PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové klubu,
s koncem kalendářního roku již tradičně přichází nové číslo Zpravodaje.
Nové nejen obsahem, ale i svým vzhledem a strukturou. Tuto koncepci jsme připravovali a
dolaďovali již koncem léta a věříme, že výsledek stojí za to.
V tomto zimním čísle Vám přiblížíme atmosféru výstav a akcí členů klubu, zprostředkujeme
zážitky s „našimi“ salašníky, představíme pracovně úspěšné psy i šampiony.
Dále přinášíme článek o degenerativní myelopatii – závažném onemocnění psů.
V neposlední řadě Vás seznámíme s novým výborem klubu, který byl zvolen 13.9. na členské schůzi v Zárybničné Lhotě.
Těšit se můžete i na obrázky, které děti vytvářely do soutěže „Pomáháme pejskům a kočičkám“.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě aktuálního čísla Zpravodaje a těšíme se na další spolupráci při přípravě letního vydání.

Na závěr bychom rádi popřáli Vám i Vašim salašníkům hodně zdraví a radost ze spo-

lečných chvil, klidné dny a spokojenost nejen v novém roce 2015.
Redakční rada Zpravodaje

Máme pro vás nový stolní
kalendář, který dostáváte
společně se Zpravodajem.
Chtěli bychom poděkovat
všem za spolupráci a zaslané fotografie, bez kterých by tento kalendář našich salašníků nemohl
vzniknout.
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…………………………………..

VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY

VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY
Konstrukce variabilního symbolu

AA – kód platby

AABBBBCC
21 – členský příspěvek
03 – poplatek za vystavení urg. krycího listu
05 – poplatek za kontrolu vrhu
08 – výstavní poplatek
09 – poplatek za bonitaci

BBBB – Vaše členské číslo
a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, že Vaše členské číslo před lomítkem má méně než čtyři číslice, doplňte je na čtyři
číslice zepředu nulami.
CC

zkrácený rok platby

Ve prospěch účtu číslo:

0000001342269389

Kód banky: 0800

k. symbol: 0379

Adresa majitele účtu:

Klub švýcarských salašnických psů o.s.
Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl

Při akcích organizovaných klubem obdržíte vždy spolu s pozvánkou na konkrétní kluboSLOVO
vou akci i instrukce pro provedení ÚVODNÍ
platby emailem
nebo poštou. Obdobně to platí i v případě členských příspěvků u nově přihlášených členů.
Nečlenové klubu hradí jednotlivé poplatky s variabilním symbolem, kdy první dvě číslice,
tedy AA viz výše, jsou zdvojené:
x 33 -znamená poplatek za vystavení krycího listu
x 55 -znamená poplatek za kontrolu vrhu
x 88 -znamená výstavní poplatek
x 99 -znamená poplatek za bonitaci

Dříve zveřejňované formuláře a další informace naleznete na klubovém webu:
www.kssp.cz

Stránka 5

ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ,
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, o.s.

Tel: 602648073

Ing. Martina Janoušková, FCCA
Jan Stacha
Miroslav Burian
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kssp.revizori@email.cz

Tel: 732241911
Tel: 776891418

ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ,
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, o.s.

HLAVNÍ PORADCE CHOVU
Martina Kopecká
Trotina 7, 503 03 Smiřice , Tel.: 606 640 303, e-mail: kssp.mkopecka@email.cz
hlavní poradce chovu, organizace kontrol vrhů pro všechna plemena, vystavování krycích listů BSP-působnost: kraj Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Plzeňský, Karlovarský, kontroly vrhů

PORADCE CHOVU
Hana Chovancová

PORADCE CHOVU
MVDr. Kateřina Ouřadová

Březnice 512, 760 01 Zlín,
Tel: 608 102 535, hanka.chovancova@email.cz
kontroly vrhů, vystavování krycích listů BSP kraj Zlínský, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

Rybova 888, 250 92 Šestajovice ,
Tel: 603 309 457, kaca.pav@seznam.cz
kontroly vrhů, vystavování krycích listů BSP Praha, kraj Středočeský, Liberecký, Ústecký,
Jihočeský

PORADCE CHOVU
Pavel Pečenka

PORADCE CHOVU
Ivana Lipenská

Mokrovousy 51, 503 15 Nechanice,
Tel: 605 406 195, pecenkovi@seznam.cz
kontroly vrhů, vystavování krycích listů ESP

Svatbín 82, 281 63 Kostelec nad Č.L.
Tel: 608 929 595, swissstar@seznam.cz
kontroly vrhů, vystavování krycích listů VŠSP

PORADCE CHOVU
Lenka Schönbeková
Malé nám. 30, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Tel: 603 462 046, citka@centrum.cz

kontroly vrhů, vystavování krycích listů
APZ
ÚVODNÍ

POZOR ZMĚNA !!!
V
Vyřizování
dokumentace ohledně
přihlášení vrhů bude nově provádět
paní Jindřiška Hrušková
jindriskahruskova@seznam.cz
SLOVO Tel:721 317 691

Božena Hendrychová

Eva Hyklová

Popovice - Věžníčky 8, 257 01 Postupice

Tamovice 318,74266 Štramberk

Tel: 607 106 646

Tel: 731 189 036

email: dartei@seznam.cz

email: eva@eldegi.cz

Jaromíra Sojková

Václav Chovanec

Žižice 30, 27401 Slaný

Březnice 512, 760 01 Zlín

Tel: 776 768 151

Tel: 777 833 355

e-mail: sojkovy@seznam.cz

email: kssp@email.cz

Helena Pachová

Jana Běhulová

Komorno 4, 336 01 Blovice

Družstevní 4294, 760 05 Zlín

Tel: 604 270 689

Tel: 777 697 746

email: helena.pachova@email.cz

e-mail: jancaabobo@seznam.cz

Ing. Vítězslav Eliáš

RNDr. Libuše Veselá

Podolí 395, 664 03 Podolí u Brna

Chvalkovická 88, 773 00 Olomouc

Tel: 602 501 784

Tel: 774 450 417

email: elias.v@iol.cz

email: vesela@zoo-olomouc.cz
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ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ,
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, o.s.

