEŽITÉ PROPORCE: Bišonek je delší než vyšší; délka těla od ramenního kloubu po sedací hrbol je větší než
výška v kohoutku. Trup je obdélníkový. Poměr délky mozkové části hlavy k délce tlamy je 3:2. Hloubka hrudníku
se rovná délce hrudní končetiny měřené od podložky k loketnímu kloubu.
POVAHA / TEMPERAMENT: Bišonek je typický společenský pes, kterého je možné kamkoliv bez problémů
vzít. Není nervózní ani často neštěká, je velmi přátelský i k cizím lidem a psům. Je úžasně přizpůsobivý a velmi
oddaný svému majiteli.
HLAVA: V dobrém poměru k tělu. Oči a nosní houba, tři jasně viditelné černé body na jinak bílé hlavě, by měly
tvořit rovnostranný trojúhelník.
MOZKOVNA
Lebka: Lebka na pohmat spíše plochá, třebaže díky bohaté srsti vypadá kulatá. Čelní rýha mírně vyznačená.
Mozkovna je delší než tlama. Není tak dlouhá, jako je široká, a tvoří 3/5 celkové délky hlavy. Nadočnicové oblouky
nejsou příliš výrazné.
Stop: Patrný, ale ne příliš výrazný.
OBLIČEJOVÁ ČÁST:
Nosní houba: Okrouhlá, černá, jemně zrnitá a lesklá.
Tlama: Pod očima velmi široká, k nosní houbě se nemá příliš zužovat. Tvoří asi 2/5 celkové délky hlavy. Nosní
hřbet rovný, ne prohnutý směrem dolů či vzhůru.
Pysky: Jemné, poměrně suché; horní pysky jen tak velké, aby kryly spodní, ale nikdy ne těžké nebo visící; až ke
koutkům černě pigmentované. Spodní pysk nesmí být příliš masivní, viditelný nebo ochablý. Ústní koutek dobře
uzavřený aby nebyla vidět sliznice pysku.
Čelisti / Zuby: Horní i spodní čelist široká, každá se šesti pravidelně postavenými řezáky. Preferován je nůžkový
skus, klešťový skus je přípustný. Přednost má úplný chrup.

