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      POLOLETNÍ

ZPRAVODAJ 2017 
OTEVŘETE DVEŘE 

LÉTU 2017 

I přesto, že ještě 

nejsme vprostřed léta, 

tak vše červnové, a 

zvlášť na jeho konci, 

zpravidla v člověku 

evokuje pocit 

prázdnin za dveřmi. 

Posuďte sami. Jen co 

otevřete ty od 

vlastního obydlí, 

rychle se smazává 

hranice mezi 

domovem a ulicí. 

Pouliční toulky, 

flákání se v trávnících, 

po kavárenských 

zahrádkách a naplno 

pulsující život si 

rychle podmaní 

každého z nás.   

     Všem členům i Vašim čtyřnohým 

miláčkům  chceme popřát kRÁSné LÉTO a 

POKUD PRÁVĚ BALÍTE NA SVOU VYSNĚNOU 

DOVOLENOU, PŘIBALTE s SEBOU MALÝ 

POLOLETNÍ ZPRAVODAJ A JESTLIŽE JSTE SE 

PRÁVĚ VRÁTILI DOMŮ A VAšE DOVOLENÁ JE 

JIŽ MINULOSTÍ, NEVADÍ. NALAĎTE SE NA 

BUDOUCNOST A ZASE SE MŮŽETE TĚšIT.  

 

Dnes se Vám dostává do rukou pololetní zpravodaj 

KCHBPF a doufám, že si jej s potěšením přečtete.  Snad 

Vás jeho obsah osloví a příjemně si počtete i 

v příspěvcích členů.                                         Výbor klubu                 
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Vážení členové KCHBPF,z.s.,  výbor pro roky  2016-2020 Vás chce touto cestou 

bezodkladně seznámit s nastalou situací, kdy Vámi zvolení členové výboru ve funkci 

Hospodářka – paní Benešová Marcela a Výstavní referent – pan Beneš Bedřich náhle 

rezignovali na své funkce ve výboru klubu. Tuto vzniklou situaci bylo nutné velmi rychle 

vyřešit, a proto výbor využil možnosti oslovit další kandidáty z voleb do výboru z loňského 

roku a požádat je o dočasné zastoupení v těchto funkcích. Věnujte tedy prosím pozornost 

pozvánce na Výroční členskou schůzi, konanou při podzimní Klubové výstavě  dne 21.10. 

2017, kde jsou veškeré informace o dalším postupu případné dovolby nových kandidátů do 

výboru.   

Zárověň byl založen a u Finančního úřadu zaregistrován funkční 

ÚČET KLUBU  000000 - 2601243971 / 2010

FUNKCE KLUBOVÉHO VÝBORU JSOU DOBROVOLNÉ A BEZ NÁROKU NA ODMĚNU

AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝBORU KCHBPF  2016 - 2020 

Předseda, Hlavní poradce chovu: 

Kamila Senohrábková     Hrubý Jeseník 178, 289 32 p. Oskořínek                                      

tel.: 602 222 316, bichon-club@seznam.cz 

Místopředseda, webmaster: 

Tereza Spurná                   Pod Vodárnou 1807, 431 11 Jirkov                                              

tel.: 775 760 211, bichon-club@seznam.cz 

Jednatel: 

Lenka Křížová                   Peškova 513, 403 31 Ústí nad Labem                                              

tel.: 776 087 923, bichon-club@seznam.cz        

Dočasně zvolený Hospodář: do dne 21.10.2017 včetně 

Vladimír Hruška                U Nesypky 227/18, 150 00 Praha – Smíchov                               

tel.: 606 608 940, ucto-bichon-club@seznam.cz 

Dočasně zvolený Výstavní referent: do dne 21.10.2017 včetně 

Radka Vanclová                 Pod Hrází 577, 514 01 Jilemnice                                                

tel.: 732 858 641, vystava-bichon@seznam.cz 

 

web stránky   -   www.kchbpf.wbs.cz

http://www.kchbpf.wbs.cz/
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Výbor klubu chce touto cestou vyslovit poděkování paní Sylvě Hrůzové za 

výrobu překrásných výstavních stupínků pro vítěze a umístěné, které Klub 

chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. dostal sponzorským darem. 
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PROSÍME  

Nezapomínejte 

hlásit výboru 

klubu změny 

Vašeho příjmení, 

adresy, telefonních 

čísel a e-mailů. 

Postačí pomocí 

emailové adresy 

bichon-club 

@seznam.cz  

Předejdete tím 

zbytečným 

nedorozuměním, 

kdy Vám nepřijde 

Zpravodaj, nebo se 

Vám nedá dovolat, 

nebo Vám 

odešleme email a 

Vám nic nedojde. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       www.kchbpf.wbs.cz 

                                                                                            zprávy webmastera: Tereza Spurná 

Vzhledem ke skutečnosti, že máme téměř od 

základů nově budovaný vzhled a strukturu 

klubu chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. 

dovolujeme si Vás požádat o zvýšenou 

pozornost u přihlášky do klubu v nové 

podobě. Tato nová přihláška slouží jako 

KARTA ČLENA pro administrativní 

potřebu klubu.  Tedy vybudování 

kompletního seznamu členů se všemi údaji. 

Žádáme proto všechny nové členy o pečlivé 

vyplnění členské přihlášky. Tuto prosíme 

odeslat naskenovanou v elektronické podobě 

na klubový email bichon-club@seznam.cz 

nebo poštou na adresu jednatelky klubu  

Lenka  Křížová, Peškova 513, 403 31 Ústí nad 

Labem 

 

Na webových stránkách se stále velmi 

intenzívně pracuje a Vaše návštěvy, 

podněty a příspěvky pomohou 

stávajícím i novým členům rychle se 

orientovat nejenom v problematice 

chovu a výstavní činnosti. Rychlá 

informovanost může posloužit i ve 

volnočasových aktivitách, kde  

můžeme všichni získávat nové přátele, 

poznatky a  zkušenosti,  a hlavně se 

přijít pobavit!  

mailto:bichon-club@seznam.cz
mailto:bichon-club@seznam.cz
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Připravili jsme pro naše nejúspěšnější nové klubové diplomy, autorem návrhů je Tereza Spurná.   

