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    pololetní   

ZPRAVODAJ 2018 
AŤ SE VŠECHNY 

BARVY LÉTA 2018 

NESMAZATELNĚ 

ZAPÍŠÍ DO VAŠICH 

MYSLÍ   

ROK SE S ROKEM 

SEŠEL A MÁME 

TADY ZASE 

POLOVINU ROKU.  

 

Teplé jsou noci         

teplá jsou rána     

v poledne slunce hoří 

schovat se do stínu    

zaplavat si v moři   

v řece či v potoce   

v bazénu u domu    

k obědu zmrzlinu,           

o tobě léto                      

se básně tvoří                  

i když se z propisky     

brzy kouří ….. 

 

 

   VŠEM členům i VaŠim čtyřnohým 

miláčkům  chceme popřát kRÁSné léto, 

spoustu slunÍČKA A LETNÍ POHODU. 

 

Dnes se Vám dostává do rukou pololetní vydání 

letošního zpravodaje KCHBPF a věříme, že Vám 

přineseme množství potřebných a zajímavých informací 

a příspěvků našich členů   

                                                                      Výbor klubu    
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Vážení přátelé a chovatelé Bišonků – Bichon a poil Frisé 

Tentokrát Vám předkládám trochu netradiční úvod Pololetního zpravodaje.  

 

   V letošním roce slavíme 25. Výročí založení Klubu chovatelů Bichon a poil Frisé. Dovoluji 

si tedy ocitovat historicky významná fakta, doplněná z části novodobou historií. Nejdříve 

však připomenu historii, našeho v České republice prvního založeného, Klubu chovatelů 

Bichon a poil frisé.  

   Klub se začal rodit hned v době prvního bišoního importu v roce 1992 skupinkou nadšenců  

a zaregistrován byl začátkem roku 1993. Přesně řečeno, žádost o vznik spolku byla odeslána 

k registraci dne 23.12.1992. Předsedou KCHBPF se stal pan Ivan Bohuňovský, hospodářkou 

Blanka Pidrmanová, poradce chovu pro Čechy Stanislav Pidrman, poradce pro Moravu a 

Slezsko Jana Bohuňovská, která vykonávala i funkci výstavní referentky. Letití členové mají 

tu čest potkávat se s některými ze zakladatelů ještě nyní, řeknete si co to je dvacet pět let? 

Bohužel čas je neúprosným nepřítelem a tak je mou povinností uctít i tichou vzpomínkou 

pana Stanislava Pidrmana, který z našich řad odešel před 9 lety.  

   Mimo jiné pro podzimní Klubovou výstavu 20.10.2018 ve Svornosti v Praze, nám bude 

posuzovat bišonky právě paní Jana Bohuňovská.   

      Významné výročí 25.let si zaslouží připomenutí těchto okamžiků   

i v podobě osobního poděkování zakládajícím členům KCHBPF.   

 

www.kchbpf.wbs.cz

 

 

 

http://www.kchbpf.wbs.cz/
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30. Jubilejní klubová výstava KCHBPF 2. 2. 2018 

 

   se konala ve Stříteži u Jihlavy v hotelu Tři věžičky. Prostředí, ač neveliké, bylo velmi 

příjemné a personál hotelu vyšel vstříc úplně všem našim požadavkům. Otestovali jsme 

salonek uvnitř a nakonec i terasu venku.  

   Tuto klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubový vítěz posuzovala zahraniční rozhodčí, 

paní Helene Liatsi. Její velmi milý a korektní přístup k psíkům i k vystavovatelům myslím 

každého potěšil. Této výstavy se zúčastnil úctyhodný počet bišonků a to 32. Takové obsazení 

nebývá ani na mezinárodních výstavách, což jen podtrhuje prestiž,  jakou by měly klubové 

výstavy mít. 

   Myslím, že se podařilo získat nádherné a kvalitní produkty od sponzorů, a že nikdo neodešel 

s prázdnou. Jmenovitě patří naše poděkování sponzorům: Farmina Pet Foods , Candies , K-9 , 

Vetoquinol , čaje od MIX-TEE , Dymofracht Logistic. Poháry a kokardy nám tradičně vyrábí 

a zajišťuje firma Sport Forte Poděbrady. Za jejich nápady a návrhy moc děkujeme, protože 

jsou vždy neobvykle řešené a s výbornými barevnými kombinacemi.  

   Sečteno a podtrženo výstava se zdařila, a již chystáme další, na kterou bych vás chtěla 

všechny srdečně pozvat do známého prostředí hotelu Svornost v Praze – Dolních Počernicích. 

   Výstavu, která se koná 20. října 2018 nám posoudí zakládající členka KCHBPF (v r.1993) 

mezinárodní rozhodčí paní Bohuňovská Jana a pak bude následovat Výroční členská schůze. 

   Při této příležitosti proběhne slavnostní poděkování k 25. výročí založení Klubu Bichon a 

poil frisé  

 

                    Těšíme se na vás 

                    Radka Vanclová 

                    výstavní referentka 

 

 

RNDr. Petra Kunčar, Ph.D. podala z rodinných důvodů dne 1. 5. 2018 žádost o 
odstoupení z funkce předsedkyně Kontrolní a revizní komise (dále jen 
"KRK). Návrhy na nového předsedu KRK výboru mohou členové klubu podávat 
písemně na emailovou adresu bichon-club@seznam.cz  do termínu 5.10.2018 
Volby nového předsedy KRK proběhnou 20. října 2018 během Výroční členské 
schůze KCHBPF, z. s. konané v Praze v hotelu Svornost. 
 

mailto:bichon-club@seznam.cz
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PLÁN KLUBOVÝCH VÝSTAV A  AKCÍ PRO druhé pololetí ROKU 2018 
v letošním roce slavíme 25. let od založení prvního samostatného Klubu chovatelů Bichon 

a poil Frisé. K této příležitosti jsme pro Vás a Vaše bišonky připravili ještě spoustu akcí 

VÍTEJTE NA OSLAVÁCH 

V loňském roce jsme měli čarodějnickou premiéru na Sázavě,  a většina z nás si přála, aby se z toho 

stala tradice a aby se setkání s bišonky i nadále organizovala. Jak víme, my ji pro pejsky uspořádat 

umíme. Snad se nám vše vydaří k maximální spokojenosti členů, ale hlavně pro potěšení našich 

plyšáků.  Věřím, že si nadcházejících oslav užijeme, že si každý najde to, co ho zajímá a že se 

prohloubí společná přátelství mezi všemi účastníky. Přeji nám krásné počasí a dobrou náladu po celý 

rok 2018   

TYP                                                 MÍSTO         DATUM            ROZHODČÍ 
 „BICHONFEST“                             Jižní Čechy   5.-8. července 2018                                   

