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 VÁNOČNÍ   

ZPRAVODAJ 2017 
ŠŤASTNÉ A 

VESELÉ  2017 

Městem bloudí    

zima-ďábel zkázy 

ztracen v kruzích 

z kterých mrazí 

v řekách chlad            

a  zmrzlá víra       

zima boty rozežírá 

zlá je tma                    

a člověk slabý       

najít naděj -        

hořela by? 

v ztuhlých nocích     

při měsíci       

podobna ledu       

láska spící 

klubíčko něhy je 

chlupatě hřejivá 

terapie 

       VŠem členům i VaŠim čtyřnohým 

miláčkům  chceme popřát kRÁSné 

VÁNOČNÍ SVÁTKY A HLAVNĚ ZDRAVÍ, 

ŠTĚSTÍ, POHODU A SPOUSTU ÚSPĚŠNÝCH 

SPOLEČNÝCH DNÍ S VAŠImI BIŠONKY.  

 

Dnes se Vám dostává do rukou druhé číslo letošního 

zpravodaje KCHBPF a věříme, že Vám přineseme 

množství potřebných a zajímavých informací a příspěvků 

našich členů           .                                         Výbor klubu                 
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FUNKCE KLUBOVÉHO VÝBORU JSOU DOBROVOLNÉ A BEZ NÁROKU NA ODMĚNU

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                                                                                                                                       

Bc. Lucie Melicharová                                                                                                         

Maškova 3, 182 53  Praha 8 - Kobylisy                                                                                                                                                       

tel.: 234 221 372       melicharova@cmku.cz    

http://www.kchbpf.wbs.cz/PRIHLASKA-do-klubu--CENIK.html#.Wi2FtVXiaUk
mailto:melicharova@cmku.cz
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PLÁN KLUBOVÝCH VÝSTAV A  AKCÍ PRO ROK 2018 
v nadcházejícím roce oslavíme 25. let od založení prvního a samostatného Klubu chovatelů 

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

VÍTEJTE NA OSLAVÁCH 

TYP                                                 MÍSTO         DATUM            ROZHODČÍ 
Klubová výstava (CAC, KV)           Střítež            2. února 2018      Helene Liatsi     (GRE) 

se zadáváním titulu Klubový vítěz                                                                        

http://www.kchbpf.wbs.cz/PROPOZICE-Klubova-vystava-s-KV-Stritez.html                            

V pátek 2.2.2018 se sejdeme ve Stříteži u Jihlavy na jubilejní  XXX.  Klubové výstavě se zadáváním 

klubového vítěze, kde v historii klubu nás bude posuzovat poprvé vzácný host  ze zahraničí – paní 

rozhodčí FCI Helene Liatsi z Řecka.  Dále od soboty do neděle máme možnost se utkat ve výstavních 

kruzích na mezinárodní výstavě DUOCACIB Brno. 

Výstavní trénink                              Praha            28. dubna 2018    RNDr. František Šusta 

Myslím, že za povšimnutí stojí i připravovaný seminář na téma Výstavní trénink, který se chystá na 

28.4.2018 v kynologické hale Pet Center v Praze – Horní Počernice od 13 do 18 hodin. Seminář 

povedou skvělí instruktoři:  Michaela Čermáková ( rozhodčí FCI )  a RNDr. František Šusta, Ph.D. 

(trenér zvířat a kynolog ). 

„BICHONFEST“                             Jižní Čechy   5.-8. července 2018                                   

V plánu je i volnočasová akcička „BICHONFEST“ na prodloužený víkend  5.-8. července 2018. 

V letošním roce jsme měli čarodějnickou premiéru 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 kontakty mezi všemi 

účastníky. Přeji nám krásné počasí a dobrou náladu po celý rok 2018                                   

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

bez zadávání titulu Klubový vítěz    

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 oslava založení klubu a Výroční členská 

schůze. 

Speciální výstavu pro plemeno Bichon a poil frise - Bišonek letos organizuje KCHB 

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. uspořádal v letošním roce  a těšíme 

se na další společné akce v roce 2018 

www.kchbpf.wbs.cz                                                                   

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

http://www.kchbpf.wbs.cz/PROPOZICE-Klubova-vystava-s-KV-Stritez.html
http://www.kchbpf.wbs.cz/
http://www.cmku.cz/
http://www.fci.be/
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             INFORMACE KE KLUBOVÝM SOUTĚŽÍM A ŠAMPIONÁTŮM                                                                             

                       

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 už na 30. Klubové výstavě 
s Klubovým vítězem v únoru 2018. Klubové soutěže i tituly jsou vypsány i pro naše 
zahraniční členy, kteří mají své psy zapsány v jejich národní plemenné knize (SKJ, 
VDH …). Podmínky k přiznání titulů naleznete na  
http://www.kchbpf.wbs.cz/KLUBOVE-SOUTEZE-a-TITULY.html#.Wi1_xVXiaUk  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 titulů a 
ocenění, a Vaše členství v KCHBPF bude z Vašeho rozhodnutí ukončeno ke dni 
28.2.2018. Samozřejmostí je možný bezhotovostní bankovní převod                                                                                                                                            