         

Vážení členové KCHBPF, následující rok máme před sebou 25. Výročí založení klubu 
KCHBPF, z.s.,  Toto významné jubileum bychom s Vámi rádi oslavili a zároveň Vám 
předali klubové čestné tituly a ocenění ze soutěží již na 30. Klubové výstavě 
s Klubovým vítězem v únoru 2018. Proto považuji za nutné připomenout všem, že je 
nezbytné nejpozději do 15. ledna 2018 zaplatit členské příspěvky ve výši 400,-Kč.  
Pokud nebude připsána platba příspěvků na klubovém účtu v tomto termínu, není 
možné přiznání požadovaných ocenění a Vaše členství v KCHBPF bude z Vašeho 
rozhodnutí ukončeno ke dni 28.2.2018. Nově je možný bezhotovostní bankovní převod.                                                                                                                                            

!!! AKTUÁLNÍ ČÍSLO ÚČTU !!! 

Klubové příspěvky a platby zasílejte převodem na číslo účtu FIO Banky  

000000 - 2601243971 / 2010                                                         
nebo poštovní poukázkou typu A na stejné číslo účtu a adresu klubu:  

KCHBPF                                                                                                                         
Hrubý Jeseník 178                                                                                                             
289 32 Oskořínek 

Dbejte prosím na správné vyplnění VS a SS,  bez těchto údajů nelze přiřadit platbu.  
VARIABILNÍ SYMBOL: to je vždy Vaše telefonní číslo                                                     
SPECIFICKÝ SYMBOL: vyberte účel platby z tabulky bez těchto údajů nelze přiřadit platbu. 

Kód SS          Platba                                                                      Člen                        Nečlen  
01  zápisné + členský příspěvek - pouze nový člen                  -----                            500,- 
02  členský příspěvek                                                                  400,-                          ------ 
03  bonitace  veřejná na výstavě                                                400,-                          800,-  
33  bonitace  individuální                                                            500,-                          900,- 
04  krycí list   do 15 dnů                                                              100,-                        1000,- 
44  expresní vydání KL  do 3 dnů                                               400,-                        1500,- 
05  kontrola vrhu + cestovné 6,-Kč/km  (u HPCH+100,-Kč)     200,-                          500,- 
06  prodloužení chovnosti  - feny nad 8 let                               200,-                          500,- 
07  poradenský servis u poradce chovu v soukromí               100,-Kč / hod. 
08  výstavní poplatek dle propozic 
09  sponzorský dar    
11  ostatní platby - např. administrativní poplatky, pokuty, inzerce, zálohy a rezervace  
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Zprávy členů Výboru  - Klub chovatelů Bichon á poil frisé, z.s.  o činnosti v prvním pololetí roku  2017  

Výbor Klubu se od ledna 2017 do července 2017 zabýval přípravou klubových akcí, zejména výstav. 

První výstava se poprvé konala v rámci i volnočasových aktivit členů klubu v areálu chatové oblasti 

Sázava Sedliště, kde proběhl prodloužený víkend „ Čarodějnice s bišonkem“. Tato akce byla mnohými 

členy KCHBPF hodnocena velice kladně. Hned za měsíc proběhla významná Speciální výstava pro 

plemeno bišonek, pořádaná naším klubem v areálu KD Čisovice. 29. Klubová podzimní výstava se již 

tradičně bude konat v prostorách hotelu Svornost – Dolní Počernice. Výbor se dále zabýval běžnou 

klubovou agendou jako je příprava Zpravodaje, přijetí nových členů, organizace výstav v roce 2018, 

návrh jejich termínů  a za úspěch považujeme zajištění zahraniční rozhodčí paní Helene Liatsis z Řecka 

pro Jubilejní 30. klubovou výstavu pro rok 2018 při příležitosti 25. Výročí založení prvního klubu 

bišonků v ČR – tedy Klubu chovatelů Bichon a poil frisé.  

                            Zpráva předsedy klubu za období 1.1.-31.7. 2017 Kamila Senohrábková  

 

Výbor Klubu se v 1. Pololetí r. 2017 sešel  3x. Na svých jednáních zhodnotil splnění zadaných úkolů a 

zabýval se přípravou jedné Klubové výstavy bez zadávání titulu KV a jedné Speciální výstavy. Oba výše 

uvedené termíny pořádaných akcí – Speciální výstava Čisovice a Klubová výstava CAC bez klubového 

vítěze Sázava 2017 se podařily a výsledky obou výstav byly v řádných termínech odeslány na ČMKU.  

Zvláštní poděkování patří štědrým sponzorům, kteří poskytli velmi hodnotné ceny všem vítězům, ale i 

všem zúčastněným. Jmenovitě děkujeme firmám: Vétoquinol Nymburk, Dymofracht Nymburk,  

Scanbis Trade s.r.o. Praha, K9, Candie´s, Mix Tea, Henry Schein – Farmina, Sarong Praha za skvělou 

podporu a za poháry. Dále Výbor řešil věci pro běžný chod klubu, klubovou agendu, jako je příprava 

Zpravodaje, přijetí nových členů, organizace výstav v roce 2018, návrh termínů a rozhodčích pro rok 

2018. Výbor se dále na mimořádné výborové schůzi zabýval náhlou žádostí o uvolnění z výborových 

funkcí manželů Benešových a jejich odchodu z klubu.  Zápisy jsou k dispozici na web stránkách klubu. 

Na prázdninové schůzi výboru již bude řešena Klubová podzimní výstava s KV, která se již tradičně 

bude konat dne 21.10.2017 v prostorách hotelu Svornost – Dolní Počernice.  

                                                             Zpráva jednatelky klubu za období  1.1.-30.6. 2017,  Lenka Křížová 

 

Výstavní referentka si Vás dovoluje pozvat k návštěvě web stránek v sekci Klubové soutěže a tituly: 

Pročtěte si nové regule pro možnost získání Klubových čestných titulů a umístění v soutěžích. 

Připomínáme, že v letošním roce je termín pro podání žádostí za rok 2016 stanoven do 31.8.2017, 

akceptovatelný termín je do dne 1. uzávěrky  Klubové výstavy s KV. 