Volnočasová akcička „BICHONFEST“ na prodloužený víkend  5.-8. července 2018   

PROGRAM  „BICHONFEST“  DRAHONICE    5.7. - 8.7.2018 

ČT  od 10-14 hod – příjezd a ubytování se, vítání skalních i nových účastníků, předání věcí do 
Dražby  

 17 – 18,30 hod – jízda na koních 
 19,15 hod – GRILOVÁNÍ  VEČEŘE a vzájemné seznamování se, přednáška „Krytí a porody 

v praxi“ (dámy Senohrábková, Vanclová) 

 

PÁ   7,30-8,30  - SNÍDANĚ 

9,00 - 11 hod –  Výstavní trénink vedený pozitivní motivací, můžete docházet průběžně,                   

psí pamlsky s sebou !!! (Kamila Senohrábková) 

12 -13 hod - OBĚD 

 13 -14,30 hod - vycházka do přírody nebo polední klid 

15 – 16 hod -  „Správná manipulace se psem u lékaře, nebo při  úpravě srsti“ (K.  

Senohrábková) 

17 – 18,30 hod – jízda na koních 

19,15 hod – GRILOVÁNÍ  VEČEŘE  následuje přednáška „Přihlášení výstavy a tituly“ (dámy 

Senohrábková, Vanclová) 

V případě vašeho zájmu a pěkného počasí následuje táborák a opékání buřtíků                

diskuze k dnešním tématům 

SO 7,30 - 8.30 hod - SNÍDANĚ 

9,00 – 10,30 hod - bude probíhat pro přihlášené seminář  „ Střihová úprava bišonka“  pro      

ostatní  vycházka do okolí 

 11-12 hod – OBĚD 

12 – 13 hod.  posezení v Pražírně kávy Drahonice s ochutnávkou „Presso“ přímo z výroby 

14 hod - 16 hod –  Výstavní trénink vedený pozitivní motivací, můžete docházet průběžně,  

psí pamlsky s sebou !!! (Lenka Křížová, Kamila Senohrábková)  

              17 – 18,30 hod – jízda na koních  
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19,15 hod – GRILOVÁNÍ  VEČEŘE  následuje  Dražba  -  oblíbená zábava, při které od vás 

získáme peníze na pořádání dalších setkání a srazů chovatelů 

V případě vašeho zájmu a pěkného počasí následuje táborák a opékání buřtíků     

diskuze k odpolednímu tréninku 

NE 8-9 hod SNÍDANĚ 

 9,30 hod – Výstava „NANEČISTO“  o vítěze  Zámku Drahonice   

              12,00 -13,00 hod – OBĚD a po „O“ loučení a loučení a loučení……. A těšení se na příště  

V případě hezkého počasí, tedy „suché varianty“, budou všechna setkání a přednášky 
probíhat v přístřešku u jízdárny nebo v zahradě, v případě deště, tedy „mokré varianty“ se 
budeme vždy scházet v Konírně. Veškeré aktivity jsou dobrovolné, ale pokud se jich budete 
chtít zúčastnit, dostavte se včas. V areálu budou k dispozici igelitové sáčky na psí bobky, 
prosíme o dodržování základní povinnosti majitele psa - sběr hromádek !  A samozřejmě 
najdeme čas i na spoustu povídání a sdílení novinek :-) Těšíme se na Vás. 

Kchbpf  - PODZIMNÍ  výstava  

Klubová výstava (CAC)                  Praha            20. října  2018     Jana Bohuňovská (CZ)   

Samozřejmostí je i podzimní Klubová výstava CAC v tradičních prostorách hotelu Svornost v Praze  - 

Dolní Počernice dne 20.10.2018. S touto výstavou proběhne i slavnostní připomenutí k založení klubu 

a Výroční členská schůze. 

     

Speciální výstavu pro plemeno Bichon a poil frise letos organizuje KCHB  dne  9.9.2018 

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

 

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

 „POZITIVNÍ MOTIVACE BIŠONKA“ 

PRAHA dne 28.dubna 2018 

s trenérem zvířat panem Šustou a s mezinárodní rozhodčí paní Čermákovou. Na 

základě velmi příznivých ohlasů všech zúčastněných na tomto výjimečném 

sobotním semináři se Klub chovatelů Bichon a poil frise rozhodl uspořádat další 

trénink za účelem zopakování a procvičení zadaných domácích úkolů od výše 

zmiňované dvojice. 

Během prodlouženého víkendu 5. – 8. července 2018 je naplánováno v Jižních 

Čechách na zámečku v Drahonicích VOLNOČASOVÉ KLUBOVÉ SETKÁNÍ 

MAJITELŮ BIŠONKŮ 

Na věku vašich čtyřnohých plyšáčků vůbec nezáleží. Nejde o žádné výstavní 

pilování, pokud si to sami nebudete přát, nabízíme Vám zejména prohloubení 

informací o tréninku pozitivního posilování. Účastnický poplatek pro členy 

KCHBPF je ve výši 500,-Kč za celý pobyt, bez ohledu na počet navštívených 

seminářů. A jelikož je akce otevřena i nečlenům KCHBPF, pro ně je cena 

stanovena na 800,-Kč 

Připomeneme si osnovu, kdy jsme se všichni společně s oběma trenéry učili, že 

TRÉNINK JE ROZHOVOR Z PĚTI SLOV. Že už nevíte, o co šlo? Není divu, bylo 

to takové množství rychlých informací, že je pochopitelné, že nezažité postupy jsou 

již vytěsněny jinou informací. Pak je toto setkání přesně pro vás, protože si znovu 

zopakujeme vše, co jste systematicky přišli v sobotu řešit se svým bišonkem. 

Každý z Vás měl jasný cíl, co chce vylepšit, procvičit, případně změnit. Trénujte si 

doma vše, co Vám bylo doporučeno a v červenci se vzájemně ohodnotíme, jak se 

každému z nás více či méně povedlo to, co cvičil.                                                           

A že jste se na první sobotní lekci nedostali? Nevadí, není to přece žádný problém. 

