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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: Ladislava Hörzenbergerová
V. Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice, tel.: 737 731 854
Tajemník: Mgr. Olga Dmejchalová
Sadová 134, 503 15 Nechanice, tel.: 603 459 747
Hospodářka: 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: Jaroslav Čermák
Křížatecká 13, 435 42 Litvínov, tel.: 723 435 608
2) Kontrolní 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 Gudrun 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
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby:
Ing. Kateřina Fialová
e-mail: fialova@cmku.cz, tel.: 234 221 375
Plemenná kniha:
zadávání tetovacích čísel, vystavení PP štěňat, zápis chovnosti, atd...
Eva Dragović
e-mail: dragovic@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 2019











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

7) Slovo předsedkyně
Vážení členové klubu,
Zpoždění našeho zpravodaje mělo, jak již bylo avizováno dříve, své odůvodnění. Došlo
k výrazným změnám v podmínkách chovnosti všech tří plemen, které náš klub sdružuje. Tyto
změny byly odsouhlaseny na členské schůzi, která se konala dne 25.5.2019 a zápis z této
schůze najdete rovněž ve Zpravodaji.
Nejvýraznější změnou bude od 1.1.2020 povinné testování luxace patelly a také PRA,
Katarakta (vyšetření očí). Tyto změny jistě přivítají všichni chovatelé, kterým záleží na tom,
aby chovali na zdravých jedincích. Změna se bude týkat nově bonitovaných a uchověných
jedinců od 1.1.2020. Někteří chovatelé již léta tato vyšetření provádí, což je potěšující, ale
doposud toto byla pouze věc dobrovolnosti a zodpovědnosti každého chovatele.
V případě luxace patelly nejsou podmínky, nijak tvrdé. Cílem je především eliminace
vážně postižených jedinců, ale především zmapovat a monitorovat situaci v chovu jako
takovou. Samozřejmě je na chovateli, zda bude spojovat jedince s lehkým postižením
mezi sebou, což je sice možné, ovšem doporučení klubu je - čistý jedinec s jedincem
s povoleným postižením.
Chtěla bych informovat členy, že pokud by došlo k tomu, že by poradkyně chovu paní
Štěpničková nemohla ze zdravotních důvodů dále pracovat např. při pobytu v nemocnici, tak
její agendu dočasně převezme místopředsedkyně klubu paní Ladislava Hörzenbergerová,
kontakt :Ladislava Hörzerbergerová, V. Kovaříka 383, 190 11 Praha 9 – Běchovice
Tel.: 737 731 854
Je nutné zajistit plynulost a kontinuitu pravomocí a služeb pro členy klubu, které nelze
odkládat. Pokud by taková situace nastala, budete informování na webových stránkách klubu
a hromadnou korespondencí e-mailem.
Chtěla bych vám popřát hezký a úspěšný zbytek roku 2019.
Ivana Slapničková

8) Seznámení se změnami platnými od 1.1.2020 !!!
1. Od 1.1.2020 je POVINNÉ OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT (celého vrhu) pouze
MIKROČIPEM (transpondérem), RUŠÍ SE OZNAČOVÁNÍ ŠTĚŇAT
TETOVÁNÍM, pokud celý vrh štěňat nebude načipován, chovatel se vystavuje riziku,
že štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu. Toto opatření koresponduje s novým
nařízením Zákona o veterinární péči a bylo odhlasováno členskou schůzí (viz. Zápis)

2. Od 1.1.2020 je pro zařazení do chovu u nově bonitovaných jedinců
POVINNÉ vyšetření očí (PRA, Katarakta) a vyšetření luxace patelly.
Toto je platné pro všechna plemena tj. BIŠONEK, BOLOŇSKÝ PSÍK,
RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA
a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.
Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším
výsledkem 2. stupně (to znamená 0/0, 0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto
vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) až do
ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince
(tj. minimální věk pro vyšetření je 1 rok)
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a
výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PATELLY.
b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.
Do chovu mohou být zařazeni pouze jedinci s NEGATIVNÍM výsledkem (tj. bez
nálezu).
Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).
Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD
POSLEDNÍHO VYŠETŘENÍ až do věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit
v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince bude toto vyšetření doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy
provedeny např. 5.3.2020 (tj. v jeho 1 roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho
třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření je pak doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné,
kontaktujte poradce chovu nebo předsedu klubu pro vysvětlení.
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a
výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PRA a KATARAKTY

CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ
PŘI BONITACI – jako příloha Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM
PŘÍPADĚ MŮŽE BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE BONITACE
NEBUDE ZAPSANÁ DO PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ
POTŘEBNÉ PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY. DO TÉ DOBY BUDE
BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ CHOVNÝ!!!