Návrh termínů výstav pro rok 2018, ve fázi hlášení na ČMKU: 

30. Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz :  pátek, 2. února 1018, v restauraci  Tři Věžičky 

Střítež u Jihlavy, před víkendovým DUO CACIB Brno 3. + 4. února 2018                                                                                   

Klubová výstava CAC bez zadávání titulu KV :       21. října 1018   hotel Svornost Praha 

              Zpráva výstavní referentky klubu za období 1.6.- 30.6. 2017  Radka Vanclová  
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Zpráva o převzetí dokumentů klubu KCHBPF 
  
Jako dočasně jmenovaný hospodář klubu KCBHPF jsem 8.7.2017 převzal po bývalé hospodářce klubu 
paní Marcele Benešové dokumenty týkající se klubového hospodaření. 
V dokumentech jsem objevil některé nejasnosti či nedostatky vyžadující osobní vysvětlení paní 
Benešové. 
Podrobnou zprávu o převzetí dokumentů včetně zjištěných nedostatků jsem elektronicky odeslal 
Výboru KCHBPF a paní Benešové 12.7.2017. 
Protože paní Benešová nereagovala na odeslaný E-mail, aby případně vysvětlila ve zprávě uvedené 
nesrovnalosti v hospodaření, požádal jsem ji E-mailem z 21.7.2017, zda by nesrovnalosti mohla 
okomentovat. 
Učinila tak elektronicky 23.7.2017 s tím, že některé položky ze seznamu nedostatků byly vysvětleny 
nebo objasněny, jiné jen částečně. 
K dnešnímu dni 31.7.2017 má klub u Fio Banky finanční zůstatek 116.351,90 Kč. 

                                                                 Zprávu předložil  hospodář, Vladimír Hruška    

                                                                                                                                                                                      
V první polovině roku 2017 bylo zažádáno o vystavení 10 Krycích listů. Z nich jedna fena nezabřezla a 
KL byl vrácen, vystaven již náhradní KL. Tři KL dosud nepoužité,  jedna fena ještě v očekávání porodu. 
Z pěti KL, již zapsáno na PK ČMKU 19 štěňat:  7 psů a 12 fen.                                                            

Na Klubové výstavě Sázava bylo provedeno celkem 9 bonitací s výsledkem: 6 chovných psů, 1 chovný 
pes s podmínkou zdokladování výsledku posudku z výstavy,  2 chovné feny.                                             
Na Speciální výstavě Čisovice byly provedeny celkem 4 bonitace s výsledkem: 2 chovní psi a 2 chovné 
feny. Do seznamu bonitovaných jedinců KCHBPF přibylo tedy 8 nově nabízených krycích psů a 4 
chovné fenky. Za sebe pouze konstatuji, že je škoda, že to není naopak.  

                                                                 Zpráva HPCH  za období 1.1. - 30.6.2017, Kamila Senohrábková 

 

VÝSTAVNÍ KOUTEK 

Klub chovatelů Bichon a poil frisé plánuje pro rok 2018 tyto akce a výstavy: 

1) KLUBOVÁ VÝSTAVA SE ZADÁVÁNÍM KLUBOVÉHO VÍTĚZE  -------

nově pořádána na jaře v hotelu Tři Věžičky Střítež u Jihlavy                       

FCI, rozhodčí Heleni Liatsis, Řecko 

2) KLUBOVÁ VÝSTAVA BEZ KLUBOVÉHO VÍTĚZE  ------------------------ 

již tradičně pořádána na podzim v hotelu Svornost Praha 

3) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA PRO PLEMENO BIŠONEK ------------------ 

v příštím roce pořádá Klub chovatelů bišonků  

Kalendář výstav ČR : www.cmku.cz   zahraničí www.fci.be show schedules  

 

http://www.cmku.cz/
http://www.fci.be/
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FREE TIME  KOUTEK 

Americké legendy 
 

Když mne Kamila Senohrábková požádala, abych napsal něco o nejznámějším bišonkovi, 

pomyslel jsem si jediné. Koho to bude zajímat? Třeba někdo vůbec nebude chodit na výstavy 

a proč výstavní bišonek? Vždyť to bude jen a jen domácí mazlík.  Ale budiž, třeba bude 

někoho zajímat to, jak to vše začalo za velkou louží. Popularita bišonků  tam rostla přímo 

skokově. Nejprve byli bišonci vystavováni na  málopočetných setkáních a pak se náhle  po 

celém USA objevily místní kluby. A ten hlavní, vše zastřešující, tedy The Bichon Frise Club 

of America vznikl v květnu 1964 díky zájmu a úsilí některých členů.  
Co je to standard plemene? 

Popíšu to podle svého. Je to detailní popis každého plemene, jeho jakýsi ideální portrét 

popisující stavbu těla, kvalitu a počet zubů, kvalitu srsti, barvu oka a všechny další aspekty 

týkající se psa nebo feny. Rozhodčí , který posuzuje plemeno (říká se tomu, že má aprobaci) 

vlastně porovnává každého psa či fenu se standardem. Pes či fena, kteří jsou nejblíže 

standardu z pohledu rozhodčího na výstavě vyhrávají. To jsem napsal proto, že v USA byl 

standard plemene přijat tvorbou tehdejších členů klubu a byl přijat AKC v listopadu 1974. 

Pak byl ještě upraven v roce 1979 a pak naposled v roce 1988. 
Co je AKC ? 

Zkratka znamená The American Kennel Club a je to nezisková organizace věnující se vývoji a zlepšení 

chovu čistokrevných psů. AKC , jak se mu lidově říká, byl ustanoven v roce 1884 a vlastně zastřešuje 

autonomní kluby po celém USA. V září roku 1971 dal AKC plemenu povolení k tomu, aby bylo 

posuzováno na výstavách pod AKC a od roku 1973 mohli psi na výstavách získávat body požadované 

k titulu šampión. 

První speciální výstava 
V květnu 1976 se konala první speciální výstava v Kalifornii, pořádání se ujal klub v San Diegu. Když už 

vysvětluji všechny pojmy, speciální výstava znamená, že se týká jen jednoho plemene, v tomto 

případě bišonků. BIS (zase další zkratka znamenající Best In Show), tedy nejlepším bišonkem se stal  

tehdy Vogelflight´s Music Man. Byl to pes, který se stal později otcem 47 amerických šampiónů. 

Pokud mám uvádět i podrobnosti, výstavu tehdy posuzoval jeden z nejlepších amerických rozhodčích, 

pan Langdon Skarda.  