Organizace zápisu štěňat
Jindřiška Hrušková

Vinařice 111,
Tel:721 317 691 jindriskahruskova@seznam.cz
294 41 Dobrovice

Organizace bonitací
Veronika Hasová

Rodkovského 4,
678 01 Blansko

Tel:731 111 665 appenzellka@seznam.cz

Organizace svodů mladých
Kateřina Illéšová

Huslenky 126,
Tel:777 945 726 svodmladych@email.cz
756 02 Huslenky

Organizace výstav
Šárka Křepčíková

V Edenu 254,
439 07 Peruc

Tel:604 401 390 tanami@seznam.cz

Registrace plemeníků, hlášení o nemocech a úmrtích
Lenka Horutová

Dobešov 11,
742 35 Odry

Tel:604 213 520 kssp.horutova@email.cz

Evidence vrhů v systému ALVIN
Alena Bochová

Horákova 705,
513 01 Semily

Tel:724 270 906 alenaboch@telecom.cz

Správa systému Alvin a webových stránek
Václav Chovanec

Tel: 777 833 355

kssp@email.cz

Redakční rada Zpravodaje
Hana Srbková
Jaromíra Sojková

kssp.zpravodaj@seznam.cz

Monika Tyslová

kssp.kalendar@email.cz

Jana Pečenková
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NOVÝ VÝBOR

Jak již víte, na podzimní členské schůzi KŠSP, o.s. byl zvolen nový výbor klubu.
Níže bychom vám rádi připomněli jednotlivé body našeho volebního programu:
Navázat v práci klubu na předchozí volební období, kdy se někteří z nás podíleli na
vedení klubu.
Podporovat a řádně řídit chov švýcarských salašnických psů v souladu s chovným
cílem a důrazem na zdraví populace.
Personální posílení chovatelské komise a organizační stránky klubu.
Výraznější spolupráce s ostatními a zahraničními kluby v otázkách zdraví, nemocí
a testování jednotlivých plemen s využitím nejnovějších poznatků a metod.
Zvýšení úrovně chovatelského standardu chovatelských stanic.
Zapracování zdravotního hlediska a dlouhověkosti do posuzování návrhů krycích
listů a chovu jako celku.
Na základě výborné spolupráce s pracovní skupinou pro ESP, podpora vzniku pracovních skupin chovatelů i pro plemena APZ a VSP.

ÚVODNÍ SLOVO
Další rozvoj systému ALVIN o nové uživatelské aplikace, úpravy plynoucí ze změn
chovatelské a bonitační směrnice. Získání a doplnění dat z minulosti chovu salašnických psů v ČR.
Řádné a hospodárné ekonomické fungování klubu s tvorbou finanční rezervy.

Děkujeme za podporu členům klubu, kteří pro naši kandidátku hlasovali a věříme,
že se nám podaří plnit, co jsme si předsevzali.

Uvítáme také vaše náměty a připomínky k dění v klubu.
Výbor klubu
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USNESENÍ
USNESENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KŠSP o. s.,
konané 13. 9. 2014 v Zárybničné Lhotě
Čl. 1 Členská schůze bere na vědomí
1.
Zprávu předsedy o činnosti klubu
2.
Zprávu o činnosti výboru klubu za poslední rok
3.
Zprávu chovatelské komise klubu
4.
Zprávu redakční rady klubu
5.
Představení kandidátky č. 1
6.
Představení kandidátky č. 2
7.
Výsledky voleb nového výboru klubu a RK
Čl. 2. Členská schůze schválila/neschválila
1.
Členská schůze zvolila předsedajícího
2.
Členská schůze zvolila mandátovou komisi
3.
Členská schůze zvolila návrhovou komisi
4.
Členská schůze schválila program členské schůze
5.
Členská schůze zvolila zapisovatele
6.
Členská schůze schválila rozpočet pro rok 2015
7.
Členská schůze zvolila volební komisi
8.
Členská schůze spolku KŠSP o. s., se sídlem Březnice 512, 760 01 Zlín, ČR, IČ:
44995661, zvolila po uplynutí funkčního období stávajících členů výboru, které
skončilo 13. 9. 2014, nové členy výboru, který bude mít 5 členů, tyto osoby:
„Milan Rulec, Martina Kopecká, Hana Srbková, Kristina Daniszová,
Radka Šatná“
9.
Členská schůze odsouhlasila způsob hlasování při volbě revizní komise
10. Členská schůze zvolila revizní komisi ve složení:
„Martina Janoušková, Miroslav Burian, Jan Stacha“
11. Členská schůze schválila změnu stanov klubu:
i. Schopnost usnášení - Členská schůze spolku KŠSP o. s., IČ: 44995661, rozhoduje o změně stanov spolku s tím, že tímto rozhodnutím dochází ke změně čl. 5,
bodu a) odst. 3 stanov spolku tak, že stávající text doplní o nové ustanovení:
„ Členská schůze je schopná se usnášet bez určení kvóra minimálního počtu přítomných členů.“
ii. Členská schůze spolku KŠSP o. s., IČ: 44995661, rozhoduje o změně sídla spolku na novou adresu sídla: Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl s tím, že tímto
rozhodnutím dochází ke změně článku 2 stanov spolku tak, že stávající text se
vypouští a nový zní:
„2. Sídlo: Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl „
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USNESENÍ
Čl.3 Schůze pověřuje
1.
Členská schůze pověřuje členy klubu pro hledání nových prostor pro konání klubových výstav v lokalitě Moravy.
Zapsaly:
Monika Tyslová, Petra Holíková, Hana Srbková

Rozpočet na rok 2015 je schválen ve vyrovnané podobě, tedy výdaje jsou rozpočtované
ve výši rozpočtovaných příjmů:
Příjmy

rozpočet 2015

Členské příspěvky (1 000 členů x 450)

450 000

Poplatky za kontroly vrhu (950 štěňat x 200,-)