VŠECHNY CHOVATELE DŮRAZNĚ ŽÁDÁM ABY SI TUTO
INFORMACI PEČLIVĚ PŘEČETLI
–
PŘEDEJDETE TÍM
NEPŘÍJEMNOSTEM, ŠTĚŇATŮM BY V PŘÍPADĚ NEZAJIŠTĚNÍ
VYŠETŘENÍ NEBYLY VYSTAVENY PRŮKAZY PŮVODU, PROTOŽE
RODIČE NEBO JEDEN Z RODIČŮ BY NESPLŇOVAL PODMÍNKY
CHOVNOSTI
Odpovědnost za to, zda pes či fena mají platná vyšetření, má chovatel (tj. majitel
feny) a rovněž tak majitel krycího psa.
Mělo by být v zájmu chovatele i majitele krycího psa, aby si u druhé strany
ověřil, zda jeho pes či fena požadovaná vyšetření má provedené a zvláště u
vyšetření PRA a KATARAKTY zda je platné (je platné na 2 roky).
POKUD BYSTE POUŽILI KE KRYTÍ PSA ČLENA Z JINÉHO KLUBU TÝKA SE TO PRO BIŠONKY – KLUB CHOVATELŮ BICHON A POIL
FRISE, z.s. A PRO BOLOŇSKÉ PSÍKY - Moravskoslezský klub chovatelů
maltézských a boloňských psíků, z.s., PŘÍPADNĚ PSA ZE ZAHRANIČÍ
TAK STEJNĚ PLATÍ, ŽE PES MUSÍ MÍT PLATNÁ VYŠETŘENÍ
Oba výše zmíněné kluby byli předsedkyní klubu o této změně informovány.
3) Členská schůze na základě doporučení kontrolní komise odsouhlasila
navýšení klubových poplatků, neboť stávající poplatek za vystavení,
zúřadování a zaslání krycího listu již nepokryje ani samotné náklady.
Cena za vystavení krycího listu se zvyšuje na Kč 300,-- a cena za
konzultační hodinu Kč 300,-- , a to s účinností od 1. 1. 2020.

9) Posuzovatelé dědičných očních vad (seznam akreditovaných posuzovatelů)

Posuzovatelé dědičných očních vad
Okresní

Jméno

sdružení

MVDr. Jiří Beránek

Chrudim

MVDr. Petr Gbelec

Praha - město

MVDr. Pavel Hron

Praha - město

MVDr. Barbara

Telefon

Webové stránky

466 262

Ano

914
271 751

Ano

907
http://www.vet-klinerika.cz

Praha - město

Lenská
MVDr. Lucie Míková
MVDr. Petr Raušer
Ph.D.
MVDr. Petr Staňa
MVDr. Tereza
Štěpánek Zavadilová
MVDr. Pavla Trnková

České
Budějovice

Ano
Ano

385 520
561

Ano

Brno - město

Ano

Ostrava -

Ano

město
Praha - město
Brno - město

Osvědčení

Ano
http://www.veterinaocni.cz

Ano

10) Posuzovatelé luxace patelly (seznam akreditovaných posuzovatelů)

Posuzovatelé luxace pately
Jméno

Okresní
sdružení

MVDr.
Roman
Bartoň

České
Budějovic
e

MVDr.
Marek Bonk

Praha město

MVDr.
Michal Čáp

Praha město

MVDr. Petr
Drahotský

Hradec
Králové

Telefon

Webové stránky

http://www.cb-vet.cz

Osvědčen
í

Ano

Ano
284 810
471

http://www.veterinapodebradska.cz
/

Ano
Ano

MVDr.
Lukáš
Duchek

Praha -

MVDr. Milan
Dvořák
Ph.D.

Brno město

MVDr.
Jaromír Ekr

Hradec
Králové

MVDr. Iva
Fialová
Ph.D.

Ano

http://www.vetklinika.cz

Brno město

MVDr. Jan

Praha -

Herčík CSc.

západ

MVDr. Jiří

Ano

město

Ano

Ano

http://www.vetclinic.cz/

Ano

Zlín

Ano

Praha město

Ano

MVDr.
Dušan Král

Praha město

Ano

MVDr.
Luděk
Kučera

Třebíč

56888621
2

Ano

MVDr. Petr
Kukuč

Karviná

558 737
349

Ano

MVDr. Jan
Műller

Ustí nad
Orlicí

Ano

MVDr.
Radek Musil

Kolín

Ano

prof. MVDr.
Alois Nečas
Ph.D.

Brno město

Ano

MVDr.
Jindřich
Nešpor

Brno město

MVDr.
Martin
Novák

Karviná

MVDr.
Vítězslav
Novák

Frýdek Místek

MVDr.

Frýdek -

Jahoda
MVDr.
Marie
Jandusová

http://www.veterinanespor.cz/

Ano

Ano

558 630
870

http://vinovet@seznam.cz

Ano

http://www.nowavet.cz

Ano

Jakub
Nowak

Místek

MVDr. Jan
Nytra

Ostrava město

MVDr.
Michal
Pavlík

MVDr.
Martin Polák

Ostrava město

MVDr.
Vítězslav
Raška

Ostrava město

Roman
Skala

Ano

Hradec
Litoměřice

MVDr.

Ano

Jindřichův

MVDr. Petr
Petráš

MVDr. Jiří
Šebek CSc.