!!! 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  
 

http://www.kchbpf.wbs.cz/KLUBOVE-SOUTEZE-a-TITULY.html#.Wi1_xVXiaUk
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FREE TIME  KOUTEK 

Členům KCHBPF, z. s. byla v listopadu nabídnuta možnost zorganizovat Výstavní seminář pod vedením 

Františka Šusty a Michaely Čermákové. Na základě pozitivního ohlasu byl začátkem prosince rozeslán 

mail Petrou Kunčar, která akci organizuje. Výstavní trénink se bude konat 28.4.2018 v 

kynologické hale Pet Center v Praze-Horních Počernicích od 13.00 do 18.00 hodin. 

instruktoři: Michaela Čermáková (rozhodčí FCI) a RNDr. František Šusta, Ph.D. (trenér zvířat 

a kynolog) 

V úvodu bude krátká přednáška na téma pozitivní motivace a následně se bude cvičit 

předvádění v kruhu. Instruktoři se poté budou každému cvičícímu páru (vystavovatel + pes) 

věnovat individuálně minimálně 2x během celého tréninku. Trénovat mohou i absolutní 

začátečníci; pokud již vystavujete a máte v kruhu nějaký problém, něco se vám nedaří, 

připravte si tento konkrétní problém a bude se na tom intenzivně pracovat. Paní Čermáková 

poradí z pozice rozhodčí a František Šusta bude zde od toho, aby odhalil, proč pejsek 

problém má, co mu vadí a co řeší a navrhne postup, jak daný problém odstanit. 

Maximální počet trénujících párů je 12 a to z důvodu, aby se instruktoři mohli dostatečně 

každému věnovat individuálně. V současné době je přihlášeno a zaplaceno 9 trénujících párů. Je 

tedy ještě možné obsadit 3 místa pro aktivně cvičící dvojice. 

Pokud zatím nemáte pejska, se kterým byste potřebovali trénovat, plánujete teprve jeho pořízení, nebo 

byste se jen rádi dozvěděli, jak takové výstavy probíhají, jak pejska předvést, na co si dát pozor atd., je 

zde možnost zúčastnit se jako divák. Diváků bez psa může přijít víc. Přihlašujte se 

s poznámkou, zda přijdete se psem nebo bez něj. 

Cena za diváka činí 550,- Kč. Za cvičící dvojici je tato částka 1 100,- Kč.                 
Výše uvedenou cenu zašlete obratem na klubový účet č. 2601243971/2010             

Pokud bude akce zrušena z důvodu vyšší moci, bude vráceno minimálně 50% ceny. 

V případě, že onemocní jeden z trenérů, bude stanoven náhradní termín. 

Během tréninku bude jedna krátká přestávka na občerstvení. Svačina a pití bude pro 

všechny platící účastníky na místě zdarma! 

Co s sebou? 

Přezůvky!!! V hale je umělý ortopedický povrch a je nutné se přezouvat a udržovat čistotu. 

Mě se například osvědčily lehké sportovní boty nebo balerínky. 

Přepravka, látková boudička nebo klec pro pejska. V hale jsou dvě velké klece na 

odkládání psů, ale doporučuji si vzít svoje. 

Skládací židlička, co s sebou běžně vozíte na výstavu. V hale jsou dvě lavičky, které 

pravděpodobně stačit nebudou, tak abyste neseděli na zemi nebo nemuseli stát. 

Hromady pamlsků! Mám zkušennost, že při tomhle tréninku se opravdu hodně odměňuje. 

Můžete připravit pamlsky různé atraktivity pro pejska nebo s vzít i hračku. 

Pokud vlastníte a používáte klikr, ale není nutný. Klikr je cvakací krabička, je dobrou 

výcvikovou pomůckou, kdy se označí přesně požadované chování. Na akci nejsou vítány 

hárající feny a feny ve vysokém stupni březosti! 

Hala je v blízkosti dálnice D10, exit 3 směr Radonice, na kruhovém objezdu rovně do 

Stavební zóny Horní Počernice. Hala má oranžovošedou barvu a je označena H1. 

Pokud máte nějaké dotazy a připomínky k doplnění, neváhejte mi napsat. 

S pozdravem  Petra  mail krausova.petra@email.cz 

mailto:krausova.petra@email.cz
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TOP BIŠON 2016 A KLUBOVÍ ŠAMPIONI  

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

      

PUTOVNÍ POHÁR pro TOP BICHONa klubu s 1075 body  1. místo za výstavní sezonu 2016              

a zároveň i čestný titul GRAND CHAMPIONA KCHBPF si převzal                                                             

pes PRINC MAGIC PAMPLONE z Podchotucí  chov. a maj.: Kamila Senohrábková 

 

   

2. místo  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ PES KCHBPF  s  653 body SE ZASLOUŽENĚ STAL                       

O´MANNEKEN  YASCO z Podchotucí  maj.: Václava Krulišová                                                                                

a zároveň splnil podmínky pro přiznání 

Puppy Champion KCHBPF + Junior Champion KCHBPF 

Champion KCHBPF + Grand Champion KCHBPF 
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3. místo  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ PES KCHBPF  s  518 body SE STAL                                                  