První šampión 
Charles a Dolores Wolskie byli majiteli prvního bišonka, který se stal šampiónem v USA. Jeho jméno 

bylo C. and D. Count Kristopher a prvním bišonkem, který vyhrál celou výstavu za účasti ostatních 

plemen byl Chaminade Syncopation. Bylo to v roce 1973 asi tak tři měsíce poté, co bylo plemeno 

uznáno AKC. Tím prvním, který byl nejlepším z plemene na americké výstavě Westminster byl v roce 

1974 Rank´s Eddie.  
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Westminster 
Tak to je nejslavnější americká výstava , která se poprvé konala v roce 1877. Byla to doba, kdy 

Spojené státy byly o 12 států menší . Každoroční konání výstavy nepřerušily ani dvě světové války, 

světová hospodářská krize , sněhové bouře či úplné přerušení dodávek elektrického proudu. Tím už 

jsem se konečně dostal k tomu nejslavnějšímu bišonkovi, který výstavu Westminster vyhrál v roce 

2001. Jeho jméno bylo Special Times Just Right a jeho chovatelkou byla Eleanor Ann McDonald. Pes 

během své výstavní kariéry vyhrál více než 100 titulů BIS na různých výstavách po celých Spojených 

státech. Special Times bylo jméno chovatelské stanice. Chovatelce se totiž zalíbil slogan Special Times 

and Happy Days, který reprezentoval program boje proti dětské rakovině. První část onoho sloganu si 

chovatelka zvolila za jméno či název svojí chovatelské stanice. Ve vrhu bišonků je průměrně okolo 

čtyř štěňat, ale 12 listopadu 1997 se ve vrhu narodilo jen jedno jediné štěně. Když se potulovalo po 

kuchyni chovatelky, připadalo jí , že jde o bezvadné štěně, anglicky just right. A tak psovi toto jméno 

už zůstalo. Navíc první písmena každého slova daly štěněti domácí či volací jméno. JR se čte jako 

Džejár a pod JR byl také pes znám obecně. S televizním seriálem Dallas nemá jméno psa vůbec nic 

společného. Džejára tehdy předváděl profesionální handler (zase další terminus technicus, který se 

vžil i do našeho kynologického slovníku – česky vystavovatel) Scott Sommer z Texasu. Pes měl 

dohromady tři spolumajitele. Kromě chovatelky to byla paní Cecelia Ruggles a brazilec Flavio 

Werneck. Vlastně on byl tím prvním , kdo psa vystavoval ve Spojených státech a který objevil výstavní 

kvality psa. Protože však v USA trvale nežil, a psa nemohl stále vystavovat, proto ke psu nastoupil 

Scott Sommer.  

 

JR s handlerem v Madison Square Garden, rok 2001 
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Jako na houpačce 
Přesně tak probíhal rok 2001. Džejár hned po vítězství v Madison Square Garden, kde se 

výstava Westminster konala, ukončil svoji výstavní kariéru a z výstavních kruhů se odsunul 

do handlerovy postele. Bohužel na závěr trochu smutku, chovatelka zemřela v říjnu 2001 a o 

něco později zahynul Flavio Werneck při autohavárii v Brazílii, když se vracel z jedné 

výstavy.  Koncem roku (v prosinci na Floridě) firma Eukanuba  uskutečnila první ročník 

výstavy AKC / Eukanuba National Championship. Prestižní výstava, které se mohli zúčastnit 

jen ti nejlepší z nejlepších. Zbylá spolumajitelka se domluvila s handlerem a psa přihlásili na 

jeho skutečně poslední výstavu. A jako to dopadlo ? Jednoduše skvěle, Džejár celou výstavu 

vyhrál. Byl to skutečně výjimečný pes, který navíc miloval výstavy. Tehdy o něm hlavní 

rozhodčí výstavy Westminster prohlásila, že je tak blízko standardu plemene, jak jen vůbec 

pes může být.  

 
AKC-Eukanuba National Championship v roce 2001.                                                              

JR v náručí tehdejší rozhodčí Dorothy Nickles 
Hlavní cenou kromě poháru byla pro vítěze i odměna 50.000,- USD. Celou částku Cecelia 

Ruggles a Scott Sommer věnovali na fond, ze kterého byly hrazeny náklady na studium dětí 

Flavia Wernecka. Ale to je vše minulost, vlastně i  Džejár už spí svůj věčný sen…….  
Přesto jsme nadšení, protože jeho geny budou již brzy k dispozici chovatelům v České republice, a 

to díky letos importovanému psu, Ame Jumelle Ironside.  

Ing. Svatomír Foschenbauer 

Foto: archiv autora 

Pozn.:  Autor není členem žádného klubu a výše uvedené řádky napsal formou sponzorského daru 

Klubu chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. 
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PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU 

AGILITY S BIŠONKEM 

Něco málo z historie 

Agility jako nový sport zřejmě vznikly v roce 1977, nesporné však je, že v roce 1978 se 

poprvé představily na Cruftově výstavě v Londýně. John Varley, jeden z členů organizačního 

výboru se tehdy rozhodl nabídnout 

divákům něco víc. Rozšířit a 

inovovat soutěže poslušnosti.  

A protože stejně jako psy měl rád i 

koně, k myšlence nebylo daleko. 

10. února 1978 odstartovala první 

soutěž agility. Proti sobě bojovala 

dvě družstva, každé složené ze čtyř 

týmů. Reakce přihlížejícího davu 

diváků byla bouřlivá. Původní 

exhibice určená pro vyplnění 

volného času návštěvníků výstavy 

rychle získala svůj vlastní prostor 

na slunci.  

 

V České republice má agility za 

sebou více než dvacet let existence. 

V roce 1991 je přivezli vystavovatelé, kteří viděli závody a ukázky tohoto sportu na 

zahraničních výstavách. Následovaly první pokusy s výcvikem, výroba vlastních překážek a 

založení Klubu agility ČR (1992). V dnešní době na cvičiště přicházejí lidé, kteří by rádi 

začali se zábavným, hravým, ale také smysluplným výcvikem a  pro svého psa volí právě 

agility. Agility tak přispívá k dobrému jménu rodu Canis, hravou formou napomáhá ke 

zvládnutí psa, základním návykům poslušnosti a je běžné, že lidé původně nacházející v 

agility krátkodobou zábavu, tímto způsobem najdou cestu i k jiným kynologickým 

disciplinám - flyballu, záchranařině, stopování, sportovnímu či služebním cýcviku, coursingu 

atd. 

Dnes má již agility v České republice velkou popularitu a tomuto sportu se věnuje čím dál 

více lidí.  

Co je agility? 