Začít se dá kdykoliv a kdekoliv. Tak proč ne třeba na zámečku v Drahonicích. 

Jedná se o uzavřený objekt s obrovským potenciálem do budoucna. Penzion přímo 

na zámku nabízí 10 příjemných pokojíků se sociálním zařízením a v některých i 

kuchyňky. Cena za osobu je 500,-Kč za noc včetně snídaně. Obědy se dají zajistit 

dle výběru z jídelního lístku s dovozem. Zámeček nabízí svým zájemcům možnost 

jízdy na koních, využití vlastního bazénu, v blízkosti zámečku je koupaliště, 

rybník, velké louky a les. Jelikož se zámeček stále ještě rekonstruuje, nečekejte 

žádný luxus a 4* komfort. Jedeme s pejskama na venkovské sídlo s ostatními 

zvířátky, takže zámeckou róbu XIV. století určitě neshánějte, naopak přibalte si 

dobrou náladu                                                        Všichni jste srdečně zváni 
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Výbor klubu chce touto cestou vyslovit poděkování všem členům KCHBPF, z.s. za 

Vaši hojnou účast na organizovaných klubových akcích, které pro Vás a vaše 

bišonky Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. pořádá 

INFORMACE KE KLUBOVÝM SOUTĚŽÍM A ŠAMPIONÁTŮM  najdete na: 

www.kchbpf.wbs.cz                                                                   

                                                                                     

                       

 

!!! ČÍSLO ÚČTU !!!      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  
 

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!  

http://www.kchbpf.wbs.cz/
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PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU 

Seriál o výcviku Bišoního kamaráda 

Naučit Bišonka různé triky? Je to snadnější než si myslíte. 

Když jsem si před 14-ti lety pořídila prvního psa – Boloňáčka – nevěděla jsem o výcviku psů 
naprosto nic. Existovaly pouze klasické cvičáky, kde se trénovala poslušnost u velkých psů. 
Protože jsem toho názoru, že i malý pes musí poslouchat a být ovladatelný, s Chipem jsme se 
tam přihlásili. Po pár lekcích jsem ale utekla. Přístup trenérky se mi nelíbil. Škubání psem na 
vodítku, když zrovna neposlouchal, tahání psa za kůži za krkem, když napadl jiného psa, to 
nebylo nic pro mě. A tak jsme nedělali nic a plácali se v domácím tréninku, který nic 
nepřinesl, protože jsem nevěděla jak na to. Chip mě měl, jak se říká, totálně na háku a dělal 
si to, co chtěl on. 
Trvalo zhruba další 3 roky, než jsem se úplnou náhodou dostala k odkazu na internetu, kde 
byla nabídka výcviku agility přímo v našem městě. Do tý doby jsem o tomto sportu nic 
nevěděla. A tak jsme se přihlásili. V ten den se mi v tomto směru změnil život. Od té chvíle 
jsem se stala pejskařem tělem i duší a zjistila jsem, že výcvik psa může probíhat úplně jinak, 
než bylo do této doby zvykem. 
Je to jen pár let zpátky, kdy se pejsci začali trénovat pozitivní motivací.  
Co to je? Jak název napovídá, pejsek je nějakým způsobem pozitivně motivován, aby s vámi 
pracoval. V žádném případě se netrestá. Jediným trestem může být, že nedostane např. 
pamlsek, protože buď nereaguje a nechce cvičit, 
nebo cvik neudělá správně. A jak to funguje?  
 
Potřebujeme spoustu pamlsků, které pejsek 
miluje, pokud máte a používáte, tak klikr – 
úžasná pomůcka vydávající zvuk v podobě 
kliknutí, která psa strašně baví a rychle zjistí, že 
tahle super věcička přináší ty nejvíc super 
mňamky . Kliknutí se totiž rovná odměně a 
psovi zvuk dává jasný signál, že udělal něco 
správně a dostane za to odměnu. Nikdy, i když 
používáte při splnění nějakého povelu pořád 
jedno a to samé slovo, např. „ty si šikulka“, 
nikdy to neřeknete stejným tónem. Ale klikr je skvělý v tom, že vydává pořád stejný zvuk a 
pes rychle pozná, že tenhle zvuk znamená, že je 
ten největší šikulka na světě a dostane odměnu. 
      
A v neposlední řadě je při tréninku nutná páníčkova dobrá nálada – to je velmi důležité, 
protože pejsek z vás vycítí, když nejste v pohodě a nesoustředí se tak, jak by měl, případně 
nepracuje vůbec .  
 
Možná se ptáte, proč bych měl/a s pejskem vůbec trénovat? Je to přeci malé plemeno, 
gaučák, který je hlavně k mazlení. Ano, to je sice pravda, ale čím dál častěji potkáváme 
pejsky, kteří jsou absolutně nesocializovaní, agresivní, uštěkaní a nějakým způsobem si ten 

                            Obrázek č. 1: Klikr  
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život prožijí. Nechcete dopřát svému miláčkovi šťastný aktivní život, pro který se narodili? 
Divili byste se, jak jsou Bišonci aktivní, natěšení se učit nové věci a mají neuvěřitelný 
temperament, který mě nepřestává udivovat. Zároveň se díky pozitivní motivaci naučí 
přemýšlet, jsou více sebevědomí, protože díky vám ví, že jsou prostě dobří a zvládnou 
spoustu věcí, utváří si s vámi nádherné pouto. Když už se nějaké triky naučí a pochopí, jakým 
způsobem se trénuje, je úžasně vidět, jak se vám nabízejí a předvádějí různé triky, jen proto, 
aby vám udělali radost, aby byli s vámi a s vámi si život užívali. 
 
Protože je informací na jeden článek hodně, rozhodla jsem se pro vás připravit seriál do 
několika zpravodajů, ve kterých bych vám ráda ukázala, jakým způsobem můžete svého 
Bišonka trénovat a naučit ho základní cviky a třeba i nějaké triky, kterými můžete pobavit své 
známé a rodinu . 
 