190 000

Klubové výstavy

380 000

Bonitace jarní a podzimní

280 000

Celkem příjmy

1 300 000

Výdaje
Cestovné na kontroly vrhu a ostatní výdaje

150 000

Jarní a podzimní svod

50 000

Klubové výstavy

400 000

Bonitace 2x/rok

280 000

Zpravodaj KŠSP (2 čísla) a kalendář vč. poštovného

160 000

WWW hosting + Alvin

100 000

Doplnění počítačové techniky

20 000

Odvod srážkové daně z dohod o provedení práce

40 000

Členský příspěvek ČMKU

6 000

Režijní výdaje

50 000

Ostatní výdaje

44 000

Celkem výdaje

1 300 000
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Klubová výstava

Poslední klubová výstava tohoto roku
se konala již tradičně v Zárybničné
Lhotě u Tábora, tentokrát dne 13. září
2014.
Na tuto klubovou výstavu se přihlásilo
355 salašnických psů. Pozvání k posuzování přijali rozhodčí z Německa pan
Henny Kappetijn, z Rakouska paní Poduschka-Aigner Phyllis, ze Slovenska
pan Tibor Havelka, ze země původu
ŠSP pan Claude Sautebin a z tuzemska paní Ing. Eva Procházková a pan
Ladislav Kukla. Jejich hodnocení bylo
přísné, ale jistě spravedlivé.
Přestože jsme se my všichni snažili „objednat“ hezké slunečné počasí, nevyšlo to tak úplně
na 100 %, protože v průběhu celého dne nám občas i sprchlo. Ale naštěstí lidé, kteří se pohybují kolem psů, nejsou z cukru, tak to všichni zvládli v celkem dobré náladě.
Viděli jsme zápolení v poměrně hodně obsazených třídách, také v závěrečných soutěžích se
nám předvedla spousta krásných psů v silné konkurenci párů, chovatelských skupin i soutěží
potomstva. A samozřejmě divácky nejpřitažlivější byla „soutěž“ Dítě a pes, kam se přihlásilo
celkem 29 dětí – jistě již milovníků čtyřnohých kamarádů, ale i možná budoucích handlerů a
chovatelů. No a pak přišli ti nejlepší z nejlepších – vítězové jednotlivých tříd. Tou nejlepší se
pro tuto výstavu stala fenka bernského salašnického psa CHERRY Baronnella, která zvítězila
v mezitřídě a v závěrečných soutěžích získala titul Klubový vítěz, BOB a nakonec i BIS. Moc
blahopřejeme!
Tato výstava byla poslední organizovaná mnou společně s týmem lidí, kteří mi celou
dobu byli oporou a ochotně pomáhali. Chtěla bych jim touto cestou všem moc poděkovat, že mne v tom nikdy nenechali a mohla jsem se na ně plně spolehnout!
Také chci novému týmu lidí popřát
hodně štěstí, nápadů na vylepšení,
dobrou ruku při výběru kvalitních
rozhodčí a štěstí i co se týče počasí. Ale hlavně spokojené účastníky
dalších výstav, které mají v našem
klubu tradici a rádi na ně všichni
jezdíme.
Jana Pultarová
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Appenzellský salašnický pes
Třída mladých-psi
DANY TORRES od Hadovky
Třída otevřená-psi
HAKIM Šťastná Berjanka
BOLEK od Hadovky
AŠÓKA Sijambo
BRIT z Brunšova
Třída vítězů-psi
Ch.GASPI Šťastná Berjanka
Třída veteránů-psi
ICh. Amiro vom Höfli
Třída mladých-feny
DWINIE od Hadovky
Třída otevřená-feny
ADEL-HEIDI Sijambo
ALA BASIMA Balmoral Moravia
Belisha von Hundwill
AMI SEA STAR Tail Twisted
Třída vítězů-feny
A MERMAID Tail Twisted
ADSIKA Sijambo Ch.
ANDĚLA Budysaur
ASSINIBOYA Queen Elsa Ch.
Třída čestná-feny
DASHA vom Pirnikhof ICh.
BEATRIX Šťastná Berjanka ICh.

velmi dobrá

1

výborná
výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3
4

výborná

1

výborná

1

BOV

výborná

1

CAJC, BOJ

výborná
výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3
4

CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC, KV, BOB
res.CAC

výborná
výborná

1
2

CAC, KV
res.CAC

St

Klubová výstava

Bernský salašnický pes
Třída štěňat-psi
COSMO JUNIOR Bodemika Czech
CHARLIE CHAN od Zlatého Roxe
LEONARDO Baronnella
BARNABÁŠ z Dvořákova kraje
Třída dorostu-psi

velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná

1
2
3
4

Nagyszentgyörgyi-Berni Cudi The Kid

velmi nadějná

1

INDY Baronnella
IVANHOE Baronnella
ART z Bettčiny salaše
Třída mladých-psi
JIMMY Codeli Girls
Fortuneia Northern Winter Sunset
COOL PEA Kostofrank
BROWN SUGAR Bodemika Czech
Mezitřída-psi
CHARDONAY od Trotinského potoka
AMAZING SWEET Czech paws
FRANKLIN Záře démantů
CANDY Nebeská hvězda
Třída otevřená-psi
HARRIS od Zlatého Roxe
STAR THRUMAN Queen Elsa
BALTIC MAX Ladyca Bern
PERSEUS Queen Elsa
Třída pracovní-psi
Ch. GASTY od Zlatého Roxe
Třída vítězů-psi
Ch. HARPER od Zlatého Roxe
GrCh. ARKO z Dolních Kounic
Ch. Ferrari Black Altura
Ch. CHUCK z Mokrovous
Třída veteránů-psi
GrCh. Brahms Eleuteria

velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná

2
3
4

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAJC, BOJ

výborná
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá

1
2
3
4

CAC
res.CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC
res.CAC

výborná

1

CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC, KV
res.CAC

výborná

1

VCh. ARTUŠ z Mokrovous

výborná

2

BOV
Nejstarší veterán

Třída čestná-psi
GrCh. GANTY od Zlatého Roxe
Ch. BONIFAC Moravian Hurricane
Ch. HARRY z Mokrovous

výborná
výborná
výborná

1
2
3
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Klubová výstava

Třída štěňat-feny
HONEY MONSTER from Christofland

velmi nadějná

1

KAMEY Baronnella
CLAUDIE Ganiros
CHERIE od Zlatého Roxe
Třída dorostu-feny
VIKTORIE Písecké hory
VANDA Písecké hory
ANN MARY Bohemia Hagrid
DASHA Katty champion
Třída mladých-feny
VIVIAN BABY Queen Elsa

velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná

2
3
4

velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná

1
2
3
4

Nejlepší dorost

výborná

1

CAJC

HALLIE GRACE Bermondo Bohemia

výborná

2

JULIA z Mokrovous
Isis vom Schmiedegärtchen
Mezitřída-feny
CHERRY Baronnella
Nirvana Tasmańska Elitte
Halle Berry u Źródeł Wisły
Zafira z Gemerskej Polomy
Třída otevřená-feny
AURRA od Bílého jelena
AYWA od Bílého jelena
BELLA z Komorna
GREISY z Baldoufa
Třída vítězů-feny
Ch. Indy van't Stokerybos
Ch. HAIDY BELL od Zlatého Roxe
Ch. EMMA Bermondo Bohemia
Fulvia Eleuteria
Třída veteránů-feny
ALMA z Kolovratských zahrad
ANNY ze Zahrádeckých luk
BIENE Nethanjahu
ANUŠKA z Štěpánčiny polany
Třída čestná-feny
Ch. DIXIE od Trotinského potoka

výborná
výborná

3
4

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC, KV, BOB, BIS
res.CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC
res.CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAC
res.CAC

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

výborná

1
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Klubová výstava
Velký švýcarský salašnický pes
Třída štěňat-psi
SORBONNE from Swiss Star
CARLOS Turovští psi
Třída mladých-psi
ALVIN Čertovo břemeno
ALFONS Malý ovčáček
ROBINSON CRUSOE Quarterworld
KRISPY Glarika
Mezitřída-psi
GIORGIO ARMANI from Swiss Star
OSKAR Quarterworld
FRODO Trinity Stars
Třída otevřená-psi
ART Darasson
COLLIN Big Ducky
ALBERT Light Storm
ARCHI z Lužanského zámku
Třída vítězů-psi
Ch. BESSING'S KING Golden Bohemica
Ch. ASTERIOS Clark S Future
Ch. ANGELO Malaaja
Třída čestná-psi
ICh. Maxi Zgornjesavski
Třída štěňat-feny
THELMA Quarterworld
ROSENROT from Swiss Star
Třída mladých-feny
JENIFER JETY Valatheca
REBECCA Quarterworld
LEILE LORETTE Valatheca
BAYLEE Genesis Bohemia
Mezitřída-feny
PANDORA Quarterworld
FANNY from Canis Star
JESSIE SWISS STAR Valatheca
Třída otevřená-feny
NINA RICCI Quarterworld
VALLEY OF THE SUN from Swiss Star
CEBARA from Swiss Star
ADORA Light Storm JrCh.
Třída vítězů-feny
Ch. GENESIS Glarika
BRANDY z Kraje světa
Ch. MARILYN CLARKS FUTURE Quarterworld
Třída veteránů-feny
FAITH from Swiss Star

velmi nadějná
velmi nadějná

1
2

výborná
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá

1
2
3
4

CAJC, BOJ

výborná
velmi dobrá
velmi dobrá

1
2
3

CAC

výborná
výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3
4

CAC
res.CAC

výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3

CAC, KV
res.CAC

velmi dobrá

1

velmi nadějná
velmi nadějná

1
2

výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4

CAJC

výborná
výborná
výborná

1
2
3

CAC
res.CAC

výborná
výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3
4

CAC, KV, BOB
res.CAC

výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3

CAC
res.CAC

výborná

1

BOV

Klubová výstava
Etlenbušský salašnický pes
Třída štěňat-psi
ELVIS z Mokrovous

velmi nadějná

1

CIRRUS Anabantha

velmi nadějná

2

Harry vom Saarnberg
FIDDO vom Pirnikhof
BART Tres Color Amicus

výborná
výborná
výborná

1
2
3

ARTUSCH z Noveville

velmi dobrá

4

výborná

1

AKIM Horovka

výborná

1

CAC

ALLI BADY od Fossinky
vítězů-psi
Ch. ARLEK Zahrada snů

výborná

2

res.CAC

výborná
výborná

1
2

CAC, KV
res.CAC

BETTY from Wealth island

výborná

1

CAJC, BOJ, BOB

FANNY vom Pirnikhof
AMY z Janzdel

výborná
výborná

2
3

Blanka Quercus Niger

velmi dobrá

4

výborná
výborná
výborná

1
2
3

CAC
res.CAC

výborná
výborná
velmi dobrá

1
2
3

CAC, KV
res.CAC

Nejlepší štěně

Třída mladých-psi
CAJC

Mezitřída-psi
ARON Horovka
Třída otevřená-psi

ICh. Auksis Interpola
Třída mladých-feny

Třída mezitřída-feny
EUFROSINA z Tichého údolí
ANABEL from Baker's farm
BAGHEERA Zahrada snů
Třída otevřená-feny
DENNIE vom Pirnikhof
COCA COLA z Tichého údolí
AILA z Lesní zahrady

Stránka 17

Klubová výstava

Soutěž "Dítě a pes" (věk do 9 let)
Vítězem se staly všechny zúčastněné děti.

Soutěž "Mladý vystavovatel I." (věk od 9 do 13 let)
1.
Terezka Kopecká
10 let BSP KIMI Codeli Girls 178
2.
Jana Kratochvílová 11 let BSP Herbata Eleuteria 186
3.
Natálie Ratajová
9 let VSP IBISS Glarika 341
4.
Jaroslav Mičúch
12 let VSP BELLINDA Genesis Bohemia 327
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Soutěž "Mladý vystavovatel II." (věk od 13 do 17 let)
1.
Linda Procházková 13 let BSP
BELLA z Komorna 215
2.
Lada Polešovská
14 let BSP
BIANKA Pottery Mili
3.
Adéla Miková
16 let BSP
ELIS Alboja 165

Soutěž "Nejhezčí pár psů"
ALBERT Light Storm + Adora Light
Storm (VSP)
Majitel: Jitka Marešová, Protivín

Soutěž "Chovatelská skupina"
Chovatelská stanice: z Mokrovous (BSP)
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
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………………………
ŠAMPIONI

Ich. BARNIE Sweape
ČMKU udělila dne 16.10.2012 titul
ŠAMPION ČMKU
MEOE udělila dne 20.10.2013 titul
HUNGÁRIA CHAMPION
FCI udělila dne 19.3.2014 titul
INTERŠAMPION
feně Ich. BARNIE Sweape
č. zápisu CMKU/ESP/179/10/13
narozené dne 3. 3. 2010
Majitel: Milan Stoklasa