Agility je jednoduše řečeno překonávání překážek, které jsou různě poskládané po parkuru a 

pes je musí za pomoci člověka překonat v co možná nejkratším čase s minimem chyb. Parkur 

je složený ze třech základních typů překážek: skokové (skoková překážka, zeď a kruh) 

zónové (houpačka, áčko a kladina) a ostatní (tunely, slalom, skok daleký a stůl). Psi běhají ve 

třech velikostních kategoriích (S – small, M- medium a L – large) podle výšky v kohoutku a 

ve čtyřech výkonnostních kategoriích A0, A1. A2 a A3 – podle obtížnosti parkuru. 

V kategorii A0 startují naprostí začátečníci, kteří si chtějí vyzkoušet závodní atmosféru, 

neumí třeba ještě všechny překážky a nechtějí zatím skládat zkoušky. Od kategorie A1 začíná 

tým (pes a psovod) plnit zkoušky pro přestup do vyšší výkonnostní kategorie. V A3 kategorii 

startují ti nejlepší. 

Na závodech ve většině případů vidíme Border kolie, Sheltie, Jack Russel teriéry, kteří jsou 

v dnešní době šlechtěni pro tento sport. Tito psi jsou bezesporu jedni z nejúspěšnějších a 

nejrychlejších závodníků. 

Eric (Enterprise Eric Rocus) vlevo a  

Sanny (Senator Lodygowska sfora) vpravo, na tréninku agility 
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Ale co Bišonek? Bišonek je stále brán za tzv. „gaučáka“ a lidi s ním moc sportů nedělají a 

kolikrát ani netuší, jak je toto plemeno aktivní a jak miluje pohyb a práci se svým páníčkem. 

Za odměnu a radost svého páníčka by udělali cokoli a vzhledem k tomu, že jsou velice 

inteligentní a velmi rychle se učí novým trikům, hodí se výborně nejen k agility, ale také 

k jiným psím sportům, například dogdancingu. 

V našem klubu se agility věnují Lenka Křížová se Sannym a Petra Kunčar s Ericem. Jak se 

nám s našimi Bišonky pracuje, jak jsme se k tomuto sportu dostaly a jak nám to jde? To si 

můžete přečíst v následujících řádcích. 

 

SENATOR LODYGOWSKA SFORA (Sanny) 

Sanny není můj první pes, se kterým se agility věnuji. Již před osmi lety jsem kouzlo tohoto 

sportu objevila naprostou náhodou a začala 

jsem běhat se svým Boloňáčkem Chipem, 

kterému tenkrát bylo něco málo přes 4 roky. 

Přes počáteční ignoraci skokových překážek, 

kdy měl rád pouze tunely,  Chip tomuto sportu 

propadl a já s ním. Tréninky miloval a rychle 

jsme se naučili překonávat všechny překážky, 

které se v tomto sportu používají, a vyrazili 

jsme na první závody. Nakonec jsme se 

probojovali až do kategorie A2. V současné 

době je Chipovi již 13 let a agility neběhá.  

Dnes se agility věnuji se svým tříletým Bišonkem Sannym a způsob tréninku se za ty roky 

neuvěřitelně změnil. Z navádění na všechny překážky na ruku se nyní trénuje tak, že hlavně 

pes si musí na vše přijít sám, řídí se pohybem páníčkova těla, způsobu jakým natočí ramena, 

nohy a divili byste se, jaký to má na psa vliv. Nemusíte přitom použít žádné slovo a pes 

přesně ví, kam má běžet, protože Vy jeho partner mu to ukážete řečí těla . Pes je pak velmi 

samostatný, sebevědomější, protože si vše sám vymyslí a není jako loutka veden až do cíle a 

navíc neuvěřitelně zrychlí.  Na cvičák jsem se Sannym začala chodit hned, jak jsem si ho 

pořídila, tenkrát mu byly 4 měsíce. Začali jsme trénovat poslušnost a různé triky pomocí 

pozitivní motivace, a když byl starší, 

přidali jsme tunel. Protože nejen Bišonci, 

ale i ostatní pejsci rostou a vyvíjejí se jim 

kosti, min. do 9-ti měsíců by neměli skákat 

a překonávat př§ekážky. Dlouho jsme tedy 

pilovali pouze tunel, zlepšovali jsme tah 

dopředu a rychlost, trénovali točení kolem 

barelů na vysílání na dálku, což je úžasný 

trénink a příprava na točení kolem bočnic a 

nemusíte zrovna mít po ruce skokovou 

překážku, ale můžete trénovat točení kolem 

lampy, stromu,… prostě všude a za každé 

situace. Sanny je velmi temperamentní pes a aktivitu vyloženě vyžaduje. Je v tomto sportu 

velmi rychlý, agility miluje a na trénincích se vždy parádně vyřádí a vyběhá. Když si 

vzpomenu na naše první pokusy zaběhnout za sebou několik skoček a tunelů, musim se smát, 

protože Sanny je velmi rychlý, Chip byl naopak pomalý a trvalo mi více než rok!!!, než jsme 

se aspoň trochu sžili a já byla schopná ho parkurem provést. Několikrát jsem se o něj 

přerazila, když vyběhl např. z tunelu současně s tím, kdy sem tam doběhla já, milionkrát jsem 

tam ani nestihla doběhnout, protože je prostě neskutečně rychlý a tak jediný co jsem od 
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trenérky slyšela a dodnes slyším je „VŮBEC NEBĚŽÍŠ, MUSÍŠ BĚŽET, MUSÍŠ BĚŽET 

JEŠTĚ RYCHLEJI,…“ . Se Sannym se snažím trénovat na různých místech, protože 

v novém prostředí se hůř soustředí a protože je velmi kamarádský, občas mi uteče za jinými 

pejsky. Pravidelným tréninkem se nám ale již tento problém podařilo téměř odbourat a 

soustředí se čím dál líp. Stejně jako loni, tak i tento rok jsme absolvovali agility tábor, kde 

jsme se zdokonalovali v běhání. V současné době již umíme téměř všechny překážky. Chybí 

nám pouze dodělat slalom a zónové 

překážky. Všechny překážky se učíme 

postupně, z počátku jednotlivě a 

zařazujeme je do parkuru, až když je 

umí překonat z různých úhlů náběhů 

tak, aby ho potom v parkuru nic 

nepřekvapilo. S Chipem jsme vše 

uměli během jednoho roku. Se 

Sannym neumíme vše ani po 2 letech 

běhání. Nicméně Sanny je mnohem 

samostatnější, nemusím s ním běhat 

ke každé překážce a tak je náš běh 

plynulejší a rychlejší.  