S každým cvikem/trikem, který budete svého pejska učit, začínejte doma. Pro vašeho 
kamaráda je to místo, které zná, doma je klidný, nebojí se a hlavně, nic ho tam neruší. Když 
se cvik doma naučí a bezpečně ho vykonává za každé situace, pak můžeme ztížit prostředí a 
vzít ho ven. Ale zase, začala bych tam, kde to pejsek zná, kam chodíte třeba často na 
procházku a nebude tedy zaneprázdněný čmucháním v okolí a sledováním, kde se co šustne. 
Dále je důležité zmínit, že jakýkoli trik učíte, tak nedáváte povely. A to do okamžiku, kdy pes 
bez problémů cvik nedělá sám od sebe. Můžete postupně přidat nějaké gesto, povel rukou – 
třeba na „lehni“ mávnete rukou k zemi v okamžiku, kdy si pes lehá. Ale nic neřikáte, žádné 
„lehni“ na psa nevoláte. Proč? 
Jistě i vy sami, stejně jako jsem to dělala i já, když sem tento styl tréninku neznala, voláte na 
pejska pořád stejný povel dokola, když chcete, aby si třeba sedl a on ne a ne si sednout. 
Představte si, že přijedete např. do Číny a Číňan na vás začne pořád dokola volat jedno a to 
samý slovo. Začnete být zmatený, koukat kolem sebe, jestli se objeví nějaká záchrana a 
někdo vám řekne, co po vás chce. Tak se cítí váš pes. Voláte pořád dokola „sedni, sedni, 
sedni“ třeba 10x a pes si jde radši čuchat, nebo na vás nechápavě kouká, vrtí ocasem a říká 
si, co jste se zbláznili. Vy to nevydržíte a přitlačíte mu zadek rukou k zemi. A pořád voláte 
„sedni“. Pes teda konečně sedí, vy jste šťastní, že jste to dokázali, ale pes stále vůbec netuší, 
co se děje. Prostě ten povel nezná, vůbec neví co slovo „sedni“ znamená. Povely nakonec 
samozřejmě přidáme, ale až v okamžiku, kdy ten povel zná, začne ho nabízet a zvládá ho 
třeba právě na gesto. Pak přidáváme slovo, které u cviku budeme používat.  
 
Rada na závěr, než začneme učit triky. Vždy, když začínám učit nějaký trik, snažím se vžít do 
pozice pejska a představit si, jak vás vnímá, jak přemýšlí. Když mu něco nejde a nemůže přijít 
na to, co po něm chci, nikdy to není chyba psa, ale vy děláte něco špatně. Každý pejsek je 
jiný, vnímá jinak. Některý je trpělivější a vydrží minuty nabízet různá chování (triky), které by 
mohly pro vás připadat v úvahu (to je můj Boloňáček Henry – pro mě mistr v přemýšlení, vše 
vymyslí během chvíle), ale jsou pejsci, kteří po chvíli rezignují a jakmile nemají úspěch, jdou 
si svou cestou – můj Bišonek Sanny. Tam musíte odměňovat sebemenší úspěch/snahu/krok a 
být hodně pozorný, co dělá a vymýšlí. 
 
Nejprve bych začala tím, jak funguje výše zmíněný klikr, který je podle mého názoru 
základem úspěchu. Stojí pár korun a seženete ho v každém větším zverimexu nebo kdekoli 
na netu. Pes si na něj velmi rychle zvykne a naučit trik s klikrem je mnohem snadnější než bez 
něj.  
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Klikr trénink 
 
Budeme potřebovat:  
Několik pamlsků, klikr a pejska ;-).  
 
Sedneme si na zem a pejska posadíme proti sobě. 
Nyní mu musíme vysvětlit, jakým způsobem klikr 
funguje. 
Vezmeme si do ruky pamlsek, nebo si ho položíme 
vedle sebe tak, aby ho pejsek nemohl sníst sám, 
ale vy ho mohli hned po kliknutí vzít a pejska 
odměnit. 
Jakmile se pejsek na vás podívá, kliknete a dáte 
mu pamlsek. Musíte vždy vychytat ten správný 
okamžik a kliknout v okamžiku, kdy pejsek udělá 
něco, co chcete, aby udělal, i kdyby to byl jen 
náznak. Podívá se na vás, kliknete a hned dáte 
pamlsek. Toto opakujete několikrát po sobě. Třeba 2 až 3 minutky. Po chvíli zjistíte, že pejsek 
z vás nespustí oči a bude na vás upřeně koukat a čekat, kdy klikr cvakne a on dostane 
odměnu. Skončíte s tréninkem a on vám bude v patách a hypnotizovat vás pohledem a 
čekat, že zase kliknete a on dostane vytouženou odměnu. Můžete ho odměňovat i mimo 
trénink, tímto způsobem pořád trénujete, i když vám to nepřipadá a budujete krásný oční 
kontakt, který je velice důležitý. Pejsek si vás potom i venku hlídá, protože ví, že vy jste ta 
osoba, která sype dobrůtky a nebude od vás utíkat. Opakujte tento základní trénink třeba 3x 
za den max. 3 minutky den dva. Myslím si, a u nás to tak fungovalo, že pejsek rychle pochopí, 
o co jde a druhý den již můžete začít trénovat nějaký povel. 
 
Co je tedy důležité a na co si dát pozor: 
- Neodměňovat, když pejsek po vás skáče, snaží se dostat k pamlsku – vždy čekejte, až si 

hezky sedne a soustředí se na vás. Teprve tehdy je připravený a říká vám tím, že teď je ten 
správný okamžik, kdy se chce soustředit a pracovat s vámi. 

- Odměňovat v okamžiku, kdy plní požadovaný cvik. Zvedne oči, koukne na vás – okamžitě 
klikáme a dáváme odměnu. V případě, že byste klikli třeba o chvíli dýl, pejsek už bude 
třeba dělat jinou věc – šťouchne do vás packou, nebo si lehne, podívá se do strany a vy 
v tu chvíli neodměňujete za to, že se na vás předtím podíval, ale odměňujete další věc, 
kterou jste vlastně ani odměňovat nechtěli. Pejsci jsou ale neskutečně inteligentní a oni 
moc dobře vědí, za co odměnu dostali a hned v dalším kole vám budou nabízet to, co bylo 
důvodem k odměně. Plácnou do vás packou, nebo si rychle lehnou . Načasování je tedy 
velice důležité. 

- Na pejska nemluvíme, čekáme, až se přiblíží k tomu, co chcete, aby udělal. Kliknete, 
odměníte a přitom ho můžete i slovně pochválit. Neříkáte ale žádný slovní povel.  