Ch. A MERMAID Tail Twisted
ČMKU udělila dne 3. 9. 2014 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně A MERMAID Tail Twisted alias MEDI
č. zápisu CMKU/APZ/520/12
narozené: 16.6.2012
Majitelka: Mariana Sabáček Tončeva
www.tailtwisted.cz

Ch. Jch. ARLEK Zahrada snů
ČMKU udělila dne 5.8. 2014 titul
ČESKÝ GRANDŠAMPION
a
ACHR udělila dne 17.8. 2014 titul
RUMUNSKÝ ŠAMPION A RUMUNSKÝ
GRANDŠAMPION
psovi ARLEK Zahrada snů
č. zápisu: CMKU/ESP/285/11/14
narozenému dne 17.11. 2011
Majitelka: Mgr. Kateřina Jozová
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…………………...
ŠAMPIONI

C.I.B. CH. JCh. Madeinitaly della Torre d´Ovarda
KSRS udělila dne 26.6.2014 titul GRAND
ŠAMPION SRBIJE
SKJ udělila dne 16.8.2014 titul SLOVENSKÝ
GRAND ŠAMPIÓN
psovi C.I.B. CH. JCh. MADEINITALY della
Torre d´Ovarda
č. zápisu CMKU/BSP/7727/09/09
narozenému 10.3.2009
Majitelka: Hana Babjarová

HERBATA Eleuteria
SKJ udělila dne 6.6.2014 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH
ČMKU udělila dne 2.9.2014 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně HERBATA Eleuteria
č. zápisu CMKU/BSP/10161/-13/13
narozené dne 14.2.2013
Majitelka: Jana Kratochvílová

ARIELANA Bohemia Bernica
ČMKU udělila dne 1.7.2014 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně ARIELANA Bohemia Bernica
č. zápisu CMKU/BSP/7318/09/12
narozené dne 11.4.2009
Majitelka a chovatelka:
Sojková Jaromíra a Markéta
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………………………
ŠAMPIONI

Ch. CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia
FCI udělila dne 19.6.2014 titul MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY
feně Ch. CALAMITY CAYENNE Bermondo
Bohemia
narozené: 31.7.2009
č. zápisu: CMKU/BSP/7634/09
Majitelka: Kateřina Ouřadová

Ch. EMMA Bermondo Bohemia
SKJ udělila dne 16.8.2014 titul SLOVENSKÝ
GRAND ŠAMPIÓN
feně Ch. EMMA Bermondo Bohemia
narozené: 19.1.2011
č. zápisu: CMKU/BSP/8545/11
Majitelka: Kateřina Ouřadová

Ich. Aireen zpod Ondřejníka
FCI udělila dne 10.10.2014 titul
INTERŠAMPION
feně Ch. AIREEN zpod Ondřejníka
narozené dne 6.6.2011.
č. zápisu: CMKU/ESP/263/11/14
Majitelka: Hana Vaculínová
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…………………...
ŠAMPIONI

Gr.CH. FALCO Baronnella
ČMKU udělila dne 23.2 2014 titul ČESKÝ
ŠAMPION
ČMKU udělila dne 7.10 2014 titul ČESKÝ
GRANDŠAMPION
psovi FALCO Baronnella
narozenému dne 18.9.2011
č. zápisu: CMKU/BSP/9052/11/13
Majitel : Šírová Jana

Ch. AMOR von Semberweiden
ČMKU udělila dne 23.2.2014 titul ČESKÝ
ŠAMPION
Raad van Beheer udělil dne 6.4.2014 titul
ŠAMPION HOLANDSKA
psovi Ch. Amor von Semberweiden
narozenému: 5.5.2011
č. zápisu: CMKU/ESP/245/11/13
Majitelka: Bc. Bronislava Častková

ICh. AUKSIS Interpola
ČMKU udělila dne 3.2.2013 titul
IINTERŠAMPION

psovi Ch. AUKSIS Interpola
narozenému: 22. 2. 2008
č. zápisu: CMKU/ESP/100/-08/08/10
Majitel: Lucie Zavoralová
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DEGENERATIVNÍ MYELOPATIE

Degenerativní myelopatie je geneticky podmíněné onemocnění nervové soustavy psa.
Původně se předpokládalo, že je specifické pro německého ovčáka, ale postupně byl zjištěný výskyt této choroby u široké škály plemen jako je boxer, rhodeský ridgeback, československý vlčák, Sarlosův vlčák, zlatý retriever, irský setr i bernský salašnický pes.
Degenerativní myelopatie je progresivní neurodegenerativní onemocnění postihující míchu.
Dochází k úbytku bíle hmoty, zejména z oblasti hrudní míchy, což způsobí narušení
nervových drah ovládajících přední i zadní končetiny, dýchací svaly a orgány dutiny břišní.
Příznaky je možné pozorovat přibližně od sedmého roku života psa. Mezi primární klinické
příznaky patří typická chůze, problémy s koordinací a rovnováhou. První jsou postiženy zadní končetiny a později i přední, přičemž může dojít k částečné ztrátě hybnosti - paréze a nebo k úplné ztrátě hybnosti - paralýze. Snižuje se schopnost jedince kontrolovat močový měchýř. V poslední fázi onemocnění dochází k postupnému ochrnutí dýchacích svalů a s tím
související problém s dýcháním až k zadušení. Všechny změny typické pro toto onemocnění
jsou nezvratné a zhoršující se. Může trvat až několik roků, než dojde k úplné manifestaci
všech příznaků.
V současnosti je degenerativní myelopatie neléčitelné onemocnění, avšak efekt na jeho průběh má řada vnějších faktorů. Důležitý je hlavně zdravý životní styl psa - vhodná potrava a
dostatek pohybu. Množství veterinářů doporučuje vitamínové doplňky, hlavně vitamín B, vitamín E, selen a omega3 - mastné kyseliny.
Jako příčina degenerativní myelopatie u všech plemen psů byla v roce 2009 americkými
vědci identifikována bodová mutace 118. báze genu SOD1, kde dochází k záměně dusíkatých bází guaninu za adenin. Tato záměna způsobí tvorbu aminokyseliny lysinu namísto kyseliny glutamové. Podobná mutace se vyskytuje i u člověka, kde je asociována s amyotrofickou laterální sklerozou. V roce 2011 byla v USA popsána případová studie feny bernského
salašnického psa, u které studie genomu odhalila bodovou mutaci 52. nukleotidové báze
SOD1genu. Tato mutace způsobuje záměnu adenínu za tymín a tím tvorbu aminokyseliny
threonin místo aminokyseliny serín. Výskyt této mutace se u jiných plemen psů zatím nepotvrdil.
Studie ukazují, že obě mutace mají stejný vliv na vypuknutí degenerativní myelopatie u
bernského salašnického psa.
Každý jedinec má ve svých buňkách dvě alely SOD1 genu. Degenerativní myelopatie se
může vyskytnou jen v případě, že dojde k mutaci obou nukleotidových bází č. 188 nebo
obou nukleotidových bází č. 52 v SOD 1 genu. V některých případech se může nemoc projevit i u jedinců typu carrier u obou dvou mutací. Současné testy určují, jestli má pes predispozici na degenerativní myelopatii, ale neumožňují přesně určit, u kterého psa a kdy se choroba projeví.
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DEGENERATIVNÍ MYELOPATIE