59696564
8

41653232
7

Ano
Ano

596 621
677

http://www.vetmed.cz

České
Budějovic

Ano

Ano

e
Praha město

Ano

MVDr. Jan
Slabý

Písek

http://www.arvet.cz

Ano

MVDr. Milan
Snášil CSc.

Brno město

http://www.snasil.cz

Ano

MVDr.
Robert
Srnec Ph.D.

Brno město

Ano

MVDr. Eva
Štolcová

Litoměřice

Ano

MVDr. Libor
Vlček

České
Budějovic
e

Ano

MVDr.
Marek
Vondřička

Strakonice

38332449
4

MVDr.
Tomáš
Weidenhöfe
r

Brno město

547 210
914

MVDr. Josef
Zatloukal
Ph.D.

Nymburk

325 513
602

Ano

http://www.veterinabrno.cz

Ano

Ano

11) Zápis z členské schůze včetně příloh
Zápis z členské schůze Klubu chovatelů bišonků, z.s., konané dne 25. 5.
2019
Místo konání: Praha Běchovice, restaurace Koi
Přítomni: 51 členů (dle prezenční listiny)
1. Zahájení v 10.15 hodin. Předsedkyně klubu paní Ivana Slapničková přivítala přítomné
členy spolku a oznámila, že výbor se dohodl pověřit vedením členské schůze Mgr. Janu
Novákovou jakožto předsedkyni kontrolní komise, které následně předala slovo.
2. Mgr. Nováková přečetla program členské schůze. Pan Aleš Frühbauer upozornil na
protiprávnost bodu č. 4 a navrhnul vyloučit tento bod z programu, ostatní body pak číselně
posunout.
Hlasování: PRO = 51 Posun čísel jednotlivých bodů v návaznosti na zrušení bodu
3. Volba komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Volba sčítací komise – navržen Vítězslav Klika, Dana Krošová a Marcela Benešová
Hlasování – PRO = 51
Zapisovatel: Mgr. Olga Dmejchalová, Ladislava Hörzenbergerová
Hlasování – PRO = 51
Ověřovatel zápisu: Aleš Frühbauer
Hlasování – PRO = 51
4. Mgr. Nováková navrhuje navýšení klubových poplatků, neboť stávající poplatek za
vystavení, zúřadování a zaslání krycího listu již nepokryje náklady. Po diskuzi byla
navržena cena za vystavení krycího listu ve výši Kč 300,-- a cena za konzultační hodinu
Kč 300,-- , a to s účinností od 1. 1. 2020.
Hlasování – PRO = 51
5. Volba náhradníka do Kontrolní komise
Hlasování o volbě aklamací (zvednutím ruky)
Hlasování – PRO = 51
Kandidát na náhradníka do Kontrolní komise - p. Aleš Frühbauer
Hlasování – PRO = 50, Zdržel se = 1
6. V návaznosti na ustanovení Zákona o veterinární péči povinné označování štěňat
mikročipem (transpondérem) od 1. 1. 2020.
Hlasování – PRO = 51
7. Povinné testování očí (PRA a katarakty) a patelly (luxace čéšky) od 1. 1. 2020 pro všechny
jedince (tj. psy a feny) bonitované a zařazené do chovu po 1. 1. 2020.
Na toto téma se rozvinula diskuze, přítomní se shodli na následujícím: Zodpovědnost za
testy bude mít majitel krycího psa i feny. Stupeň patelly max 1 a 2 bude vpuštěn do chovu.

Testy očí i patel musí být součástí (přílohou bonitačního listu) při uchovnění a bonitaci.
Testy očí se budou opakovat po 2 letech do věku 6 let. Pokud nebudou chovná zvířata
testována, nebude štěňatům vystaven průkaz původu. Provede se změna bonitačního řádu,
dokumenty o testech se budou posílat společně s přihláškovou vrhu. Hlasování: PRO = 49,
PROTI = 2
8. Uplynulé výstavy proběhly uspokojivě, vystavovatelé vyjádřili spokojenost.
Plán výstav na rok 2020:
- 28. 3. 2020 – klubová výstava v Rychnově
- 14. 6. 2020 – Klubová bez KV – Svornost
- 13. 9. 2020 – Speciální pro všechna plemena – Svornost
Členská schůze vzala tento plán na vědomí.
9. Zpráva o hospodaření
Zprávu přednesla Mgr. Nováková z důvodu úzké spolupráce RK s hospodářkou p.
Staňkovou. Zdůvodnila ztrátu v roce 2018, požádala o schválení hospodářského výsledku a
navrhla zaúčtovat ztrátu na neuhrazenou ztrátu minulých let a následně ji zúčtovat proti
nerozdělenému zisku z minulých let.
Hlasování – PRO = 51
10. Zpráva kontrolní komise
Přednesla Mgr. Nováková
Hlasování – PRO = 51
11. Odměny kontrolní komise Mgr. Nováková požádala o schválení odměn pro členy
kontrolní komise za jejich činnost v letech 2018 a 2019 v celkové výši Kč 15.000,--.
Rozdělení odměn v kompetenci předsedkyně kontrolní komise
Hlasování – PRO = 51
12. Zpráva o chovu
Paní Štěpničková byla ze zdravotních důvodů nepřítomna. Paní Slapničková informovala,
že v případě, že paní Štěpničková nebude moci pracovat, její agendu dočasně převezme
paní Hörzenbergerová. Informace o chovu členská schůze bere na vědomí
13. Vyhodnocení a výsledky ankety
Mgr. Dmejchalová informovala, že ankety se zúčastnilo celkem hlasovalo 66 členů. Z toho
hlasovalo 63 x pro dar jménem KCHB formou věnování finanční pomoci těm, co pomáhají
psům v nouzi. Dále 2 hlasovali pro upomínkové předměty a 1 pro snížení členského
poplatku. Výše daru bude schválena na příští členské schůzi. Členové mohou posílat
návrhy na vhodné subjekty jako příjemce daru.
14. S ohledem na množství odsouhlasených změn bude Zpravodaj vydán do konce července
r. 2019.
15. Diskuze
Pan Frühbauer navrhuje dodatek ke stanovám, aby měl klub větší volnost ve vydávání
norem. Bude projednáváno na příští členské schůzi.
16. Pan Frühbauer provedl kontrolu plných mocí. Všechny plné moci jsou v pořádku.