 
 
 
 
 
 

                           Obrázek č. 2: Klikr trénink 
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Cvik č. 1: Dotkni se packou krabičky 
 
Začneme velice jednoduchým trikem. Je 
to totiž cvik, který pejsek rychle pochopí a 
začne tak chápat princip tohoto typu 
trénování. Začne jednoduchým způsobem 
zapojovat svůj mozeček  a zjistí, že je to 
hrozná sranda. Budete se divit, kolik 
různých cviků váš pejsek během pár vteřin 
předvede v okamžiku, kdy chvíli předtím 
dosáhl několika úspěchů a zjistí, že když 
nabídne nějaké chování (cvik), získá 
odměnu a začne se snažit. Je úžasné 
sledovat, jak to pejskovi v hlavě šrotuje a přemýšlí, co byste zrovna chtěli, aby udělal. 
 
Ze začátku se to může zdát hodně náročné - hlavně pro páníčka a bude to zkouška pro 
vaše nervy . Pejsek, který takto trénuje poprvé, totiž vůbec netuší, co po něm chcete. Do 
této chvíle jste mu vše ukázali, ke všemu jste ho dovedli, na nic nepřišel sám. A protože při 
pozitivní motivaci si na vše musí přijít sám a my mu žádným způsobem nenapovídáme, 
nenavádíme ho na pamlsek, prostě čekáme, co pejsek vymyslí, může to být pro něho ze 
začátku náročné. Ale stačí, aby jednou nebo 2x byl za něco odměněn a neskutečně se změní.  
 
I proto jsem vybrala na začátek tento cvik, u kterého dosáhnete úspěchu hned. Základem je 

opět perfektní načasování kliknutí a odměny. A 
hlavně, srovnejte si v hlavě, za co vlastně chcete 
kliknout a odměnit. Abyste byli připravení na 
okamžik, kdy se pejsek k tomuto cíli přiblíží nebo 
ho dokonce hned splní.  
Když učíme nový cvik, nikdy nemůžeme po 

pejskovi chtít a čekat na to, až ho hned na začátku 

splní kompletně tak, jak má cvik vypadat. To se 

nikdy nestane a vy byste akorát ztratili zájem 

vašeho pejska. Vždy postupujeme po kouskách. 

Odměňujeme sebemenší náznak snahy něčeho 

dosáhnout.  

 

A nyní již k samotnému cviku. Nějakou krabičku má doma každý.  

Nejlepší je například krabice od bot, nebo můžete použít i nějakou větší knihu. S krabičkou 

můžete dělat později spoustu cviků. My se díky ní učíme zóny na agility překážky. Dá se její 

pomocí naučit přiřazení pejska k noze, můžete s ní naučit pejska couvat, když vezmete větší 

krabici a necháte ji otevřenou, můžete naučit pejska, aby si do ní vlezl, nebo do ní uklízel 

hračky… Je toho neskutečné množství a my se nyní naučíme základ – tedy to, aby o ni měl 

zájem a na krabičku dal na začátek jednu packu a později na ni může stát třeba oběma 

                                          Obrázek č. 3: Krabička  

          Obrázek č. 4: Dívá se na krabičku 
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předníma packama, nebo zadníma packama.  My používáme dřevěnou krabičku (šikovný 

páníček jistě hravě stluče pár prkýnek k sobě) a navrchu má koberec, aby pejskovi neklouzaly 

packy. Velikost krabičky je ca 50x30 cm. Pejska si opět posadíme proti sobě a na zem dáme 

krabičku. Je na 100% jisté, že pejsek o ni okamžitě projeví zájem. Vy sedíte a musíte se dívat 

na krabičku. To je jediné co v tu chvíli děláte. Vždy koukáte na to, čeho chcete, aby se dotkl, 

když učíte třeba povel „sedni“, koukáte na zem. 

Pes toto velmi vnímá a sleduje sebemenší váš 

pohyb, náznak, gesto, které by mu napovědělo. 

Koukáme tedy na krabičku a čekáme, co udělá. 

Minimálně k ní nejprve čuchne, nebo se na ni 

alespoň podívá. A to je naprosto super, má o ni 

zájem a my toho musíme okamžitě využít a 

odměnit. Klikneme a dáme mu pamlsek. Pejsek se 

teď určitě zarazí a chvíli přemýšlí, co se stalo. Co 

jsem udělal, že mi klikli a dostal jsem pamlsek? 

Teď mu to dojde a zase se na krabičku podívá, 

nebo k ní čuchne. A my zase honem klikneme a odměníme. Teď již určitě do krabičky pejsek 

ťuká čumákem jako zběsilý a čeká na pamlsek. Můžeme ještě několikrát tento krok 

zopakovat. Když už máme pocit, že to v pohodě zvládá a sám toto chování nabízí, zvýšíme 

kritérium. Chceme, aby se krabičky dotkl packou. Díváme se opět na krabičku a čekáme. 

Pejsek bude opět čuchat ke krabičce a sledovat vás a přemýšlí, proč najednou nedostane 

pamlsek. Může začít „plakat“, protože přemýšlení strááášně „bolí“ a my po něm něco 

chceme, ale my počkáme, protože tohle opravdu nebolí, pejska netýráme, je to hra a on to 

brzy pochopí. Pokud by packou do krabičky neťukl, což nepředpokládám, protože v zápalu 

boje začnou automaticky packama plácat, tak ho vypustíme, aby se uvolnil a pustíme ho ke 

krabičce znovu. Můžete odměnit znovu to, že čuchne, ale pak zase čekáme. To je ta zkouška 

nervů, o které jsem mluvila na začátku . Musíme 

vydržet, protože my jsme páni a my rozhodujeme, kdy 

skončíme a co budeme s pejskem dělat – tímto si 

budujete také autoritu. Pejsek k vám bude vzhlížet a brát 

vás jako svého vůdce. Tím, že zaměstná hlavu, unaví se 

také psychicky a hodně to pomáhá v případech, kdy 

pejsek doma něco ničí, protože se nudí, nevydrží doma 

sám. Trénink vždy ukončujeme v okamžiku, kdy se mu 

něco povede, končíme v nejlepším, kdy to pejska začne 

bavit, protože jen tak se bude na další cvičení těšit a 

vyžadovat si vaši pozornost.  