Na základě genetických testů je možné rozdělit jedince do tří kategorií:
Pes typu "clear" (čistý, N/N) – Pes, u kterého se nacházejí dvě nemutované alely.
U takového psa nikdy nedojde k rozvoji onemocnění a ani nepřenese mutovanou alelu
na svoje potomky.
Pes typu "carrier" (přenášeč, N/DM) – Pes, u kterého se nachází jedná nemutovaná
alela a jedna mutovaná alela. U takového psa se degenerativní myelopatie nikdy
neprojeví, ale je tu 50 % pravděpodobnost přenosu na potomstvo.
Pes typu "affected" (postihnutý, DM/DM) – Pes, u kterého se nachází dvě mutované
alely. Je vysoká pravděpodobnost, že se u daného psa choroba vyskytne. Taktéž dojde
se 100% pravděpodobností k přenosu mutované alely na potomstvo.
Degenerativní myelopatie patří mezi dědičné onemocnění, proto je klíčovým faktorem
ovlivňujícím výskyt správná plemenitba v chovu psů. Při páření dostane štěně jednu alelu
tohoto genu od každého rodiče.
Následující tabulka ukazuje percentuálně rozdělení štěňat po jednotlivých párech.
Genotyp matky/

CLEAR

CARRIER

AFFECTED

CLEAR

100 % potomků
bude typu clear

50 % potomků bude 100 % potomků bude typu
typu clear a 50%
carrier
typu carrier

CARRIER

50 % potomků bu- 25 % potomků bude 50 % potomků bude typu
de typu clear a
typu clear, 50 % ty- carrier a 50 % typu affec50% typu carrier
pu carrier a 25% ty- ted
pu affected

AFFECTED

100 % potomků
bude typu carrier

Genotyp otce

50 % potomků bude 100 % potomků bude
typu carrier a 50 % typu affected
typu affected

Degenerativní myelopatie je jednou z nejdiskutovanějších chorob v chovu psů v poslední
době a rozhodně je potřeba věnovat jí pozornost.
Simona Mršťáková
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DEGENERATIVNÍ MYELOPATIE

V letošním roce proběhlo dobrovolné testování plemene bernského salašnického psa na
DM. Výsledky, které chovatelé obdrželi, jsou sice neoficiální a nelze je uvést u konkrétních
jedinců, protože nejsou certifikovány. Slouží však majitelům jako vodítko při dalším chovu
a výběru chovných jedinců.
Chtěla bych touto cestou apelovat alespoň na ty majitele, kteří obdrželi výsledek clear N/
N, aby nechali tyto chovné jedince oficiálně vyšetřit. Tyto informace Vám budou po doložení certifikátu zdarma zveřejněny u chovného jedince na klubových stránkách a tímto umožníte majitelům chovných jedinců výběr také dle tohoto kritéria.
Ráda bych touto cestou apelovala na chovatele, aby při výběru vhodného chovného partnera vzali v úvahu i toto hledisko.
Zatím si chov v ČR stojí poměrně dobře, vzhledem k tomuto onemocnění, budeme-li však
k tomuto onemocnění lhostejní, může dojít k jeho většímu rozšíření v populaci.
Martina Kopecká,
Hlavní poradce chovu

V našem chovu se potýkáme s problémy
jako je rakovina a selhání ledvin.
Těmto tématům se budeme věnovat v
dalších číslech Zpravodaje.
Přivítáme i Vaše náměty, kterým zdravotním oblastem se chcete v dalších číslech
zpravodaje věnovat.
Piště na: kssp.zpravodaj@seznam.cz

Redakční rada Zpravodaje
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VÁNOČNÍ TIPY – KNIHY PRO MILOVNÍKY PSŮ

Velká kniha her pro psy
Christina Sondermann
Kniha obsahuje nepřeberné množství návodů na hry se svými psími miláčky jak doma tak i venku. Činnosti na pár minut i celý volný den. Hry s
dostupnými domácími rekvizitami jako jsou například krabice od bot, deka
nebo deštník. Různé úrovně obtížnosti - jednoduché hry i jejich složitější
varianty. Základy poslušnosti, hledání předmětů, parkúr v obýváku, hry
pro chytré hlavičky, dobrodružné procházky, žvýkací hračky a učení se
veselým trikům. Pamatujte - kdo si hraje, nezlobí :-)
Konejšivé signály
Turid Rugaas
Chcete se naučit psí řeči? Určitě si knihu přečtěte. Turid Rugaas, norská cvičitelka psů, popsala jev, který nazvala konejšivými signály.
Jedná se o řeč těla, s jejíž pomocí psi komunikují a předcházejí konfliktům a agresivním reakcím. Výsledky její práce vzbudily zájem kynologů na celém světě. Kniha shrnuje veškeré její poznatky o konejšivých signálech a naučí vás, jak lépe porozumět psům a jak tyto signály používat při komunikaci s nimi.