17. Informace sčítací komise – je přítomno všech 51 platných hlasujících.
18. Mgr. Nováková přednesla návrh na usnesení z členské schůze.
19. Po krátké diskuzi k usnesení bylo hlasováno.
Hlasování – PRO = 51
Členská schůze přijala následující usnesení:
USNESENÍ
z členské schůze KCHB z.s., konané dne 25.5.2019
1. Členská schůze schvaluje:
A) Zvýšení klubových poplatků od 1. 1. 2020 za vystavení krycího listu ve výši Kč
300,--Kč a cena za konzultační hodinu Kč 300,--Kč.
B) Zprávu a hospodaření za rok 2018.
C) Zprávu kontrolní komise.
D) Odměnu pro členy kontrolní komise ve výši 15.000,--Kč.
2. Členská schůze volí:
P. Frühbauera náhradníkem do kontrolní komise.
3. Ukládá všem členům KCHB z.s.:
A) V návaznosti na ustanovení Zákona o veterinární péči povinné označování štěňat
mikročipem (transpondérem) od 1. 1. 2020.
B) Povinné testování očí (PRA a katarakty) a patelly (luxace čéšky) od 1. 1. 2020 pro všechny
jedince (tj. psy a feny) bonitované a zařazené do chovu po 1. 1. 2020.
Zodpovědnost za testy bude mít majitel krycího psa i feny. Stupeň luxace patelly max 1 a 2
bude vpuštěn do chovu. Testy očí i patel musí být součástí (přílohou bonitačního listu) při
uchovnění a bonitaci. Testy očí se budou opakovat po 2 letech do věku 6 let. Pokud nebudou
chovná zvířata testována, nebude štěňatům vystaven průkaz původu. Provede se změna
bonitačního řádu, dokumenty o testech se budou posílat společně s přihláškovou vrhu.
A)
B)
C)
D)

4. Bere na vědomí:
Zprávu o proběhlých výstavách.
Plán výstav na rok 2020.
Agendu za dočasně nepřítomnou paní Štěpničková převezme paní Hörzenbergerová.
Informaci o proběhlé anketě k výročí KCHB.

20. Předsedkyně klubu paní Ivana Slapničková poděkovala všem přítomným a členskou
schůzi zakončila.
Zapsaly:
Mgr. Olga Dmejchalová a Ladislava Hörzenbergerová
Zápis ověřil dne 13.6.2019 Aleš Frühbauer

Zpráva kontrolní komise KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ za rok 2018
Kontrolovaný subjekt:
Klub chovatelů bišonků, z.s.
Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy
IČ: 02415992
Členové kontrolní komise:
Mgr. Jana Nováková – předseda
Ladislava Kalužová – člen
Magda Březinová – člen
V roce 2018 vyzvala členská schůze konaná dne 19. května kontrolní komisi k provedení kontroly
plateb od ČMKU od roku 2016. Kontrola prokázala, že veškeré platby, které ČMKU deklaruje jako
platby odeslané na bankovní účet KCHB, byly na bankovní účet skutečně připsány – viz zpráva č.
2018/1.
Potvrzujeme, že úkoly vyplývající z usnesení členské schůze ze dne 19. května 2018 výbor KCHB
splnil.
Kontrolní komise provedla kontrolu hospodaření za rok 2018. Hospodaření KCHB skončilo
výraznou ztrátou. Ztráta je způsobena nutnými investicemi do majetku (např. zařízení pro
výstavy, HW a SW vybavení) a mzdovými náklady (vzhledem k vysoké administrativní náročnosti
vedení klubu byly konečně vyplaceny odměny za práci pro KCHB).
Kontrolní komise průběžně kontrolu nakládání s finančními prostředky, a to na základě
bankovního výpisu, který každý měsíc obdrží od hospodářky KCHB p. Staňkové.
Závěr:
Kontrolní komise vyjadřuje uspokojení s činností i hospodařením KCHB. Doporučuje členské
schůzi úpravu klubových poplatků, a to minimálně v případě vystavení krycího listu a dále
poradenské služby. Výše poplatků jsou podstatně menší než náklady, které s nimi souvisí.
V Praze 24. 5. 2019
Mgr. Jana Nováková – předseda kontrolní komise KCHB