Závěrem bych chtěla říct, že agility je perfektní možnost, jak se svým psem navázat ještě 

silnější pouto. V agility jste tým a jeden pomáhá druhému. Je to úžasná příležitost trávit se 

svým psem více času, ne ho jen vyvenčit a šup zpátky do postele. Bišonek je pes plný elánu a 

dokáže vám, že je to úžasný parťák k různým aktivitám. Zároveň se nemusíte bát toho, že by 

se mu nějakým způsobem ničila srst v případě, že máte Bišonka výstavního. Zúčastnili jsme 

se spousty výstav doma i v zahraničí a nikdy nám žádný z rozhodčích nevytkl, že by byla srst 

zničená. Jde pouze o správnou péči a tu jistě věnuje svým Bišonkům každý správný 

majitel/chovatel . A ruku na srdce – je pro vás důležitější výstava, nebo dobrý pocit z toho, 

že je váš pejsek šťastný a spokojený? Pro každého majitele je jeho pejsek ten nejkrásnější a to 

stejně žádná výstava a tituly nezmění. Tak s radostí do toho, ať tu máme další šťastné a 

vysmáté Bišonky, kteří si užívají života. Nemusíte běhat, abyste se zúčastnili závodů, ale 

běhejte proto, že vás to baví a užijte si se svým pejskem spoustu zábavy a společně strávených 

chvil. Lenka a Sanny ♥ 

 

ENTERPRISE ERIC ROKUS (Erik, Riky) 

Jak výše psala Lenka, ani Erik není můj první 

pes, se kterým trénuji agility. Agility jsem 

objevila také náhodou, ani už nevím jestli 

jsem se o tomto sportu dočetla v časopise 

nebo na internetu. Začala jsem trénovat někdy 

na konci roku 2011, kdy byly Šónovi, mému 

prvnímu Bišonkovi necelé 4 roky. V případě 

Šóna jsem si nebyla jistá, zda ho různé 

přeskoky, proskoky, tunely, houpačky a 

kladiny budou bavit a zda bude chtít ochotně 

plnit moje povely. Šón má svou hlavu a 

poznala jsem, že když ho něco nebaví, nebude 

to dělat. Dlouho jsem hledala, na co ho vlastně motivovat. Někteří psi mají svoji oblíbenou 

hračku, pro kterou udělají cokoli. Šón svoji oblíbenou hračku nikdy neměl. Za míčkem ho 

bavilo běhat jen ve štěněcím věku a to jenom chvilku. Hračka ho velmi rychle omrzela. 
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Pamlsky, které mu jednou chutnaly mu podruhé chutnat přestaly. Se Šónem jsme trénovali asi 

tak 2 roky a absolvovali několik neoficiálních závodů, než jsme byli nuceni parkur definitivně 

opustit z důvodu zdravotního hendikepu Šóna. Tento zlom nastal ve chvíli, kdy se nám 

začínalo více dařit, našli jsme společnou 

řeč a kdy už jsem chtěla zkusit startovat 

v kategorii A1. Dlouhé 3 roky jsem 

čekala, až se budu natěšená moci 

k agilitám vrátit, zatímco jsem se snažila 

Šóna všemožně léčit a vrátit mu zrak. 

Bohužel nám štěstí nepřálo, nyní je 

Šónovi 9 let a užívá si psího důchodu. 

Na agility parkur jsem se vrátila až se 

svým druhým Bišonkem Erikem. Eriček 

má úplně jinou povahu než Šón. Je více 

temperamentní, snadno se motivuje miluje 

běh a aportování míčku. Začali jsme trénovat u stejné trenérky jako se Šónem, jenže to jaksi 

nebylo ono. Místo zlepšování nastala stagnace, ne-li opak. Erik byl nesoustředěný, odbíhal 

z parkuru a zdálo se, že ho to snad i přestává bavit. A když jsem se ještě ke všemu dověděla tu 

„úžasnou radu“, že jsem si měla pořídit na agility spíše nějaké ovčácké nebo jiné pracovní 

plemeno, a že Bišon je na tohle nevhodný, věděla jsem, že je ten správný čas jít o dům dál a 

hledat nového trenéra. A tím bych chtěla navázat na Lenku, jak moc důležité jsou právě ty 

správné začátky. Agility nejsou jen překážky, to je až to další. Při tomto sportu jste vy a váš 

pes TÝM a bez vzájemné komunikace to prostě nejde a ta se právě trénuje všude možně i 

mimo parkur. Děkuji Lence, že mě v červnu loňského roku přivedla na jeden intenzivní 

trénink k výborné trenérce a kde jsme se dověděli, že v podstatě neumíme NIC!!! Takže jsme 

začali s obíháním barelů, stromů atd. tedy úplně od začátku (nic jiného jsem v té době, v 7 

měsíci těhotenství, ani nemohla ). Se 

Šónem i Erikem jsme do té doby prostě 

„nějak běhali“ a já neuměla tu výše 

zmiňovanou řeč těla. Všechno jsem se začala 

učit znovu a správně, pozice špiček nohou, 

pozice ramen, správné vedení rukou… 

Kolikrát jsem měla problém sama se sebou, 

zkoordinovat svoje pohyby (což mám 

vlastně dosud ), natož tohle ještě zvládat 

v rychlosti. Přestala jsem na něj řvát povely, 

kterým stejně nerozuměl a vida! Erik se 

najednou začal více soustředit a začal i 

zrychlovat… a já narazila na další problém – musím zrychlit také JÁ! V současné době 

trénujeme pod vedením několika trenérek, účastníme se intenzivních tréninků a agility táborů 

a již jsme zkusili i nějaký ten neoficiální závod, stále v kategorii začátečníci, protože ani po 

necelém roce, kdy jsme začali se správnou technikou, neumíme všechny překážky. Pracujeme 

hlavně na nácviku zónových překážek a slalomu. Erička i mě to moc baví, na každý trénink se 

těšíme a Erik tam vybije svoji energii.  