SENATOR Lodygowska Sfora  maj.: Lenka Křížová                                                                                             

a zároveň splnil podmínky pro přiznání 

Junior Champion + Grand Champion KCHBPF + ocenění za vzornou reprezentaci AGILITY 

 

4. místo  NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ PES KCHBPF  s  372 body SE STAL                                             

ENTERPRISE ERIC Rokus maj.: RNDr. Petra Kunčar                                                                                             

splnil podmínky pro přiznání 

Junior Champion + Champion KCHBPF + ocenění za vzornou reprezentaci v AGILITY 
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1. místo NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ FENA KCHBPF  s 886 body SE ZASLOUŽENĚ STALA KRÁSNÁ                      

USAVE YOU PAMPWI z Podchotucí  maj.: Tereza Spurná                                                                

jako jediná fena dokázala za dvě výstavní sezony splnit podmínky pro přiznání 

Puppy Champion KCHBPF + Junior Champion KCHBPF 

Champion KCHBPF + Grand Champion KCHBPF + Gold Star Champion KCHBPF 

 

  

2. místo NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VÝSTAVNÍ FENA KCHBPF  se 760 body SE STALA                               

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

ke svým již dříve přiznaným titulům přidala navíc 

Grand Champion KCHBPF + Gold Star Champion KCHBPF 
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dvě fenky maj.: Radky Vanclové splnily podmínky pro přiznání                                                                     

RIA CRISTAL ALICO z Podchotucí           a         BEE BEE Ganet Ungaro                                                                     

Puppy Champion KCHBPF                Grand Champion KCHBPF 

 

            

BLANCHE MISS PAMPWI z Podchotucí    maj.:  Václava Krulišová                                                                                             

splnila podmínky pro přiznání  Junior Champion KCHBPF  

 

INDIANA JONES Magical Beauty    maj.:  Jana Skřečková                                                                                             

splnil podmínky pro přiznání  Junior Champion KCHBPF  
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DOBBY SILK PAMPWI z Podchotucí    maj.:  Ing. Pavel Venc                                                                                             

splnil podmínky pro přiznání  Puppy Champion KCHBPF  

 

BOYER CDWIL z Podchotucí    maj.:  Vladimír Hruška                                                                                             

splnil podmínky pro přiznání  Honorary Champion KCHBPF  

         

Regina Bichon BORN TO BE WILD    maj.:  Kamila Senohrábková                                                                                             

splnil podmínky pro přiznání  Veteran Champion KCHBPF  
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Pohled nezaujatého diváka na Světovou výstavu psů, Lipsko 9. – 12.11.2017 
Byl jsem se podívat na Světovou výstavu psů a samozřejmě mne, jako bývalého majitele 

bišonků, nejvíce zajímaly kruhy číslo 44 a 45 v páté veletržní  hale. Celkem bylo na výstavu  

přihlášeno okolo 31.000 psů ze 73 zemí. FCI (Fédération  Cynologique Internationale) koná 

jednou ročně Světovou výstavu a to vždy v jiné členské zemi. Počet přihlášených jedinců stále 

vzrůstá a jen pro připomenutí – Světová výstava se také konala v roce 1990 v Brně. Celou 

výstavu tehdy vyhrálo plemeno Lhasa Apso z Holandska, ale jméno fakt už nevím, bylo tam 

téměř 12.000 psů. Pak už jen z vyprávění znám i předchozí Světovou výstavu konanou 

v Brně. Ta se konala v červnu 1965 pod záštitou FCI a ministra zemědělství, lesního a 

vodního hospodářství Ing. Buriana. Vítězové tříd mladých, pracovní a otevřené byli označeni 

stříbrným obojkem, šampióni ČSSR 1965 trikolórovým obojkem, CACIB – to byl zlatý 

obojek a vítězové výstavy získali zlatý vavřínový věnec.  

Jsem přesvědčen, že všichni členové klubu už znají i fakt, že Česká republika bude hostitelem 

Světové výstavy v roce 2021 !! 

Jako na každé velké výstavě byly i zde v Lipsku k vidění akce jako tanec se psy, agility, 

flyball a mnoho dalšího. Pro majitele toho bylo i dost k utrácení, vzhledem k tomu, že více 

než 185 stánků nabízelo všechno možné. Ať už jde o pamlsky, krmení, stříhací potřeby, 

oblečky pro psy, obleky a klobouky pro myslivce, výstavní vodítka, kynologickou literaturu a 

mnohé další. Pokud jde o dopravu, já jsem se do Lipska dostal jako spolujezdec a s organizací 

jsem byl vcelku spokojen. Už jsem zažil mnohem horší dopravu po městě s ohledem na 

přihlášený počet psů. To v roce 2008 v Budapešti na Evropské výstavě psů v naprosto 

kolabujícím provozu bylo uměním dostat se na výstavu do oběda, natož včas! Omlouvám se, 

ale když už zmiňuji Evropskou výstavu psů, vzpomenu si téměř vždy na rakouský Tulln 

v roce 1999. Tam rozhodčí zadal CACIB „Halečkovi“ paní Jany Bohuňovské, zakladatelce 