V Praze dne 24. května 2019
HOSPODÁŘSKÁ ZPRÁVA KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, Z.S. ZA ROK 2018
Klub chovatelů bišonků, z.s. je samosprávné a dobrovolné zájmové sdružení, které v souladu
s platnými standardy FCI a chovatelským řádem ČMKU řídí chov plemen bišonek (Bichon á
poil Frisé), boloňské psíky a ruskou barevnou bolonku.
Klub měl k 31. 12. 2018 cekem 179 členů – z toho:
- 169 platících členů
- 10 neplatících členů = členové výboru + kontrolní komise
Příjmy – Výnosy
Členské příspěvky
ČMKU příspěvky
Výstavy
Krycí listy + bonitace
Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem

84.500,-28.817,-54.650,-39.700,-35,49
207.702,49

Výdaje – Náklady
Spotřeba materiály
Ostatní služby
Majetek
Mzdy
Cestovné
Silniční daň
Bankovní poplatky
Ostatní
Náklady celkem

89.053,-55.389,-48.835,-164.009,-13.287,-325,-3.274,-8.784,-382.956,--

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 = - 175. 253,51 Kč
Klub neměl k 31. 12. 2018 žádné pohledávky a závazky po splatnosti.
Vliv na záporný HV mělo:
- investice do DHM
- zúčtování mezd
Spolek v rámci naplňování své činnosti uskutečnil v roce 2018 tyto výstavy:
- 14. 4. 2018 v Rychnově nad Kněžnou
- 17. 6. 2018 v Praze
- 9. 9. 2018 v Praze

Lenka Staňková
hospodářka Klubu chovatelů bišonků, z.s.

12) Upravený bonitační řád v návaznosti na změny od 1.1.2020 – Bišonek
Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. – KCHB, z.s. platný
pro plemeno Bichon Frisé
1. Bonitační řád stanoví směrnice a určuje organizaci bonitací pro plemeno Bichon Frisé.
2. Bonitace je chovatelskou činností, která na základě exteriéru, povahy, rodokmenu
bonitovaného jedince 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 VÝBORNÁ, feny – minimálně VELMI
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. Od 1.1.2020 je povinné pro zařazení do chovu nově bonitovaných jedinců Vyšetření
na dědičné choroby:
a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.
Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším
výsledkem 2. stupně (to znamená 0/0, 0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto
vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) až do
ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince
(tj. minimální věk pro vyšetření je 1 rok)
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a
výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PATELLY.
b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.
Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).
Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD
POSLEDNÍHO VYŠETŘENÍ až do věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit
v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince bude toto vyšetření doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy
provedeny např. 5.3.2020 (tj. v jeho 1 roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho
třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření je pak doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné,
kontaktujte poradce chovu nebo předsedu klubu pro vysvětlení.
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a
výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PRA a KATARAKTY
CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PŘI
BONITACI – jako příloha Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE

BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE BONITACE NEBUDE ZAPSANÁ DO
PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ POTŘEBNÉ PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY.
DO TÉ DOBY BUDE BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ CHOVNÝ!!!
6. Opakování bonitace může na základě žádosti HPCH nařídit Výbor Spolku u toho
jedince, jehož potomstvo projevuje určité zdravotní nebo exteriérové nedostatky.
7. 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. 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.
8. 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.
9. Bonitaci lze odložit v případě nevyzrálého jedince. S tímto odkladem musí majitel
písemně souhlasit. Odložit bonitaci lze jen jednou.
10. Bonitace se mohou zúčastnit zvířata zdravá, čistá, vyčesaná, prostá zahmyzení. V
opačném případě má posuzovatel právo jedince vyloučit z posuzování.
11. Na bonitaci nesmí být předvedena zvířata s kosmetickými úpravami – jako je barvení,
lakování srsti a drápů atd. Výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.
12. 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.
13. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a kteří jsou v
trvalém držení majitele.
14. Bonitace jsou povinni se zúčastnit i importovaní jedinci, kteří byli v zemi vývozu
uznaní jako chovní.
15. Bonitace provedená zvířeti, které vlastní člen Spolku, ale je občanem jiného státu, je
platná jen na území České republiky.

16. Veřejné bonitace se konají na výstavách za přítomnosti posuzovatelů: paní
Štěpničková Gudrun a paní Slapničková Ivana nebo za přítomnosti posuzovatele, s
nímž má Spolek uzavřenou smlouvu.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Poplatek za bonitaci je splatný ihned a odvíjí se od schválených poplatků Spolku.
21. Vylučující vady z chovu jsou platné dle standardů jednotlivých plemen.