Pamatuji si, když jsem s Henrym venku začínala trénovat oční kontakt. Henry byl venku 
hodně neposlušný, nikdy nemohl chodit na volno. Jediná jeho starost byla a dodnes je – 
čuchání. Já jsem se zastavila a čekala jsem, až se otočí a podívá se na mě. Pro Henryho to byl 

                 Obrázek č. 5: Čuchá ke krabičce 

       Obrázek č. 6: Jedna packa v „cíli“ ♥ 
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neskutečný problém. Neustále se díval před sebe a čuchal. 
Vůbec se na mě neotočil. Čekala jsem 10 minut!!!!! než se 
na mě letmo podíval. Od té doby to ale bylo stále lepší a 
lepší. Nyní se na mě otáčí jen tak, aniž zastavím a čekám. 
Třeba ani pamlsek nechce, stačí mu, když ho podrbu a 
jdeme dál.  
Pokud se tedy packou dotkne krabičky, nebo ji alespoň 
zvedne, jakoby mával, opět klikáme a odměňujeme a 
postupně se přibližujeme k požadovanému – tedy k tomu, 
aby na krabičku packu položil. Když už ji tam sám dává, 
můžeme zase zvýšit kritérium a chtít po něm, aby ji tam 
vydržel mít třeba 2 vteřiny, potom 5 vteřin. Nebo chcete, 
aby se tam postavil oběma předními packami. Je to na vás. 
Jedno je ale jisté. Nyní už to půjde rychle. Váš Bišonek totiž 
pochopil, že když něco nabídne, vy mu za to dáte odměnu a 
cvičení začne milovat . 
 
 
V příští části se váš Bišonek naučí povel „sedni“ a „lehni“ – většina z vašich kamarádů tyto 
povely již nějakým způsobem jistě umí, ale máme v klubu spoustu štěňátek, nebo si chcete 
tento povel vylepšit a tak se naučíme pozitivní motivací jak na to ;) 
 
 
 
Autor článku: Lenka Křížová 
Veškeré fotografie zde použité jsou z mého archivu a je na nich můj Bišonek – Senator 
Lodygowska sfora (Sanny)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č. 7: A máme obě packy  
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TOP BIS ON 2017 A KLUBOVI  S AMPIONI  

Všem psíkům, jejich majitelům a chovatelům srdečně blahopřejeme !!! 

    

PUTOVNÍ POHÁR pro TOP BICHONa klubu s 2190 body  1. místo za výstavní sezonu 2017              

a zároveň i čestný titul PLATINUM STAR CHAMPIONA KCHBPF si převzala                                                             

fena VIRACLE ALIPAMP z Podchotucí  chov. a maj.: Kamila Senohrábková 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FENA VÝSTAVNÍ SEZONY 2017 
VIRACLE ALIPAMP z Podchotucí    nar:14.2.2015  CMKU/BF/6758/15/16   maj: 
Kamila Senohrábková   2190 bodů 
USAVE YOU PAMPWI z Podchotucí    nar:28.1.2015  CMKU/BF/6754/15/16 maj: 
Tereza Spurná   852 bodů 
Ame Jumelle Helmi Punainen  nar: 18.10.2015  CMKU/BF/7053/-16/15  maj. Sylva 
Hrůzová  223 bodů                                                                                                                       
 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PES VÝSTAVNÍ SEZÓNY 2017 
O´MANNEKEN YASCO z Podchotucí  nar: 
7.5.2013  CMKU/BF/6144/13/14  maj:Václava Krulišová 670 bodů 
ARTIST ALIPAMP z Podchotucí  nar: 21.2.2016  CMKU/BF/7085/16/17 maj: Štefan 
Pilár 656 bodů 
SENATOR Lodygowska Sfora   nar:20.11.2013  CMKU/BF/6444/-14/13  MAJ: Lenka 
Křížová 435 bodů 
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠTĚNĚ VÝSTAVNÍ SEZONY 2017 
EMPIRE GIRL ALIPAMP z Podchotucí   nar:29.4.2017  CMKU/BF/7448/17  maj: Radka 

Vanclová  106 bodů 

AME JUMELLE Ironside  nar:3.2.2017  CMKU/BF/7482/-17/17  maj: Kamila 

Senohrábková   94 bodů 

E ALAHAN ALIPAMP z Podchotucí   nar:29.4.2017  CMKU/BF/7447/17 maj: Kamila 

Senohrábková  86 bodů 

 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ NOVÁČEK KLUBU VÝSTAVNÍ SEZONY 2017 
INDIANA JONES Magical beautty   nar:5.4.2016   CMKU/BF/7127/16/17  maj: Jana 

Skřečková  231 bodů 

Ame Jumelle Helmi Punainen  nar: 18.10.2015  CMKU/BF/7053/-16/15  maj. Sylva 

Hrůzová  223 bodů 

ELSA  z Perlitové  nar: 1.1.2016 CMKU/BF/7004/16 maj: Judr.Renata Žáčková  132 bodů 

 

PUPPY CHAMPION: 
ARTIST ALIPAMP z Podchotucí  nar: 21.2.2016  CMKU/BF/7085/16/17 maj: Štefan Pilár 

Ame Jumelle Ironside  nar:3.2.2017  CMKU/BF/7482/-17/17  maj: Kamila Senohrábková 

E ALAHAN ALIPAMP z Podchotucí    nar:29.4.2017  CMKU/BF/7447/17 maj: Kamila 

Senohrábková 

CHIA WHITE ANGEL Ganet Ungaro   nar: 27.2.2017  CMKU/BF/7409/17  maj: Jana 

Skřečková   

EMPIRE GIRL ALIPAMP z Podchotucí   nar:29.4.2017  CMKU/BF/7448/17  maj: Radka 

Vanclová 

 

JUNIOR CHAMPION: 
ARTIST ALIPAMP z Podchotucí  nar: 21.2.2016  CMKU/BF/7085/16/17 maj: Štefan Pilár 

Ame Jumelle IRONSIDE  nar:3.2.2017  CMKU/BF/7482/-17/17  maj: Kamila Senohrábková 

 

VETERÁN CHAMPION: 

ELEGANTE EMA Charnett    nar: 29.9.2007     CMKU/BF/4223/07/11     maj: Sylva 

Hrůzová,Zdeněk Hrůza 

 

GOLD STAR CHAMPION: 
O´MANNEKEN YASCO z Podchotucí  nar: 7.5.2013  CMKU/BF/6144/13/14  maj:Václava 

Krulišová 

 

PLATINUM STAR CHAMPION: 
USAVE YOU PAMPWI z Podchotucí    nar:28.1.2015  CMKU/BF/6754/15/16 maj: Tereza 

Spurná  

VIRACLE ALIPAMP z Podchotucí    nar:14.2.2015  CMKU/BF/6758/15/16   maj: Kamila 

Senohrábková  
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ČLENSKÁ SEKCE - PLACENÁ INZERCE 

Kdo je ENTERPRISE ERIC Rokus? 