KCHBPF a její pes se pak stal nejúspěšnějším klubovým vítězem. Nebylo by však 

spravedlivé nezmínit také tehdejší vítězství Gigolo Blanch ze Zlaté Jalny v majetku paní 

Ivany Slapničkové, který pak proslavil chovatelskou stanici Ze Zlaté Jalny paní Jarmily 

Křečkové.   
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Kruh 44  
Musím předem uvést, že jsem si nekoupil výstavní katalog. Přece jen 10 Euro mi připadalo dost a tak 

jsem si nemohl a nedělal poznámky. Dodatečně tak nedokážu přesně určit, kdo se nedostavil. Ale 

horší je, že jsem si nezapamatoval všechny vítěze a mohu se spolehnout jen na fotografie, které jsem 

na výstavě pořídil. Pokud jde o uvedený kruh, posuzoval v něm Serghej Volinets z Moldávie. Měl 

k posouzení 26 psů, pouze juniory. Čili jinak – třída mladých. Je to pouze subjektivní pohled, ale mne 

se jeho posuzování nelíbilo. Pan rozhodčí se nejprve zastavil před psem  a asi ze vzdálenosti dvou 

metrů důkladně psa studoval, psal si poznámky, zase studoval, zase studoval a pak se konečně 

přesunul k dalšímu psu. Mladí psi zrovna moc klidně tak dlouhou dobu v postoji nevydrželi. Pak až vše 

konečně dopsal a prozkoumal, došlo na posouzení statiky na stolku a dynamiky, onoho známého 

„tam a zpět“. Možná, že někdo byl spokojen s jeho důkladností, to je také možné. Proti gustu žádný 

dišputát. To už přede mnou psala i Božena Němcová….Faktem ovšem bylo, že si minimálně jeden 

vystavovatel zavolal kolegu, v kruhu mu předal svoje číslo, vodítko se psem  a běžel do vedlejšího 

kruhu vystavit jiného svého psa. Nerad bych zapomněl na nějakého českého psa, ale myslím si, že 

mezi čtrnácti psy - juniory byl jen jeden český. Majitelka Kamila Senohrábková vystavovala psa Ame 

Jumelle Ironside. Už podle (mého) pohledu bylo vidět, že jde o velmi mladého psa, který jen o pár 

dnů překročil hranici 9 měsíců věku.  

 

Ostatní psi byli třeba o pět měsíců starší. Ve třídě juniorů se dá věk psů přece jen odhadnout. Zmátlo 

mne ovšem, že po posouzení psa ukázal vedoucí kruhu vystavovatelce červenou kartu. To znám jen 

z fotbalu, a když se na kynologické výstavě dostala červená stužka, znamenalo to, že pes zrovna 

rozhodčího nenadchnul. No a na této výstavě červená karta znamenala známku výborná. Tak jsem se 

zase poučil. Pokud jde o feny – juniorky, českou ekipu reprezentovala Chilli Pamplone Starobělský les, 

s výsledkem výborná mezi 12 fenami. Abych nezapomněl, majitelkou fenky je Marcela Benešová, 

dříve též členka KCHBPF. 
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Kruh 45 
Tady už mohu napsat, že z mého pohledu posuzování nemělo chybu. Rozhodčím byl Chan Weng Woh 

z Malajsie. Moc toho nenamluvil, spíše používal gesta a posuzování mělo spád, i když bylo také 

důkladné. K posouzení dostal 52 psů a 38 fen. To už je pořádný počet bišonků. 

Pan rozhodčí se vždy se čtyřmi vítěznými psy ( a pochopitelně i s fenami ) fotil. Vítěze si 

vyfotil sám a pak někomu do ruky strčil svůj mobil a požádal ještě o fotografii s ním. Jednou 

dokonce strčil svůj mobil do mojí ruky, asi proto mi bylo jeho posuzování sympatické.  Do 

třídy veteránů byli přihlášeni tři psi. Ten z české ekipy od Ivany Slapničkové společně 

s majitelkou nepřijel. Pokud mne paměť neklame, vyhrál finský pes BOV + VWW-17 

Jitterbop Bloody Nightmare majitelky Karhu Sanna. Třída dorostu měla také jen dva psy a 

vítězství Best Puppy si převzal německý Royal Curaz Cancan majitelky Patzold Viktoria. 

Zajímavější (alespoň pro mne) byla mezitřída. S počtem 11-ti psů a  mezi nimi byl i pes Artist  

Alipamp z Podchotucí majitele Stefana Pillára. Psa jsem si mohl dost důkladně prohlédnout 

den před výstavou a byl jsem přesvědčen, že se na výstavě neztratí.  

 
Potěšilo mne, že jsem se nemýlil. Známka V3 byla v této třídě vynikající úspěch, neboť zde 

bylo 6 předvedených jedinců hodnoceno pouze jako velmi dobrý. Třída otevřená, tam bylo 12 

psů a dvě slovenské vystavovatelky. Ani v této třídě však nebyly všechny známky výborné. 