Bachova květová terapie pro zvířata
Helen Grahamová a Gregory Vlamis
Padesát veterinářů léta sbíralo své zkušenosti a teď se s námi o ně dělí.
Pro každého, kdo naslouchá svému zvířeti, bude vítaným rádcem ve chvílích bezradnosti, nemoci, neshod a tápání v tom, jak mu v těžkých chvílích
pomoci nenásilnou a zcela bezpečnou formou.
Z anglického originálu přeložili Markéta Tomanová (Minaříková), která se
Bachově květové terapii u nás věnuje a Pavel Toman, který se zabývá
akupunkturou zvířat. Mnozí z vás je již znáte a mnohým moc pomohli.
Deník zlého psa a Deník polepšeného psa
Martin Howard
Patříme k největším milovníkům psů na světě. Milujeme své
miláčky, chlubíme se jimi, děláme jim pomyšlení. Ale co oni?
Jak vidí své pány a další příslušníky lidského plemene? Možná
podobně jako kříženec Blake, který ve svém deníku glosuje
soužití s lidmi s nadsázkou a humorem, za které by se nemusela stydět ani Bridget Jonesová. Kniha se čte sama a zaručuji,
že se u ní opravdu náramně pobavíte.
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VÁNOČNÍ TIPY - PEČEME PRO SALAŠNÍKY

S blížícími se Vánoci se jistě chystáte nebo již pilně pečete vánoční cukroví. Určitě nezapomeňte upéct i něco svým čtyřnohým miláčkům.
Připravila jsem pro vás několik již osvědčených receptů na psí sušenky, které budou chutnat vašim psím přátelům, ale třeba i kočičkám.
Rybičkové sušenky
410 g hladké mouky
100 g vloček

3 vaječné bílky
1 konzerva rybiček v tomatu - 380 ml
Těsto propracujeme, vyválíme na plát a vykrajujeme např. pomocí vánočních vykrajovátek nejlépe kostičky a pečeme asi 25 minut na 150 °C

Játrové sušenky
1/2 kg kuřecích (krůtích, kachních) jater
1/2 kg ovesných vloček
3 vejce
majoránka, česnek
Vše umixujeme v mixéru na kaši, naklademe na velký plech vyložený pečícím papírem, pečeme za doprovodu obrovské vůně asi 20 minut na 200 °C, hned nakrájíme na malé kostičky a máme hotovo!

Hovězí koláčky
100 g čerstvého mletého hovězího
1 malou cuketu

100 g celozrnné mouky
2 čajové lžičky olivového oleje
1 polévkovou lžíci vody
Mleté hovězí dáme do mísy, cuketu jemně umeleme nebo rozmixujeme a obojí smícháme s
moukou, olejem a vodou do těsta. Zformujeme malé koláčky a pečeme asi 25-30 minut při
180°C.
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Jablečné sušenky
malé jablko
150 g polohrubé mouky
75 g ovesných vloček
1/2 lžičky skořice
1 lžíce slunečnicového oleje
Těsto vypracujeme, na pečícím papíru vyválíme na 4 mm vysoký plát, přeneseme na plech
a vidličkou několikrát propíchneme. Nožem pak nakrájíme na malé čtverečky a pečeme asi
30 minut na 150 °C.
Tyto sušenky můžeme obměňovat tak, že jablka nahradíme např. banánem, jahodami nebo
třeba sušenými brusinkami.

Mrkvovo - ořechové sušenky
2 1/4 šálku celozrnných vloček
1/2 šálku netučného mléka
1 vejce
1/3 šálku rozmixovaných mrkví
hrst čerstvě umletých ořechů
čajovou lžičku medu
Všechny přísady smícháme, prohněteme, vyválíme a vypichujeme malé placičky. Pečeme
asi 30 minut při 150-180°C

TIP: Celou řadu receptů naleznete v nádherné
knize „ Psí pamlsky - pečeme pro psy“ od
Jeffa Simpsona.
Kniha může být i vhodným vánočním dárkem.

Monika Tyslová,
ch.st. Santa Conny, www.santaconny.com

Máte také své oblíbené psí recepty?
Zašlete nám je do redakce na adresu: kssp.zpravodaj@seznam.cz a my v příštích
číslech vybrané otiskneme.
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Během letních měsíců probíhala výtvarná soutěž pro děti s názvem „Pomáháme pejskům a
kočičkám“.
Přestože byly prázdniny, našlo se dost kreslířů, kteří nám zaslali krásné obrázky. Ty byly
vystaveny na podzimní klubové výstavě v Zárybničné Lhotě. Zde měli návštěvníci možnost
si je prohlédnout a hlasovat pro nejhezčí obrázek.
Po vyhodnocení soutěže si mohli zájemci obrázky „zakoupit“ a přispět tak na konto veterinární záchranné služby Pet Medic. Celková částka se vyšplhala na 1660 Kč a byla poukázána na konto VZS. Peníze budou využity na zásahy u bezprizorních pejsků a kočiček (u dopravních nehod, zásahů HZS apod.).
Děkujeme všem malým i velkým výtvarníkům, kteří se soutěže účastnili, a také těm, kteří
přispěli na dobrou věc.
Dětem, které si nemohly ceny vyzvednout na výstavě, je zašleme poštou.
Obrázky si můžete prohlédnout na následujících stránkách.
1. místo
Umístění
1.
2.
3.
4.

I. kategorie
Sofinka Hálová
Žanetka Hošková
Kačenka Paurová
Stelinka Hálová

Sofinka Hálová

Umístění
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.
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II. kategorie
Lada Polešovská
Tereza Tilleová
Dana Brandejská
Kateřina Tilleová
Zdena Drahoňovská
Klára Vodičková
Nikola Dubinská
Jana Kratochvílová
Nikol Božíková

1. místo

Lada Polešovská

Žanetka Hošková

Stelinka Hálová

Dana Brandejská

Zdena Drahoňovská

Kačenka Paurová

Tereza Tilleová

Kateřina Tilleová

Klára Vodičková
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Nikova Dubinská