Tento bonitační řád nabývá platnosti od 1.1.2020

13) Upravený bonitační řád v návaznosti na změny od 1.1.2020 – Boloňský psík a Ruská
barevná bolonka
Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. – KCHB, z.s. platný pro plemena Boloňský
psík a Ruská barevná bolonka
1. Bonitační řád stanoví směrnice a určuje organizaci bonitací pro plemeno Boloňský psík a
Ruská barevná bolonka v rámci Spolku.
2. Bonitace je chovatelskou činností, která na základě exteriéru, povahy, rodokmenu
bonitovaného jedince 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. Od 1.1.2020 je povinné pro zařazení do chovu nově bonitovaných jedinců Vyšetření
na dědičné choroby:
a) Vyšetření luxace patelly na obou zadních končetinách.
Do chovu mohou být zařazeni jedinci s negativním výsledkem a jedinci s nejhorším
výsledkem 2. stupně (to znamená 0/0, 0/1, 1/0, 0/2, 2/0, 2/2, 1/2, 2/1). Toto
vyšetření je pro působení v chovu doživotní pro samce (psy) a pro samice (feny) až do
ukončení chovnosti. Vyšetření lze provádět po ukončených 12 měsících věku jedince
(tj. minimální věk pro vyšetření je 1 rok)
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a
výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PATELLY.
b) Vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA.
Vyšetření lze provádět u jedinců s minimálním věkem 12 měsíců (1 rok).
Testy na PRA a KATARAKTU se budou opakovat vždy po 2 LETECH OD
POSLEDNÍHO VYŠETŘENÍ až do věku 6 let, pokud budou jedinci dále působit
v chovu. Po dosažení 6 let věku jedince bude toto vyšetření doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti.
Vysvětlení: pokud budete mít vyšetření u např. jedince narozeného 5.3.2019, testy
provedeny např. 5.3.2020 (tj. v jeho 1 roce) pak další musíte mít do 5.3.2022 v jeho
třech letech a další 5.3.2024 v jeho pěti letech. Vyšetření je pak doživotní pro samce
(psy) a pro samice (feny) do ukončení chovnosti. Prosím, komu to nebude jasné,
kontaktujte poradce chovu nebo předsedu klubu pro vysvětlení.
Vyšetření může provést pouze akreditovaný veterinář, který vystaví certifikát a

výsledek zapíše do Průkazu původu. Akreditovaný veterinář je uveden v registru
Veterinární komory, jako posuzovatel PRA a KATARAKTY
CERTIFIKÁTY (TESTY) NA OČI A PATELLY MUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ PŘI
BONITACI – jako příloha Bonitačního listu. VE VYJÍMEČNÉM PŘÍPADĚ MŮŽE
BÝT BONITACE PROVEDENA, ALE BONITACE NEBUDE ZAPSANÁ DO
PRŮKAZU PŮVODU AŽ DO DOBY NEŽ POTŘEBNÉ PŘÍLOHY BUDOU DODÁNY.
DO TÉ DOBY BUDE BONITACE NEPLATNÁ A JEDINEC NENÍ CHOVNÝ!!!
6. Opakování bonitace může na základě žádosti HPCH nařídit Výbor Spolku u toho
jedince, jehož potomstvo projevuje určité zdravotní nebo exteriérové nedostatky.
7. 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.
8. 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.
9. Bonitaci lze odložit v případě nevyzrálého jedince. S tímto odkladem musí majitel
písemně souhlasit. Odložit bonitaci lze jen jednou.
10. Bonitace se mohou zúčastnit zvířata zdravá, čistá, vyčesaná, prostá zahmyzení. V
opačném případě má posuzovatel právo jedince vyloučit z posuzování.
11. Na bonitaci nesmí být předvedena zvířata s kosmetickými úpravami – jako je barvení,
lakování srsti a drápů atd. Výjimku tvoří obvyklá střihová úprava.
12. 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.
13. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a kteří jsou v
trvalém držení majitele.
14. Bonitace jsou povinni se zúčastnit i importovaní jedinci, kteří byli v zemi vývozu
uznaní jako chovní.

15. Bonitace provedená zvířeti, které vlastní člen Spolku, ale je občanem jiného státu, je
platná jen na území České republiky.
16. Veřejné bonitace se konají na výstavách za přítomnosti posuzovatelů: paní
Štěpničková pro BP, RBB nebo za přítomnosti posuzovatele, s nímž má Spolek
uzavřenou smlouvu.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. Poplatek za bonitaci je splatný ihned a odvíjí se od schválených poplatků Spolku.
21. Vylučující vady z chovu jsou platné dle standardů jednotlivých plemen.