ENTERPRISE ERIC, volacím jménem Erik, Riky, se narodil 

22.1.2015 v poměrně neznámé, malé chovatelské stanici Rokus 

paní Naděždy Kuntové ve slovenských Levicích. V této době jsem 

hledala bišoního parťáka nejen pro svého sedmiletého Šóna, ale 

především pro sebe, pro své oblíbené agility, když Šón tento sport 

musel pro nemoc navždy vzdát. 

Eriček mi padl do oka už jako malé štěňátko, o jeho předcích jsem 

však nevěděla skoro nic. Chtěla jsem hlavně bišonka, který 

ponese úplně jiné geny než Šón a to Erik splňoval. Jediný jeho 

přímý příbuzný, kterého jsem dříve viděla na živo, byl jeho 

dědeček z matčiny strany, Frizzled Life PIER PHILLEMON. 

Soutěžil tehdy v červnu 2011 na mezinárodní výstavě psů v Komárom, kde můj Šón docílil 

poslední potřebný CACIB pro udělení titulu Interšampion. Philík, jak mu panička říká, tehdy 

coby odrůstající štěně zvítězil ve třídě mladých a probojoval se i do závěrečných přehlídek. 

Tehdy jsem samozřejmě netušila, že jsem právě potkala dědečka svého budoucího psa. 

Když jsem si pak po čtyřech letech vybírala Erička, vzpomněla jsem si právě na tohoto 

pejska, který se mi v Komárom v mladých tolik líbil a už jsem věděla, že jeho vnuk prostě 

musí být můj. 

Teprve když jsem později dostala Erikův rodokmen do ruky, zjistila jsem, že má předky 

v různých zemích a začalo mě zajímat, kde jsou jeho kořeny. Tak jsem začala prohledávat 

internet a ptát se. Hodně přímých příbuzných má Erik na Ukrajině a v Bělorusku. Jenže když 

jsem pátrala ještě dál, zjistila jsem pro mě velmi zajímavé věci. 

Erik má v rodokmenu jedince pocházející z významných chovatelských stanic z Ameriky, 

Švédska a Finska, kteří byli jedni z těch, na kterých byla chovatelská stanice Frizzled Life na 

Ukrajině založena, a kteří udávali budoucí směr této chovatelské stanice.  

  Paray’s TABLOID NEWS 

Za zmínku určitě stojí pes pocházející ze slavné ch.s. Paray’s z 

Ameriky, Paray’s TABLOID NEWS (Spencer). Tento pes se 

stal Top psem Ukrajiny, 2x vítězem Euro dog Show v letech 

2008 a 2009 a potřetí tuto výstavu vyhrál jako veterán v roce 

2017. Umístil se rovněž na světových výstavách na 2. a 3. 

místě.  

Spencer je potomkem ještě slavnějších předků z Ameriky. 

Jeho otec, Paray’s PARAGON (Jake), získal 38x titul BIS na 

výstavách všech plemen, 5x BIS na výstavách speciálních, 

dosáhl titulu BOB a umístění ve skupině na vůbec 

nejprestižnější výstavě psů Westminster a může se pyšnit i 

trojnásobným titulem Number one bichon frise All Systems 

2006 - 2008. 
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Pradědeček Spencera Paray’s I TOLD YOU SO (Buster) vyhrál Toy Group na Crufts v roce 

2004, dosáhl 49x na nejvyšší titul BIS a stal se Top winning bichon U.K. breed history a 

zároveň Top non-sporting psem 2002 v Americe. 

Potomkem americké linie je kromě psů z Paray’s také Erikův pradědeček Manoir’s SHOT IN 

THE DARK (Bullet), britský a americký šampion a vítěz světové výstavy. 

Slavné předky nemá Erik nejen z otcovy strany v Americe, ale také z matčiny strany v 

Evropě. Již zmiňovaný Pier Phillemon je vnukem slavného psa jménem Jitterbop AFTER ME 

PLEASE (Simo), který je čtyřnásobným Top bišonkem Finska, 1x Top Toy psem Finska, 2x 

zvítězil na Crufts (2002 a 2003) a je dvojnásobným světovým vítězem (2003), z toho 1x v 

kategorii veteránů (2008). 

Manoir's SHOT IN THE DARK 

Úspěchy ale pokračují i dále. Multich. C.I.B. Frizzled Life Pier 

Phillemon se stal v roce 2012 Top psem slovenského klubu 

bišonků. Frizzled Life JAGGER, syn slavného Spencera, 

spolu se svou dcerou, Royal Curazh GARMONIA HILLARI 

(Leri), babičkou Erika, kromě mnoha šampionátů získali titul 

Vítěz Běloruska. Otec Erička, multich. MOZART 

SNOWBALL, v roce 2015 získal také titul vice-vítěz světové 

výstavy stejně tak jako Jagger v roce 2010. 

 

                                                          Jitterbop AFTER ME PLESE 

Přestože výstavy nebyly od začátku naší prioritou, ani Erik 

nemůže rozhodně zahanbit své předky. Dosud získal dva 

šampionáty v juniorské kategorii (ČR a SR) a dva v dospělé 

(ČR a Polsko). Je čekatelem šampionátů dalších dvou zemí. 

Získal 2x BOB na mezinárodních výstavách a ve svých 

pouhých 2 letech a 4 měsících dosáhl na nejvyšší titul C.I.B.  

1x se probojoval mezi 6 nejlepších o BIG. 

V loňském roce se také stal Klubovým šampionem KCHBPF a 

účastnil se Světové výstavy psů v Lipsku se známkou 

výbornou. Výstavní kariéru Eričkovi ještě neuzavírám, ale 

soustředíme se hlavně na agility. V současné době je Erik v 

intenzivním výcviku a naší prioritou je začít startovat na 

oficiálních závodech. Pevně věřím, že i na poli sportovním nějakého úspěchu dosáhneme. 