Mimochodem, byly tam, stejně jako v jiných třídách, také vystavovatelky z Ruska, které se 

ukázaly začátkem listopadu na mezinárodní výstavě v Praze. Třída šampiónů, těch bišonků 

tam bylo nejvíce a nějak mi prsty na ruce k počítání nestačily. Není divu, tuším, že to bylo 24 

psů, mezi nimi tři české vystavovatelky se svými psy (Petra Kunčar, Marcela Benešová a 

Lenka Křížová, všechny se známkou výborná). Vítězným psem se stal pes z Velké Británie 

Manoir´s Hooray Henry majitelky Pauline Johns, která je i jeho chovatelkou. Rozhodčí pak 

tomuto psu zadal i titul CACIB přesněji WW-17 a BOS. Tím jsem popsal psy a nastoupily 

feny. Třída veteránů to měla jednoduché, jen jedna fena z Finska, Vladislava Lesta Plus 

VWW-17.  Ve třídě dorostu mne velmi překvapila Empire Girl Alipamp z Podchotucí, 

majitelka Radka Vanclová se mohla radovat z prvního místa. Jistě, je to ohromný důvod 

k radosti. V úvodu píšu, že jsem byl nezaujatý divák a z mého pohledu se Radka Vanclová 
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radovala tolik, že ztratila koncentraci, když šla s fenkou o Nejlepší dorost a velmi rozhodčímu 

usnadnila jeho  posouzení a rozhodnutí.  

   
 

Mezitřída měla devět fenek, jedna z nich patřila české Daně Krošové, ale bohužel též se na 

posouzení nedostavila. Abych už moc dlouho nepsal, otevřená třída 13 fenek, vítězná byla 

Regina Bichon Holly Rose chovatelky Reginy Rosalie Belstad. Regina je sice původně z 

Norska, ale žije na Mallorce. Mluví velmi dobře česky. Oddvar Havelin, který fenku 

předváděl je nejenom chovatelským partnerem Reginy. Tak a už bude konec, zbývá mi třída 

šampiónů a v této českou ekipu reprezentovala i fenka Viracle Alipamp z Podchotucí 

s úžasným výsledkem výborná 3 chovatelky a majitelky Kamily Senohrábkové.  
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Jak jsem již psal, chovatelská stanice z Podchotucí byla zastoupena na Světové výstavě 

Leipzig 2017 třemi svými odchovy. Jedná se o pravé sourozence, různého ročníku narození, 

jediného chovného páru: slavné matky Aliliana Yawil z Podchotucí multiCH. C.I.B. a 2x EW 

a otcem není nikdo jiný, než neméně slavný Princ Magic Pamplone z Podchotucí multiCH. 

C.I.B. 2x EW. Princ sám pochází ze slavných předků anglické Kennel Pamplona ( Just Magic 

Pamplona WW-12) a z Kennel Diamella (dnešní úplná vítězka WW 2017 Leipzig) 

Výsledkem byla pro tuto CHS z Podchotucí 1x známka výborná 1 - Vítěz třídy puppy a 2x 

výborná 3. Nelze opomenout, že všichni tři majitélé jsou členy KCHBPF a tak vzorně a velmi 

úspěšně reprezentovali Klub chovatelů Bichon a poil frisé, z.s. na SVĚTOVÉ ÚROVNI.  

 
 

Už jsem to vše nějak nestíhal a vím jen, že vyhrála drobnější  elegantní finská fenka Diamella 

Phantom of Zirrhan chovatelky Jaany Karenmaa – Nurminen, která je zároveň i majitelkou. 

Výše zmíněné fence pak rozhodčí zadal CACIB WW-17, takže o BOB (Best Of Breed) šel 

pes z Velké Británie a finská fena. Té rozhodčí zadal i titul BOB. Snad se podaří přiložit i 

obrázek obou jedinců i s rozhodčím. Ten, ačkoliv toho moc nenamluvil, se nakonec ukázal 

jako veselý a přátelský šoumen, když se při společné fotografii se všem vystavovateli dokázal 

radovat a ztratit svou kamennou tvář, kterou nasadil po celou dobu posuzování. Myslím, že 

ona společná fotka byla všemi vyhlášena tou nehezčí.  
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Závěr 
Snad bych jen dodal, že 9 skupinu FCI, do které patří bišonci, vyhrál velký černý pudl Dawin Steal My 

Heart z Kanady.  

                                             

BIS vítězem celé výstavy se stala německá doga z Itálie Queenie Eye Del Castle Levante, patrně 

pojmenovaná podle písničky bývalého člena Beatles. Paul Mc Cartney je autorem Qeenie Eye.   

Nejúspěšnější z českých majitelů byl australský ovčák Markýz Srdcové Eso, který vyhrál 1. skupinu FCI.  

Možná, že si někdo tohoto psa bude pamatovat. Letos v lednu vyhrál BIS na výstavě „Šampión 

šampiónů“, tam ho tehdy předváděla Martina Trávníčková, v Lipsku to byla Linda Hodová, která je se 

svojí maminkou Zuzanou spolumajitelkou Markýze.  