Platnost od 1.1.2020

14) Propozice a přihláška na Speciální výstavu Ruské barevné bolonky a klubovou
výstavu CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky - Svornost 2019

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

Speciální výstavu Ruské barevné bolonky a
klubovou výstavu CAC (bez KV) pro bišonky a
boloňské psíky
Datum konání výstavy: 21. 9. 2019
Místo konání výstavy: Hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

Uzávěrka přihlášek: 24. 8. 2019 !!!!
Rozhodčí pro všechna posuzovaná plemena: paní JIŘINA VOLŠICKÁ
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

Ke každé přihlášce připojte kopii obou stran průkazu původu (zadní strana
průkazu původu musí mít vyplněného majitele psa) a doklad o zaplacení
výstavního poplatku, jinak nebude přihláška přijata.
ZADÁVANÉ TITULY:
ZADÁVANÉ TITULY PRO RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA:
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (pes a fena zvlášť)
BOJ - jedinci oceněného CAJC
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.
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY – nastupují jedinci s titulem CAC z mezitřídy, otevřené a vítězů (pes a fena zvlášť)
Vítěz třídy čestné – nastupují vítězové třídy čestné (pes a fena)
BOV - jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů
BOB – nastupují CAJC, CAC z třídy mezitřídy, otevřené a vítězů, jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů (psi a feny)
BOS – zadává rozhodčí nejlepšímu z opačného pohlaví než BOB

ZADÁVANÉ TITULY PRO BIŠONEK A BOLOŇSKÝ PSÍK:
CAJC – se zadává jedinci oceněného známkou výborná 1 (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.
Vítěz třídy čestné – nastupují vítězové třídy čestné (pes a fena)
BOJ - jedinci oceněného CAJC (pes a fena zvlášť)

BOV - jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů
BOB – nastupují CAJC, CAC z třídy mezitřídy, otevřené a vítězů, jedinci se známkou výborná 1. z třídy veteránů (psi a feny)
BOS – zadává rozhodčí nejlepšímu z opačného pohlaví než BOB

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 BOJ – bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS HONOUR – nastupují jedinci ocenění titulem Best of honour class
BIS VETERÁN – nastupují pes a fena ocenění titulem BOV – bišonek + boloňský psík + ruská barevná bolonka
BIS – VÍTĚZ VÝSTAVY– 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.
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 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.
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 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.
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 na vyžádání 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.

PŘIHLÁŠKA
Speciální výstava Ruské barevné bolonky a klubová
výstava CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky
Datum konání: 21. 9. 2019
8. 2019 !!!

!!! Uzávěrka přihlášek: 24.

Místo konání - hotel Svornost, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz
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, telefon)__________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

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. K přihlášce přiložte ČITELNOU kopii rodokmenu
(obě strany, zadní strana vyplněná) a doklad o zaplacení!!!

Adresa pro zasílání přihlášek: Mgr. Olga Dmejchalová, Sadová 134, 503 15
Nechanice

PLATBU (celkem) ZASÍLEJTE NA ÚČET 274206372/0300 (ČSOB)
nebo SLOŽENKOU „A“ NA ÚČET KLUBU!!! Platby složenkou „C“ nebudou
přijaty!
Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že je bude respektovat:
Dne:…………………........................... 2019
.............................................................

Podpis vystavovatele

15) Kluboví šampioni 2018

KLUBOVÍ ŠAMPIONI 2018
KLUBOVÝ ŠAMPION DOROSTU
Jméno psa: ALISSA GLUZ My Sweet White Star (CMKU/BF/7656/18)
Plemeno: Bišonek (fena)
Otec: Armeanicum Hearthbreaker
Matka: Halle Berry Mystic Love
Majitel: Hana Machková
Chovatel: Hana Machková
Jméno psa: GEISHA Šan-Li (CMKU/BF/7558/17)
Plemeno: Bišonek (fena)
Otec: Youtube Charnett
Matka: Domenica La Stella Nostra
Majitel: Eva Srbová
Chovatel: Eva Srbová
Jméno psa: AVENGER My Sweet White Star (CMKU/BF/7655/18)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Armeanicum Hearthbreaker
Matka: Halle Berry Mystic Love
Majitel: Romana Pejchová
Chovatel: Hana Machková
Jméno psa: BEST IN SHOW Hope in You (N Reg/BPB/4963/17/18)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fena)
Otec: Nick od Krásné řeky
Matka: Fanynka od Krásné řeky
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Jiří Valenta
Jméno psa: FIBINKA od Modlivého dolu (N Reg/BPB/4910/17)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fenka)
Otec: Robin Kotovla
Matka: Penelopa Jizerská protěž
Majitel: Iva Nosková
Chovatel: Iva Nosková
KLUBOVÝ ŠAMPION MLADÝCH
Jméno psa: CHEOPS Charnett (CMKU/BF/7365/17/18)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Armeanicum Hearthbreaker
Matka: Hillary Clinton Mystic Love
Majitel: Petra Čížková
Chovatel: Ivana Slapničková
Jméno psa: ELDORADO Charnett (CMKU/BF/7216/16/18)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Zephyr Charnett
Matka: Kamians Drama Queen
Majitel: Romana Pejchová
Chovatel: Ivana Slapničková