17

Líce: Ploché.
Oči: Velmi tmavé, střední velikosti, poněkud okrouhlé, ne mandlového tvaru nebo vystupující. Nesmějí být šikmo
uložené. Okraje očních víček kompletně černé. Pokud se pes dívá kupředu, nemají být vidět bělma
Uši: Svislé, dobře kryté bohatou srstí. Nasazené nad úrovní očí, tvaru rovnostranného trojúhelníku, položené svisle
podél lící. Pokud jsou ušní boltce natažené kupředu, měly by minimálně dosahovat k ústním koutkům a maximálně
do poloviny tlamy. Pohyblivé, především pokud něco upoutá pozornost psa.
KRK: Poměrně dlouhý, nesený vysoko a hrdě. U hlavy je okrouhlý a štíhlý, poté se postupně rozšiřuje a plynule
přechází do plecí. Jeho délka je přibližně jedna třetina délky těla. Bez laloku.
TRUP:
Horní linie: Přímá, ke kořeni ocasu přibližně vodorovná.
Kohoutek: Dobře patrný.
Hřbet: Vodorovný, dobře osvalený.
Bedra: Široká a svalnatá, mírně klenutá.
Záď: Široká, mírně zaoblená, velmi málo skloněná.
Hrudník: Dobře vyvinutý, prostorný, hluboký, poměrně dlouhý, poslední žebra dobře klenutá bez náhlého
zakončení.
Spodní linie a břicho: Spodní linie hrudníku lehce stoupá k břichu, které je mírně vtažené. Slabiny dobře vykasané.
Kůže slabin tenká a ne volná.
OCAS: Nasazený středně vysoko, mírně pod linií hřbetu, vzhůru nesený a elegantně překlopený v úrovni páteře,
aniž by byl stočený nebo zkrácený. Konec ocasu (pod srstí) se nesmí dotýkat hřbetu psa. Srst na ocasu může spadat
na hřbet. Při pohybu psa nesmí být ocas svěšený.
KONČETINY
HRUDNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled : Při pohledu zepředu rovné, středně silné kostry.
Plece: Dobře vzad položené.
Nadloktí: Dobře zaúhlená s plecemi.
Lokty: Přiložené k hrudníku.
Předloktí : Rovná a při pohledu ze všech stran kolmá.
Nadprstí: Krátká, při pohledu zepředu rovná; při pohledu ze strany mírně šikmá.
Přední tlapky: Sevřené, okrouhlé s pevnými klouby, ne vbočené nebo vybočené, polštářky musejí být černé, černé
drápy jsou preferovány.
PÁNEVNÍ KONČETINY:
Celkový vzhled : Pánev široká. Končetiny dobře osvalené a při pohledu zezadu navzájem rovnoběžné. Kolmé.
Stehna: Široká a svalnatá.
Kolena: Dobře zaúhlená, ne vbočená nebo vybočená.
Bérce: Přibližně stejné délky jako stehna.
Hlezna: Nízko položená, výrazná.
Nárty : Suché, bez pátých prstů.
Zadní tlapky: Sevřené, okrouhlé s pevnými klouby, ne vbočené nebo vybočené, polštářky musejí být černé, černé
drápy jsou preferovány.
CHODY / POHYB : Rychlý, volný, prostorný, paralelní. V klusu hlava vysoko nesená, ocas dobře přetočený nad
hřbetem. Dobrý posun pánevních končetin.
KŮŽE: Pevně přilehlá na celém těle, tmavá pigmentace je preferována, nicméně nesmí ovlivňovat zbarvení srsti.
Šourek by přednostně měl být černý.
OSRSTĚNÍ
Srst: Bohatá. Pesíky tvoří volné spirálovité kadeře (kadeřavá struktura srsti). Měkká a hustá podsada musí být
přítomná. Srst není ploše přilehlá, provazcovitá, vlněná či hrubá.
Barva: Čistě bílá. Nicméně před 12. měsícem věku může být srst mírně krémová, ale tento nádech nesmí pokrývat
více než 10% povrchu těla psa.
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VÝŠKA A HMOTNOST:
Výška v kohoutku : 25 až 29 cm
Tolerance + 1 cm je přípustná u psů,
tolerance – 2 cm je přípustná u fen,
za předpokladu, že proporce jedince jsou vyvážené a rozdíly mezi pohlavími jsou jasně patrné.
Hmotnost: Přibližně 5 kg, v proporcích s velikostí jedince.
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 vlivu na zdraví a pohodu psa.
VÁŽNÉ VADY:
bevědomím.

ník: Málo vyvinutý.

s výjimkou psů mladších než 12 měsíců).
VYLUČUJÍCÍ VADY:

houby, okrajů pysků a očních víček.

ý vzhled: Jakékoliv známky nanismu.
Celková stavba : Jakýkoliv jedinec, jehož stavba se blíží čtvercovému rámci.
Pozn.:
- samci musejí mít dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
nci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti v chovu.
DODATEK KE STANDARDU:
Stříhání srsti je přípustné.
Hlava: Uši, brada a knír se zkracují a tvarují tak, aby daly hlavě okrouhlý nebo zvonovitý tvar.
Tělo: S cílem dát tělu dojem elegance a štíhlosti se zkracuje srst na bedrech a ve slabinách (ale ne méně než na 3
cm). Spodní strana břicha zůstává krytá srstí.
Končetiny a tlapky: Válcovitý vzhled.
Ocas: Nesmí být stříhán.
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17) Výsledky KV v Rychnově nad/Kněžnou 2016 a SV v Kladně 2016

BIŠONEK:
Pes třída štěňat (4-6 měsíců):
01 YouTube Charnett, VN 1, BIS BABY

Pes třída dorostu (6-9 měsíců):

02 Archie Kie z Kamýckého podhradí, VN2
03 Joker Mystic Love, VN1, BIS PUPPY

Pes třída mladých (9-18 měsíců):
04 Golem Starobělský les, VD

Pes mezitřída (15-24 měsíců):

05 Clark z Perlitové, VD
06 Double Delight Pride Of Tomaz, V1, CAC
07 Nabucco Charnett, V2, res. CAC

Pes třída otevřená (od 15 měsíců):

08 Firewall Mystic Love, V1, CAC, Klubový vítěz, BOS
09 O´Manneken Yasco z Podchotucí, V2, res. CAC

Pes třída vítězů (od 15 měsíců):

10 Audy Dudy Šan-Lí, V4
11 Princ Magic Pamplone z Podchotucí, V1, CAC
12 Senator Lodygowska Sfora, V2
13 Zephyr Charnett, V3