                        

Nejlepší pár  bišonků byl  vyhlášen ELLIOT SPOCK Rokus & ELSA SAM CARTER Rokus maj.: Naděždy 

Kuntové Slovensko, člen KCHBPF                                                                                                                

Každopádně výstava se z mého pohledu povedla a moje gratulace patří všem zúčastněným bez 

ohledu na umístění. 

Ing. Svatomír Foschenbauer                                                                                                                               

Foto: Ernst von Scheven a 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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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 prosince 2017 zabýval plánováním a přípravou klubových akcí, 

zejména výstav a doplňkových volnočasových akcí pro členy KCHBPF. 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. Bylo pro nás nemilým překvapením, že takto významná výstava 

v ČR nebyla adekvátně podpořena členy Klubu chovatelů bišonků. 29. Klubová podzimní výstava se již 

tradičně konala 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 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.  První rok ve funkci předsedy osobně hodnotím jako 

velmi přínosný a poučný pro členy výboru a přeji všem členům do nového roku 2018 hodně zdraví, 

pohody a optimismu do další práce pro fungování KCHBPF 

                       Zpráva předsedy klubu za období 1.1.-25.12. 2017 Kamila Senohrábková  

Výbor Klubu se v letošním roce 2017 sešel celkem 4x. Ve druhém pololetí tomu tak bylo již pouze 
jedenkrát a to za účelem přípravy Klubové výstavy se zadáváním klubového vítěze a organizaci 
Výroční členské schůze KCHBPF (dále jen VČS) v Hotelu Svornost. Na svých jednáních zhodnotil 
splnění zadaných úkolů a zaškolení přijatých nových členů výboru při VČS. Zvláštní poděkování patří 
štědrým sponzorům, kteří poskytli velmi hodnotné ceny nejenom 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, Calibra, Sarong Praha za skvělou podporu, za kokardy 
a poháry chceme poděkovat firmě Sport Forte Choťánky - Poděbrady. 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. Zápisy jsou k dispozici na internetových 
stránkách klubu. 

Příští rok, konkrétně 28. dubna 2018, plánujeme další velkou akci, která je určena nejen pro členy 
klubu. Vítáni jsou i ostatní zájemci, kteří vlastní Bišonka. Ve spolupráci s Petrou Kunčar jsme se 
rozhodly pro zorganizování Intenzivního výstavního tréninku, který povede velmi uznávaný trenér 
zvířat František Šusta a mezinárodní rozhodčí FCI Michaela Čermáková. Získat oba trenéry, kteří mají 
své semináře ihned obsazené a dostat se na některý z nich je velké štěstí, je pro náš klub jistě velká 
čest a jsme rády, že můžeme takto kvalitní trenéry našim členům nabídnout. Jistě mnoho z vás ví o 
nějakém tom nedostatku v předvedení pejska na výstavě a právě tento trénink je skvělou příležitostí 
dozvědět se kde děláte chyby, co zlepšit a jak s pejskem komunikovat, aby ho výstava bavila a 
získávali jste ta nejlepší ocenění od rozhodčích. Další informace k této akci najdete ve „Free time 
koutku“. Na základě absolvovaného tréninku je možné opět zorganizovat víkendovou akci s výstavou 
nanečisto, kde budete moci zúročit nové získané zkušenosti a zopakovat si vše, co jste se naučili. Akce 
je plánována na začátek července 2018. 

                                                Zpráva jednatelky klubu za období  1.1. 2017 - 25.12. 2017  Lenka Křížová 
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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.  

V roce 2017 bylo přiznáno pro bišonky našich členů celkem 23 čestných šampionátů KCHBPF. 

Připomínáme, že již 2. února 2018 se na 30. Klubové výstavě ve Stříteži hodnotí klubové soutěže  a 

termín pro podání žádostí za rok 2017 je proto stanoven do 10.1.2018, akceptovatelný termín je do 

dne druhé uzávěrky pro Kl. Výstavu s KV.  Buďte mezi oceněnými i Vy!  

Návrhy  termínů výstav pro rok 2018 jsou bez výhrad schváleny  ČMKU : 

30. Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz : v 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 :       20. října 1018   hotel Svornost Praha 

             Zpráva výstavní referentky klubu za období 1.6.- 25.12. 2017  Radka Vanclová  

 

 

K dnešnímu dni  klub disponuje  126.114,40Kč na účtech u FIOBANKY.  A na pokladně finanční 
zůstatek ve výši  7 822,-Kč  

                                        Zprávu o hospodaření klubu předložil  p. Vladimír Hruška    

 

                                                                                                                                                                                       

Za rok 2017 bylo zažádáno o vystavení  14 Krycích listů. Z nich jedna fena nezabřezla, byl vrácen a 
bude vystaven náhradní KL.  Dvě feny jsou ještě v očekávání porodu a jedna bude teprve kryta. 
Z jedenácti KL, již zapsáno na PK ČMKU 41 štěňat:  20 psů a 21 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 Čísovice byly provedeny celkem 4 bonitace s výsledkem: 2 chovní psi a 2 chovné 
feny.                                                                                                                                                                               
Na Klubové výstavě Svornost Praha byla provedena celkem 1 bonitace s výsledkem:  1 chovná fena.    
Do seznamu bonitovaných jedinců KCHBPF přibylo tedy 8 nově nabízených krycích psů a 5 chovných 
fen. Za sebe pouze konstatuji, že je škoda, že to není naopak.                                               