Není tedy pravda, že Bišonek je nevhodné plemeno pro agility. Právě naopak! Bišonek, jak 

uvádí standard plemene, je hravý, živý, temperamentní pes a pohyb potřebuje. Bišonek není 

pejsek jen na gauč a načesaný do postele. Proto všichni, kdo máte chuť s Bišonkem začít 

sportovat, neváhejte! Ukažte všem těm Jack Russelům a jiným teriérům, že Bišonek je ve 

stejné výškové kategorii stejně rychlý. Petra & Eric ♥ 
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ČARODĚJNICKÝ VÍKEND S BIšONKEM 
 
Ti z vás, kteří se zúčastnili naší historicky první klubové víkendové akce pro bišonky a jejich páníčky, 

mají své vlastní zážitky. Pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohli zúčastnit, přináším malé 

ohlédnutí za tímto krásným víkendem, jehož vyvrcholením byla Klubová výstava CAC bez zadávání 

Klubového vítěze. 

Někteří se sjížděli na „místo činu“ již v pátek 28.4.2016. Částečně pro nedočkavost událostí příštích, 

členové výboru pak zejména proto, aby připravili maximum možného ještě před příjezdem hlavního 

náporu „Účastníků zájezdu“.  Já jsem se svou rodinou a dvěma bišoními holčičkami mohla přijet až 

v sobotu dopoledne, neb se mi do cesty postavila měsíční uzávěrka v zaměstnání. Nu což… 

Dorazili jsme právě včas, abychom se nastěhovali se všemi bišoními proprietami do přidělené chatky. 

Konstatuji, že psi zabrali převážnou část zavazadlového prostoru v autě i prostoru v chatce. Ale tak už 

to před plánovanou výstavou chodí. Natahali jsme do chatky výstavní klec, pelíšky, mističky, fén, 

koupací a ostatní zkrášlovací záležitosti. Snad jsme vše ještě nestihli ani dodělat a již začínal workshop 

s mimořádně výstavně úspěšnou handlerkou a také profesionální lektorkou, paní Libuší Brychtovou. 

Workshop byl zaměřen zejména na potřeby začínajících handlerů, kterých bylo také značné a 

převažující množství. Nicméně i pro zkušenější z nás, bylo leccos z toho, co Libuška přednášela a také 

prakticky předváděla, přínosné a obohacující. Teoreticky nás vybavila skvěle, teď jen všechny 

techniky předvádění pejska v kruhu pořádně zvládnout a také praktikovat v kruhu na výstavách. 

Workshop byl přizpůsoben potřebám a dotazům účastníků, kterých bylo tolik, že jsme jej prodloužili o 

pár hodin i po obědě v místní restauraci Cíl.  

V pozdním sobotním odpoledni jsme se přesunuli na, našimi kolegyněmi Lenkou Křížovou a Petrou 

Kunčar, připravený agility parkur. Děvčata rozestavila své vlastní překážky, na kterých trénují se svými 

„závodními“ bišonky. Po celou dobu byly obě, Lenka i Petra, k dispozici všem zájemcům, aby si mohli 

vyzkoušet pod jejich odborným vedením navádění pejsků na překážky. Pro mnohé z nás to byla první 

příležitost k seznámení s tímto sportem. Moje holčičky Šarlotka a Sejvinka byly obě do agility 

zapálené. Evidentně je překonávání překážek moc bavilo a za pamlsek by šly až na světa kraj. 

Ochotně proskakovaly kruhem, přeskakovaly překážky a největším hitem byl tunel. Kdybych se 

zapálila i já, plyšáci by byli spokojení a jejich panička (rozuměj já) by s největší pravděpodobností 

odevzdala na parkuru několik z mnoha nadbytečných kil. Tak uvidíme, co s tím provedeme… 

Den se překulil do pozdních odpoledních hodin a já jsem se chutě vrhla na výstavní přípravu pejsků 

z mého odchovu. Chystala se jejich výstavní premiéra a bonitace, a tak jejich páníčci propadali lehké 

nervozitě v očekávání věcí budoucích. Předvádět pejsky se naučili, teď ještě z těch zablácených 

šťastných zvířátek vyrobit nadýchané obláčky. Pejsky jsem vykoupala, ostříhala a rozdala pokyny, jak 

pejska udržet do výstavy čistého :D.  Nic snadného, je-li kolem vás tolik zajímavých psích kamarádů. 

Den „D“, tj. neděle 30.4.2017, nastal a my jsme se chystali na první výstavu pod organizací novým 

výborem. Jakmile byl připraven prostor, stoly byly naplněny poháry a cenami pro vítěze, paní 

rozhodčí Ivana Slapničková připravena k posuzování, výstava byla zahájena. Bišonci a jejich páníčci 

kroužili ve výstavním kruhu a všichni se maximálně snažili zúročit své čerstvě i déle nabyté 

vědomosti. Všem se krásně dařilo a předvedli přihlížejícím ze sebe to nejlepší. To, na co jsme se tak 
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dlouho a poctivě připravovali, skončilo až příliš rychle. Ceny byly rozdány nejlepším, startovní čísla 

pejsků slosována a sponzorské dary přiděleny.  

Paní Frey Gabriela si převzala HLAVNÍ SPONZORSKOU CENU od firmy SCANBIS TRADE s.r.o.  PRAHA 

katalogové číslo 7 – Klubová výstava CAC, 30. dubna 2017, Sázava Sedliště 

 

     Foto: Všechna startovní katalogová čísla byla slosována a svou cenu si převzal úplně každý vystavující 

Výstava se moc povedla, nové vedení klubu si vyzkoušelo své nové role a své zážitky jsme šli 

vstřebávat a s kamarády rozebrat k táborovému ohni, který byl připraven pro upálení starých a 

seschlých čarodějnic – mladé a vlhké dostaly ještě šanci :D Opekli jsme nějaké ty netopýry ve střívku 

(čti buřty), ugrilovali čarodějnické steaky a užívali si společnosti jeden druhého. Do domovů jsme se 

rozjížděli během nedělního večera a pondělního dopoledne. Jsme zajedno, že si takovouto akci 

musíme zase zopakovat v roce 2018. Již teď se těšíme! 

Tereza Spurná, Sejvinka a Šarlotka 
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Speciální výstava Čisovice 

Toho červnového dne vyšlo nádherné letní počasí, sluneční paprsky osvítily ranní 

oblohu ve slibu krásného dne. Cesta pro nás byla velmi příjemná a plná očekávání, a 

tak jsme dorazili docela brzy. Areál KD v Čisovicích naštěstí nabízí i úkryt ve stínu 

vzrostlých stromů, podpořený ještě chládkem velkého stanu. Přijížděli další a další. 