Fena třída štěňat (4-6 měsíců):
14 Wee Zee Charnett, VN

Fena třída mladých (9-18 měsíců):

15 Bini´s Kill For a Dream, V3
16 Brigitte Charmant Sourire, V2
17 Usave You Pampwi z Podchotucí, V1, CAJC, Klubový vítěz junior, BOJ, BIS JUNIOR

Fena mezitřída (15-24 měsíců):
18 Danae White Candlemas, V2, res. CAC
19 Halle Berry Mystic Love, V1, CAC

Fena třída otevřená (od 15 měsíců):
20 Angela Šumavské údolí, V1, CAC
21 Chelsie Dajarus, nenastoupila

Fena třída vítězů (od 15 měsíců):
22 Oresta Queenbork, V2, res. CAC
23 Princess Pamplone z Podchotucí, V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Fena třída čestná (od 15 měsíců):
24 Uberrima Fides Charnett, V

BOLOŇSKÝ PSÍK:
Pes třída mladých (9-18 měsíců):

25 Sami-M Vinný vrch, V1, CAJC, Klubový vítěz junior, BOJ

Pes třída vítězů (od 15 měsíců):

26 Henry Blake Zlínská vločka, V1, CAC, Klubový vítěz, BOS

Pes třída veteránů (nad 8 let):

27 Chuck Larope - Czech, V1, nejlepší veterán, BOV, BIS VETERÁN
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Fena třída štěňat (4-6 měsíců):
28 Cindy Inspiration of lily town, VN2
29 Tessie Zlínská vločka, VN1

Fena třída dorostu (6-9 měsíců):
30 Hailee od Modlivého dolu, VN

Fena třída mladých (9-18 měsíců):
31 Bianca Nera Bel Diamond, V1
32 Cattya Bohemia Kim-Wen, V2
33 Estella White Star Pramaju, nenastoupila

Fena mezitřída (15-24 měsíců):
34 Sophia Canis Bohemia, V1, CAC, Klubový vítěz, BOB

Fena třída otevřená (od 15 měsíců):

35 D´Eimy od Jizeří, VD2
36 Debby White Star Pramaju, nenastoupila
37 Yo Yo Harmonie tlapek, VD1

RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA:
Pes třída mladých (9-18 měsíců):

38 Robin Kotovla, V1, CAJC, Klubový vítěz junior

Pes mezitřída (15-24 měsíců):
39 Arny Hamvaley, VD 2
40 Harry-Cvet Vinný vrch, V1, CAC

Pes třída otevřená (od 15 měsíců):
41 Denny od Jizeří, V1, CAC

Pes třída vítězů (od 15 měsíců):

42 Odin Chárlí Sileko, V1, CAC, Klubový vítěz, BOS
43 Rendy Jizerská protěž, VD

Fena třída štěňat (4-6 měsíců):
44 Felis z Hradní věže, VN

Fena třída mladých (9-18 měsíců):

45 Dasha Nebeská Ashanty, nenastoupila
46 Nikolka od Jizeří, neneastoupila
47 Tori Color Jizerská protěž, V1, CAJC, Klubový vítěz junior, BOJ

Fena mezitřída (15-24 měsíců):

48 Delia Yadne Aneriko, V1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS
49 Johanka Color Fortuna Běchovic, VD

Fena třída vítězů (od 15 měsíců):

50 Sendy Coloured Litožnická tvrz, V1, CAC

Fena třída čestná (od 15 měsíců):