                                                              Zpráva HPCH – za období 1.1.-25.12.2017 – Kamila Senohrábková 
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NAŠI VÝZNAMNÍ SPONZOŘI V ROCE 2017 

        

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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PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU 

Vánoce s bišonky 

Naše děti již odrostly a tak nám ty jejich krásné a rozjařené oči u stromečku nahrazuje naše 

bišoní smečka. Ale co vlastně předchází Štědrovečerní slávě? Jakýkoliv pokus o úklid totiž 

naše hvězdy zdárně bojkotují,  a tak vánoční horečka začíná při pečení cukroví. V kuchyni to 

vypadá tak, že se musí vystěhovat pryč všechny židle, aby se bišonky nedostaly ani ke stolu, 

ani dalším vyvýšeným místům jako je třeba horní deska skříněk. Tam si průběžně odkládám 

již upečené cukroví před uložením do krabic. Ovšem stačí kratičká chvilička nepozornosti a 

není co ukládat. Dávám sice veliký pozor, ale stejně máme každoročně neskutečné ztráty. 

Kupodivu nikdy po cukroví žádné z holek nic nebylo, tak asi nepeču tak špatně ;) 

 

 

Jakmile přineseme domů stromeček je okamžitě zkontrolován naší nejstarší seniorkou, zda se 

na něm náhodou nenachází něco dobrého. Má totiž úžasnou paměť a moc dobře si pamatuje 

doby, kdy jsme ještě na stromek věšeli arabesky a kolekce. Jenže i my máme skvělou paměť 

tak máme pořád před očima psa, který vylezl po větvích až do poloviny stromku, protože 

někde nahoře prostě ještě nějaká ta arabeska zbyla. Čtyři jsme chodili okolo stromečku a 

hledali malou arabesku a samozřejmě, že neviděli. Zato šikovný psí čumáček prostě věděl, že 

tam je. Zachytili jsme jí jen tak tak před její tlamičkou, sundali bišku dolů, vybrali jehličí 

z kožíšku a bylo rozhodnuto. Už nikdy více nic jedlého na stromeček! Bišoni jsou prostě 

akrobati  

Ono úplně stačí ty krásné kouličky a zvonečky, které si často některá ze stromku prostě 

vypůjčí. Ty malé bílé nenechavé pacičky a ta nevinná černá upřená očička ♥ Copak by se na 

ně mohl člověk zlobit? Takže co? Přivážem stromeček aby náhodou na pejsky nespadl nebo 

ho zabezpečíme tím, že ho dáme na stolek v domnění, že je před zvědavci v bezpečí.  
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Další etapa je chystání dárků ;) Ty dáváme pod stromek až po večeři neboť dárkům hrozí, že 

budou neodkladně rozbaleny či spíše na kusy rozervány ihned jak se položí na místo. Jako 

první dostanou štědrovečerní večeři psi, aby nezlobili u večeře naší. Naštěstí mají rozum a po 

jídle si jdou žužlat chrupavky za tímto účelem jim dané a my se můžeme v klidu navečeřet. 

Pak se konečně rozdávají dárky. Kdo již tuší, že první u nás rozbalují psi má naprostou 

pravdu. My ostatní se hlavně bavíme pohledem na naší nejstarší fenečku, která poté co najde 

svůj dáreček s mňamkami, jej ihned rozerve a začne s ním tak mohutně třepat, že se všechny 

mlsky rozlítnou na všechny strany. Ostatní členky smečky vyčkávají právě na tento okamžik a 

a s rychlostí blesku ty rozházené ňaminy posbírají. Takže aktérce zbyde v tlamě jen prázdný 

roztrhaný sáček, zatímco ostatní mají nacpané pupíky. Samozřejmě, že jí nenecháme 

vykulenou hledat, kam se jí to ztratilo a dostane náhradní pamlsek. Po „dárcích“ se plyšáci 

baví tím, že řádí v roztrhaných papírech a stužkách, což je prý úplně největší zábava……… 

 

A proto už se moc těšíme na letošní vánoce, kdy bude s naší smečkou ještě řádit i pět 

šestitýdenních štěňat…… snad to přežijeme ;)                                                                                                                      

Autor : Radka Vanclová 
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Vážení přátelé,  

uzavíráme druhé vydání našeho Zpravodaje 2017, podělila se s Vámi o několik rámcových 

zpráv. V letošním roce jsme přistoupili k výraznějšímu posílení elektronicky sdělovaných 

informací a po roce jeho fungování musím zkonstatovat, že tento systém se velmi osvědčil. 