Jméno psa: WOMANIZER Pretty Walker (CMKU/BF/7740/-18/17)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Diamella Narnia Made By Angel
Matka: Pretty Walker Thalia Luna
Majitel: Markéta Patáková
Chovatel: Dragana D. Stanojević
Jméno psa: E ALAHAN ALIPAMP z Podchotucí (CMKU/BF/7447/17)
Plemeno: Bišonek (fena)
Otec: Princ Magic Pamplone z Podchotucí
Matka: Aliliana Yawil z Podchotucí
Majitel: Kamila Senohrábková, chovatel: Kamila Senohrábková
Jméno psa: ISABELKA BÍBA od Modlivého dolu (CMKU/BP/4655/17)
Plemeno: Boloňský psík (fena)
Otec: Cris Denajwen
Matka: Hailee od Modlivého dolu
Majitel: Iva Nosková
Chovatel: Iva Nosková
Jméno psa: COFEE Vinný vrch (N Reg/BPB/4814/17/18)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (pes)
Otec: Nevskaja Uslada Slivovy Jam
Matka: Zoe-Cvet Vinný vrch
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Vítězslav Klika
Jméno psa: BEST IN SHOW Hope in You (N Reg/BPB/4963/17/18)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fena)
Otec: Nick od Krásné řeky
Matka: Fanynka od Krásné řeky
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Jiří Valenta
KLUBOVÝ ŠAMPION
Jméno psa: YOUTUBE CHARNETT (CMKU/BF/6981/15/17)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Groomlines Most Delicious Marabou
Matka: Regina Bichon My Style
Majitel: Markéta Patáková
Chovatel: Ivana Slapničková
Jméno psa: JOKER Mystic Love (CMKU/BF/6887/15)
Plemeno: Bišonek (pes)
Otec: Zephyr Charnett
Matka: All About Eve Mystic Love
Majitel: Zdenka Vaňousová
Chovatel: Olga Dmejchalová
Jméno psa: WEST- CVET Vinný vrch (N Reg/BPB/4481/16/18)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (pes)
Otec: Yukon S Volchey Zemli
Matka: Gimi-Cvet Vinný vrch
Majitel: Michala Valentová

Chovatel: Vítězslav Klika
Jméno psa: DELIA YADNE Aneriko (N Reg/BPB/3735/14/16)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fena)
Otec: Shibumi´s Nestor
Matka: Yadie Cuddly Aneriko
Majitel: Hana Princová
Chovatel: Irena Koláčná
Jméno psa: BETTY od Krásné řeky (N Reg/BPB/2578/12/13)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fenka)
Otec: Nevskaja Uslada Goryachyy Shokolad
Matka: Anetka Niki z Vtáčej zahrady
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Ing. Martina Němcová
KLUBOVÝ ŠAMPION ŠAMPIONŮ
Jméno psa: BETTY od Krásné řeky (N Reg/BPB/2578/12/13)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fenka)
Otec: Nevskaja Uslada Goryachyy Shokolad
Matka: Anetka Niki z Vtáčej zahrady
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Ing. Martina Němcová
KLUBOVÝ ČESTNÝ ŠAMPION
Jméno psa: HALLE BERRY Mystic Love (CMKU/BF/6571/14/16)
Plemeno: Bišonek (fena)
Otec: : Groomlines Most Delicious Marabou
Matka: Beautiful Jewel Charnett
Majitel: Hana Machková
Chovatel: Olga Dmejchalová
Jméno psa: BETTY od Krásné řeky (N Reg/BPB/2578/12/13)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (fenka)
Otec: Nevskaja Uslada Goryachyy Shokolad
Matka: Anetka Niki z Vtáčej zahrady
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Ing. Martina Němcová
Jméno psa: WEST- CVET Vinný vrch (N Reg/BPB/4481/16/18)
Plemeno: Ruská barevná bolonka (pes)
Otec: Yukon S Volchey Zemli
Matka: Gimi-Cvet Vinný vrch
Majitel: Michala Valentová
Chovatel: Vítězslav Klika
KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION
Jméno psa: DOMENICA La Stella Nostra (CMKU/BF/5149/10/11)
Plemeno: Bišonek (fena)
Otec: Gigolo Blanc ze Zlaté Jalny
Matka: Genesis Charnett
Majitel: Eva Srbová
Chovatel: MUDr. Renata Chmelová

16) Výsledky výstav KCHB 2018

Klubová výstava 14.4.2018 - Rychnov nad Kněžnou
http://www.bichon-klub.cz/files/vysledkova-listina-2018.pdf

Klubová výstava CAC (bez KV) 17.6.2018, Praha, hotel Svornost
http://www.bichon-klub.cz/files/vysledkova-listina-06-2018.pdf

Speciální výstava CAC, Klubu chovatelů bišonků, z.s. 9. 9. 2018, Hotel
Svornost, Praha
http://www.bichon-klub.cz/files/vysledkova-listina-09-2018-Svornost.pdf