51 Aisha Eliška z Orlických hor, Výborná

Soutěž dítě a pes: 1. Eliška Balšánková
2. Tereza Vejdělková
3. Julie Apolenová
Soutěž chovatelských stanic: 1. Z Podchotucí (bišonek), chovatel: Kamila Senohrábková
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SPECIÁLNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA (s CAC) při Krajské výstavě v
Kladně - 6.8.2016
Výsledková listina
BIŠONEK
Pes - třída dorostu (6-9 měsíců):
Cedrik Fríse ze Spořických luk - velmi nadějný 2. - maj. Svobodová Ivana
Kevin Dajarus - neúčast - maj. Lisnerová Stanislava
YouTube Charnett - velmi nadějný 1. - maj. Patáková Markéta
Pes třída otevřená (od 15 měsíců):
Bastien White Candlemas - neúčast - maj. Lisnerová Stanislava
Pes třída vítězů (od 15 měsíců):
Armeanicum Hearthbreaker - CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY, BOB, BISS
maj. Slapničková Ivana
Fena třída štěňat (4-6 měsíců):
Camelie Fríse ze Spořických luk - neúčast - majitel: Lisnerová Stanislava
Fena třída dorostu (6-9 měsíců):
Elsa z Perlitové - velmi nadějná 3. - majitel: Žáčková Renata
Emily Marlen Bohemia - neúčast - majitel: Doležalová Marina
Kamelie Dajarus - velmi nadějná 1. - majitel: Krošová Dana
Lollipop Mystic Love - velmi nadějná 2. - majitel Mgr. Dmejchalová Olga
Fena třída mladých (9-18 měsíců):
Pepsi - Cola Charnett - CAJC, BOJ - majitel: Jarolímková Lenka
Fena mezitřída (15-24 měsíců):
Lizbeth Girl Charnett - CAC - majitel: Pipková Gabriela
Nana Sweet Girl Charnett - výborná 3. - majitel: Kristová Petra + Polonis Michaela
Usave You Pampwi z Podchotucí - res. CAC - majitel: Spurná Tereza
Fena třída otevřená (od 15 měsíců):
Charisma Mystic Love - CAC - majitel: Kvasnovská Lenka
Fena třída vítězů (od 15 měsíců):
Hillary Clinton Mystic Love - CAC ,VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY, BOS
majitel: Slapničková Ivana
BOLOŇSKÝ PSÍK:
Fena mezitřída (15-24 měsíců):
Edella White Star Pramaju - CAC - majitel: Jungová Manuela
Fena třída otevřená (od 15 měsíců):
Debby White Star - CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY, BOB
majitel: Jungová Manuela

22

RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA:
Psi třída mladých (9-18 měsíců):
Gucci Valentino L´amour de Bologne - CAJC - majitel: Kolomazníková Simona
Wayne Ha-Spa Anerico - výborný 2. - majitel: Čermák Jaroslav
Pes třída otevřená (od 15 měsíců):
Denny od Jizeří - výborný 2. - Martin Petr
Filip Fortuna Běchovic - CAC - majitel: Ing. Němcová Věra
Pes třída vítězů (od 15 měsíců):
Deimon Abbeylife - CAC, VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY, BOB - majitel: Matějková Květa
Rendy Jizerská Protěž - res. CAC - majitel: Čapoun Milan
Fena - třída dorostu (6-9 měsíců):
Ariana Brdský Cherwood - velmi nadějná 1. - majitel: Zoulíková Radka
Felis z Hradní Věže - velmi nadějná 2. - majitel: Bc. Petránková Helena
Fena třída mladých (9-18 měsíců):
Dixie Meadow of DRAM - mimo pořadí - výborná- majitel: Botková Magdalena
Estee Země snů - výborná 4. - majitel: Koláčná Hana
Franceska Bologna ze Spořických luk - neúčast - Lisnerová Stanislava
Kitti od Jizeří - výborná 3. - majitel: Čermák Jaroslav
Nikolka od Jizeří - výborná 2. - Čermák Jaroslav
Otylka od Jizeří - CAC, BOJ, BOS - majitel: Čermák Jaroslav
Sanny Evi-.Gil Aneroco - velmi dobrá - Erich Josef
Naomi Little Aneroco - velmi dobrá - majitel: Koláčná Irena
Weesy Ha- Spa Anerico - velmi dobrá - majitel: Koláčná Irena
Fena mezitřída (15-24 měsíců):
Folomena Šarm Kejtuše - CAC - Havlíčková Jana
Fena třída otevřená (od 15 měsíců):
WERRA Jasmina Sileco - velmi dobrá 3. - majitel: Kurková Lenka
Guendy Polly Sileco - velmi dobrá 4. - majitel: Kurková Lenka
May Bee Ell Sileco - velmi dobrá - majitel: Kurková Lenka
Amálka Viky pod Zvičinou - CAC - majitel: Sedlářová Libuše
Amálka z Hradní Věže - res. CAC - MC Petránková Helena
Cherre Ar-Ca Anerico - velmi dobrá - majitel: Koláčná Irena
Zaira Alicia Sileco - velmi dobrá - majitel: Kurková Lenka
Fena třída veteránů (od 8 let):
Bájná Vytančí ze Snů - výborná 1., BOV - majitel: Bc. Petránková Helena
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