Nesmírně zefektivnil komunikaci mezi všemi chovateli a v neposlední řadě nám ušetřil 

mnoho času a financí za nezbytnou korespondenci. Většinu úkonů lze nyní standardně 

provádět on-line, přihlášky do klubu, na bonitace i výstavy, elektronicky se vystavují i krycí 

listy a žádanky o zápisová čísla. Je velká škoda, že dosud nelze tímto způsobem vyřizovat 

kompletní chovatelskou dokumentaci vůči ČMKU (přihlášky k zápisu štěňat, přeregistrace). 

Bohužel toto není v našich silách, ale musíme věřit, že i ze strany ČMKU dojde v tomto 

směru časem k určité progresi. Ke kvalitě předávaných informací jistě přispívá i Facebook, 

kde v rámci uzavřené klubové skupiny jsme schopni řešit mezi sebou věci nesmírně 

operativně a zároveň zde založené stránky našeho klubu přispívají k propagaci naší činnosti v 

tom nejširším měřítku. Naše internetové stránky jsou díky Tereze Spurné, která je jejich 

tvůrcem a správcem, na té nejvyšší úrovni a svůj bonus si drží zejména díky své aktuálnosti. 

Jakékoliv informace, novinky a výsledky výstav jsou zde umísťovány téměř okamžitě a díky 

tomu jsou stránky využívány i chovateli a vystavovateli i z jiných klubů. Je samozřejmé, že 

získání takto aktuálních informací obnáší mnoho práce a neobejde se bez součinnosti zejména 

vystavovatelů, za což touto cestou velmi děkuji. Co se týče organizace výstav, bonitací a 

dalších klubových akcí a jejich průběhu, bylo postupováno podle osvědčeného scénáře. 

Nicméně, vzhledem k obecně nižšímu počtu vystavovaných psů, jsme letošní rok využili jako 

průzkumný a za jistých podmínek můžeme zahájit tradici zahraničních posuzovatelů. Musíme 

však reagovat na situaci, kdy došlo k určitému odlivu vystavovatelů z řad KCHB a tím ztížené 

pozici při pořádání výstav. Nicméně výstavy nejsou levnou záležitostí a bohužel i řada 

majitelů vysoce kvalitních zvířat dnes každou účast pečlivě zvažuje. Toto není problém jen 

našeho klubu, ale je to jev obecný a je nutné se přizpůsobit tak, abychom mohli i nadále 

zajišťovat ty nejkvalitnější akce. V průběhu mnoha a mnoha let, kdy jsem stála u organizace 

našich klubových výstav a snažila jsem se zajistit nejenom kvalitní sponzory, ale především 

dostatečné množství přihlášených jedinců se nám podařilo poprvé domluvit skutečně 

fundovanou zahraniční rozhodčí a specialistku na plemeno.  Stále pevně věřím, že po únorové 

výstavě nebudu muset pochybovat o správnosti této volby. Jubilejní klubové výstavy, přes její 

obrovskou propagaci, se doufám zúčastní většina našich členů a snad i ostatní zájemci z řad 

majitelů bišonků nejenom z České republiky. Odměnou všem bude zcela objektivní a hlavně 

nezávislé posouzení jejich zvířat. Ti vystavovatelé, kteří mají vybraný okruh „svých“ 

rozhodčích, ke kterým jezdí na jistotu, nebo ti, kteří pravidelně vyhrávají a přesto vědí, že 

kvalita jejich psa není až taková a mohli by riskovat horší ocenění, zájem o tuto výstavu zcela 

jistě neprojeví. A tak si po této akci můžeme položit otázku, zda z důvodu vyšší účasti na 

klubové výstavě nebude lepší volit všeobecně přijatelného, nejlépe našeho rozhodčího, nebo 

volit variantu specialisty, ovšem s nejistým výsledkem. To je výzva k další diskusi. Ráda bych 

všem našim členům poděkovala za jejich vstřícný přístup, za čas, který věnujete i klubovým 

setkáním a byla bych nesmírně ráda, kdybychom si toto malé společenství mohli udržet a 

mohli se vzájemně těšit z radosti a úspěchů našich čtyřnohých miláčků. Chvilkové zastavení 

se v čase a komunikace s lidmi stejných zájmů je dnes již tak vzácné, že by bylo škoda nechat 

si tuto příležitost vzít. Děkuji Vám všem a přeji v nadcházejícím roce 2018 jen to nejlepší!                                            

Kamila Senohrábková 
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Klub chovatelů Bichon à poil frisé  z.s. 

pořádá 

dne 2. února 2018 

v restauraci Tři Věžičky Střítež u Jihlavy 

Klubovou výstavu 

se zadáváním KV + klubových čestných titulů 

 

spojenou s bonitací   

poté následuje členská výroční schůze 

Delegovaná rozhodčí:  

Liatsi, Helene z Řecka 

Mezinárodní rozhodčí FCI 

Uzávěrka přihlášek:      I.  5. 1 2018         II. 15. 1. 2018 

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

:  bichon-club@seznam.cz 

PŘIHLÁŠKY ON LINE NA      www.kchbpf.wbs.cz          

http://www.kchbpf.wbs.cz/PROPOZICE-Klubova-

vystava-s-KV-Stritez.html 
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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 
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