S některými jsme se dlouho neviděli. Opravdu si bylo o čem povídat. Málem jsem pro 

samé klábosení zapomněla připravit naší Bíbu na show  

Posuzovala paní Ing. Naďa Klírová. Její způsob posuzování se mi líbí. Hovoří hezky 

zřetelně a nahlas, na každého pejska si udělá dostatek času a má k nim velmi vstřícný 

přístup. Není moc takových rozhodčích. Sešlo se tu celkem 22 bišonů, což není tak 

málo ;) Ano, mohlo být i víc. Překvapila mě velice nízká účast členů KCHB. 

Vzhledem k tomu, že se Speciální výstava koná jedenkrát za rok, tak mě docela 

udivilo, že o titul Vítěz speciální výstavy nemá mnoho vystavovatelů zájem bojovat.  

Chtěla bych tímto poděkovat organizačnímu výboru KCHBPF za obětavou práci při 

přípravě tak náročné a velmi povedené výstavy. Věřím, že v této době je asi největším 

oříškem sehnat sponzorskou podporu. A přesto byly sponzorské ceny a poháry přímo 

úžasné. Výborné krmivo N&D od Henry Schein i preparáty od firmy Vétoquinol 

používám a velmi dobře je znám.   

A na příští akci si to vyzkouším na vlastní kůži. V Čisovicích jsem ještě ani netušila, 

že za pár dnů budu výstavní referentkou  

       

   

  Ze dne 3.6.2017 Radka Vanclová    
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Dovolená se psem 

Vzít psa s sebou nebo využít služeb psího hotelu, popřípadě ochoty příbuzných či 

známých? Pokud máte jednoho psa, je vaše rozhodnutí asi jednodušší. 

My jezdíme na dovolenou či výlety se všemi našimi psy. Nedokážeme si totiž moc 

představit, že my si budeme užívat radovánek léta a naše holčičky budou na nás čekat 

někde v psím hotelu u cizích lidí. 

Od toho se už odvíjí výběr naší dovolené. Jezdíme po krajích českých, kde si 

pronajmeme chalupu se zahrádkou, bazénem, grilem a hlavně plotem. Užíváme si 

relaxace a nabízeného komfortu a naše fenečky jsou šťastné s námi. Samozřejmě 

jezdíme a chodíme na výlety po okolí. Na návštěvy hradů, zámků, muzeí a 

neschůdného terénu máme přenosné tašky. Kdo navštívil například Drábské světničky, 

ví o čem mluvím. Pro ty, kdo tam nikdy nebyli, malé vysvětlení. Jde o pískovcové 

skály, kde se velká část trasy zdolává po žebřících a visutých lávkách. Zrovna tam 

jsme potkali francouzské turisty, kteří jak nás spatřili, přestali fotit skály a jejich 

objektivy se soustředily na nás. Asi takové blázny ještě nepotkali. 

 

Na zámku Sychrov jsme jako jediní z výpravy absolvovali prodlouženou prohlídku. 

Pan průvodce nám řekl, že měl veliké obavy, zda pejsci nebudou rušit prohlídku 

zámku. Holky seděly v taškách, pozorovaly dění okolo a byly tiše jako pěny. Na rozdíl 

od malých dětí, které neustále rušily jeho výklad. Byl z nich unesen, jak jsou hodné. 
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Dokonce jsme absolvovali i prohlídku podzemních štol v Kutné Hoře. To bylo hodně 

náročné, protože štoly měly místy šířku půl metru a jinde zase výšku 120 cm. I tuto 

prohlídku jsme bez problémů zvládli. Velký zážitek měla i paní průvodkyně, která 

nám řekla, že pejsky ještě na prohlídce nikdy neměla. 

Také jsme byli na dovolené v kempu, pod stanem. To bylo trochu náročnější, hlavně 

když se v okolí našeho stanu objevilo vícero bišonků, jorkšírů a jiných malých pejsků. 

Pak docházelo k různým humorným situacím, když jich občas pár uteklo a dali se 

dohromady. Poté se otočíte a ve vašem stanu máte najednou dva psy navíc anebo se 

stalo, že se někomu ztratilo maso připravené na grilování. Asi nikdy nezapomenu na 

zděšený výkřik opalující se paní, které přeběhla smečka přes záda. Nakonec jsme se 

tomu všichni zasmáli, jelikož ten gang vedl zrovna její vykutálený pes. 

S pejsky můžeme doporučit i návštěvu zoologických zahrad, také máme vyzkoušeno. 

 

Líbí se mi pozitivní reakce a úsměvy na tváři lidí, co vidí „hebkou smečku“ na 

vodítku. Spousta lidí se vyptává na plemeno a jeho povahu. Takže máme i dobrý pocit 

že šíříme slávu bišonka mezi lidi, co ho ještě neznají. 

Třeba někoho můj příspěvek inspiruje a příště se rozhodne, že také vezme své 

mazlíčky s sebou. Nebojte se toho, všechno se dá zvládnout. Stačí jen chtít ;)                                     

                                                                         Radka Vanclová a naše smečka bišoní 
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Klub chovatelů Bichon à poil frisé  z.s. 

pořádá 

dne 21. října 2017 

v hotelu Svornost Praha . Dolní Počernice 

Klubovou výstavu 

se zadáváním KV + klubových čestných titulů 

 

spojenou s bonitací   

poté následuje členská výroční schůze 

Delegovaný rozhodčí:  

Antonín Mudra 

Mezinárodní rozhodčí FCI 

Uzávěrka přihlášek:      I.  2. 9. 2017         II. 25. 9. 2017 

Informace o výstavě: tel.:  776 087 923  NEBO  602 222 316 

:  bichon-club@seznam.cz 

 

PŘIHLÁŠKY ON LINE NA      www.kchbpf.wbs.cz 

 

ZPRAVODAJ 2016

 

VYDÁVÁ KCHBPF, z.s. 

Vychází pouze pro 

potřebu Klubu 

chovatelů Bichon a poil 

frisé, z.s. 

Zpravodaj je 

neprodejný. 

Za obsah otištěných 

článků odpovídají v plné 

míře autoři článků. 

Příspěvky členů 

vyjadřují osobní názor 

autora, který nemusí 

být vždy v souladu se 

stanoviskem výboru 

nebo redakce. 

Texty neprocházejí 

jazykovou ani 

stylistickou úpravou. 

Fotografie archiv 

KCHBPF, z.s.  

 