Pozn.: informace jsem čerpala z webových stránek příslušných chovatelských stanic. Za 

souhlas se zveřejněním fotografií a ochotu při komunikaci děkuji paní Pauline Johns, paní 

Jaaně Kauppinen a panu Sergii Piatyginovi. 

enterprisebichon.webnode.cz        

                                                                                               Petra Kunčar 



Bichon a poil frisé - New Times 2018 
 

www.kchbpf.wbs.cz Stránka 19 
 

 NAŠI VÝZNAMNÍ SPONZOŘI V ROCE 2018 

        

PODĚBRADY - SPORTOVNÍ TROFEJE POHÁRY A KOKARDY 
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Za odměněné vystavovatele děkujeme všem výše jmenovaným sponzorům za 

podporu našich klubových výstav i volnočasových akcí      

VELMI SI CENÍME ŠTĚDRÉ PODPORY  A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI  
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AKTUÁLNÍ SLOŽENÍ VÝBORU KCHBPF  2016 - 2020 

Kamila Senohrábková                                                                                                  
Předseda – informace, sponzorství                                                                                           

Hlavní poradce chovu – informace o krytí, štěňata, bonitace                                                                                                                                                                   

Hrubý Jeseník 178, 289 32 p. Oskořínek                                                                                      

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

Tereza Spurná                                                                                                            

Místopředseda – organizace chodu KCHBPF                                                           

webmaster – administrátor                                                                                                                    

Pod Vodárnou 1807, 431 11 Jirkov                                                                                         

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

Lenka Křížová                                                                                                                     

Jednatel – zastupování klubových zájmů na venek, zpravodaj                                        

Peškova 513, 403 31 Ústí nad Labem                                                                                      

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

Vladimír Hruška                                                                                                         

Hospodář – vedení účetní evidence a hospodaření KCHBPF                                                   

U Nesypky 227/18, 150 00 Praha – Smíchov                                                                           

tel.: 606 608 940      vladimir.hruska@volny.cz 

Radka Vanclová                                                                                                            

Výstavní referent – výstavní agenda a zpracování                                                                

Pod Hrází 577, 514 01 Jilemnice                                                                                             

tel.: 603 455 926        vystava-bichon@seznam.cz 

Bankovní spojení KCHBPF, z.s.                                                                                              

FIO Banka                                                                                                                                                       

č.účtu  000000-2601243971 / 2010                                                                                           

název účtu klubu: Klub chovatelů Bichon a poil frise, z.s.                                                       

http://www.kchbpf.wbs.cz/PRIHLASKA-do-klubu--CENIK.html#.Wi2FtVXiaUk     

Plemenná kniha č.1  přeregistrace, rodokmeny, šampionáty, žádosti o tituly                                                                                                                                              

ČMKU                                                                                                                                       

Eva Dragović                                                                                                                           

Maškova 3, 182 53  Praha 8 - Kobylisy                                                                                                                                                       

tel.: 234 221 372    dragovic@cmku.cz    

FUNKCE KLUBOVÉHO VÝBORU JSOU DOBROVOLNÉ A BEZ NÁROKU NA ODMĚNU 
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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 2018 do poloviny června 2018 zabýval plánováním a přípravou klubových 

akcí, zejména výstav a doplňkových volnočasových akcí pro členy KCHBPF. Výbor se dále zabýval 

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

2019, návrh termínů a za úspěch považujeme zajištění další zahraniční rozhodčí paní Monika Kuriata 

Okarmus pro Speciální výstavu pořádanou v roce 2019.   

        Zpráva předsedy klubu za období 1.1.-25.6.2018 Kamila Senohrábková  

 

Během prvního pololetí roku 2018 se výbor klubu sešel celkem 2x k projednání klubových záležitostí. 
Poprvé dne 31.3.2018 v Hrubém Jeseníku a podruhé dne 20.5.2018 na výstavišti v Litoměřicích. 
Pořízeny byly 2 zápisy z těchto schůzí, oba jsou zveřejněné na webových stránkách 
klubu http://www.kchbpf.wbs.cz/Zapisy-ze-schuzi.html. Z nejvýznamnějších bodů, které byly 
projednány, bych zmínila zhodnocení 30. Jubilejní klubové výstavy v Jihlavě-Stříteži, přípravu 
Semináře s panem Šustou a paní Čermákovou v Praze, přípravu podzimní klubové výstavy v Praze-
Dolních Počernicích, zpráva ze Setkání chovatelských klubů pod záštitou ČMKU, organizace 
volnočasového setkání "Bichonfest" na zámečku v Drahonicích a další. 
Pro další fungování klubu je podstatná žádost paní Petry Kunčar o ukončení její činnosti v Kontrolní a 
revizní komisi z rodinných důvodů. Z tohoto důvodu je nutné doplnit člena KRK v při Členské schůzi v 
Praze-Dolních Počernicích. 
Výstavní referentka podala podnět výstavní komisi ČMKU k zavedení titulu res. CAJC, který je již v 
zahraničí udělován. 
                       
                       Zpráva místopředsedkyně klubu za období 1.1.-25.6.2018 a  webmaster Tereza Spurná 
 

31. Klubová výstava CAC bez zadávání titulu Klubový vítěz : v sobotu 20. října 1018 v hotelu  Svornost 

kde se bude konat i Výroční členská schůze KCHBPF. 

                              Zpráva výstavní referentky klubu za období 1.1.-25.6.2018 Radka Vanclová  

 

                                                                                                                                                                                      

Za první pololetí roku 2018 bylo zažádáno o vystavení  4 krycích listů. Z nich dvě feny jsou ještě 
v očekávání porodu. Ze dvou KL, již zapsáno na PK ČMKU 7 štěňat. Za letošní rok již zapsáno celkem:  
7 psů a 11 fen.                                                                                                                                                            
Na Klubové výstavě Střítež Jihlava byly provedeny celkem 4 bonitace s výsledkem: 2 chovných psů     
a 2 chovné feny                                                 

                                                              Zpráva HPCH – za období 1.1.-25.6.2018 – Kamila Senohrábková 
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Klub chovatelů Bichon à poil frisé  z.s. 

pořádá 

dne 20. října 2018 

v hotelu Svornost – Praha Dolní Počernice 

Klubovou výstavu s cac 

A bonitaci 

  

 

spojenou s výroční členskou schůzí k 25.výročí založení klubu 

Delegovaná rozhodčí:  

Jana Bohuňovská 

Mezinárodní rozhodčí FCI 

Uzávěrka přihlášek:      I.  30. 9. 2018         II. 5. 10. 2018 

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

:  bichon-club@seznam.cz 

PŘIHLÁŠKY ON LINE NA      www.kchbpf.wbs.cz          

 

ZPRAVODAJ 2018

 

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.  

 

http://www.kchbpf.wbs.cz/