Jana Kratochvílová
Nikol Božíková

Napište nám o svých zážitcích s pejskem.
Podělte se s našimi čtenáři o běžné i neobvyklé příhody, zkušenosti ze cvičení či vystavování, představte nám vašeho pejska (jaký je, co má rád, co ho nejvíc baví, s čím si nejraději hraje...) nebo vyprávějte dojmy z výletu. K článku můžete také připojit fotografii nebo
obrázek.
Nejmenší z vás mohou samozřejmě poprosit maminku nebo tatínka, aby vaše vyprávění
zapsali.
Vaše příspěvky můžete zasílat buď v elektronické podobě na
kssp.zpravodaj@seznam.cz, nebo písemně na adresu Hana Srbková, Mánesova 1490,
274 01 Slaný.
Těšíme se na vaše zážitky a rádi je v příštím čísle Zpravodaje otiskneme.
Hana Srbková
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V sobotu 4.10.2014 jsme s Alexem
z Kozlovského statku úspěšně složili zkoušku ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti.
Zkoušky probíhaly přes celý víkend
4.- 5.10. 2014, byly rozděleny na
sobotu ZZZ a na neděli ZTV1. Obou
zkoušek se účastnilo 6 týmů
(psovod se psem), zkoušky posuzoval Štibora Květoslav a byly vyhlášeny Zlínskou brigádou kynologů
zlínského kraje, které jsem členem.
Naše zkoušky ZZZ udělaly 4 týmy
ze 6. Ráno se nastoupilo na stopování, 300 m dlouhá stopa na konci
zalehnutý kladeč, Alex krásně nasumoval, první úsek šel velmi pěkně, čistě
označil (zalehl) předmět, ale v další
části se párkrát zamotal, ale došel až k
lomu, který čistě vypracoval. Na konci
vyštěkal kladeče a dostali jsme pěkných
37 bodů. Poté následoval přesun na
cvičiště na Bystřičce a poslušnost s překážkami. Poslušnost byla velmi pěkná
až na mírnou reakci na střelbu, ale čistý
aport a odložení vše napravily, překážky byly čisté, celkově 84 bodů. Speciální cviky jako průchod rušným prostředím, přechod nepříjemného materiálu,
kontakt s cizími osobami a přímé označení ležící osoby byly skvělé za 47 bodů. Celkově jsme s Alexem dostali 168 bodů z 200, výslednou
známku dobře a spokojeně jsme
po 7,5 hodinách soustředění a
pro mě nervů, zkoušku úspěšně
složili.
Chci tímto poděkovat našim výcvikářům a skvělým lidem z brigády, kteří nám pomohli v přípravě
na zkoušky a měli s námi tu trpělivost celý rok a půl, co cvičíme.
Díky!
Ondřej Janča
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DORIN Queen Elsa
Fena APZ Dorin Queen Elsa
narozena: 28.5.2013
číslo zápisu: ČMKU/APZ/587/13
Dne 24.5.2014 složila zkoušku ZZO
Psovod: Aleš Drábek
Majitel: Lucie Drábková

Ch. JrCh. Arka z Brunšova
Fena APZ Arka z Brunšova
narozena: 5.10.2009
Číslo zápisu: CMKU/APZ/332/09
Úspěšně složila zkoušku pasteveckých vloh
ZVOP.
Majitel: Mgr. Zora Worgotter

Ch. Jch. ARLEK Zahrada snů
Pes ESP Arlek Zahrada snů
narozen: 17.11. 2011
číslo zápisu: CMKU/ESP/285/11/14
Dne 6.7. 2014 získal Arlek Zahrada snů jako
první salašník v ČR titul MOD1 - Master of
Dogdancing 1. stupně (složení všech čtyř
zkoušek 1. stupně na výbornou).
Majitel: Mgr. Kateřina Jozová
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ASTERIX from Wealth island
Pes ESP Asterix from Wealth island
narozen: 8.7.2010,
číslo zápisu: CMKU/ESP/194/10/12
Splnil dne 12.6.2014 úspěšně zkoušku
Obedience 1 na výborně.
Majitel: Renata Král Scheinerová
www.chipafreddie.sweb.cz

AIREEN zpod Ondřejníka
Fena ESP Aireen zpod Ondřejníka
narozená: 6.6.2011
číslo zápisu: CMKU/ESP/263/11/14
Letos po odchovu 7 štěňat úspěšně složila
vstupní záchranářskou zkoušku ZZZ
(4.10.2014) a připojila ji tak k již složené
zkoušce BH (2.11.2013).
Záchranařina nás moc baví a máme před sebou ještě spoustu práce!
Majitel a psovod: Hana Vaculínová

CONAN Polepské údolí
Pes BSP Conan Polepské údolí

narozen: 2.12.2010
číslo zápisu: ČMKU/
BSP/8439/10/13
Složil zkoušky: ZZO, ZOP a BH
Majitel: Alena Marková

Stránka 37

PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
………………………

ALICE Bona Fornax
Fena BSP Alice Bona Fornax
narozena: 21.12.2009
CMKU/BSP/7769/09/13
Se letos kvalifikovala na 34. Mistrovství ČR
záchranných psů.
Obsadila 5. místo se splněným limitem vrcholové záchranářské zkoušky ZPJ, kvalifikovala
se automaticky i na mistrovství v příštím roce
a získala cenu za nejlepší pachové práce ve
speciálu B
psovod: Martina Trollerová,
www.bonafornax.cz

WATANAY Queen Elsa
Fena BSP WATANAY Queen Elsa
narozena 7.10.2013
číslo zápisu: CMKU/BSP10271/13
Jen pár dní po svých prvních narozeninách dne 11.10.2014 složila svojí první
zkoušku ZOP na 93 bodů a známku výborně.
Majitel a psovod: Petra Holíková

AUGUSTÝNA Noktuel
Fena BSP Augustýna Noktuel
narozena: 11.7.2010
číslo zápisu: CMKU/BSP/8237/10
Úspěšně složila prozatím 13 pracovních
zkoušek a to ZZO, BH, ZOP, ZPU 1, ZM,
UPR 1, UPR 2, UPR 3, FPR 1, FPR 2, FPR
3, ZPU 2, IPO - VO a připravuje se na další...
:-)
Majitel: Soňa Hošková, www.noktuel.cz
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ALEX z Kozlovského statku
Pes BSP Alex z Kozlovského statku
narozen: 18.8.2012
číslo zápisu: CMKU/BSP/9701/12
Složil 4.10.2014 zkoušku ZZZ - zkouška záchranářské způsobilosti
Majitel: Ondřej Janča

BRIGGITTE Bona Fornax
Fena BSP Brigitte Bona Fornax
narozena: 23. 11. 2013
číslo zápisu: CMKU/BSP/10365/13
Složila hned po dovršení věkového limitu 10
měsíců dvě zkoušky:
27. 9. ZOP na 89 bodů a velmi dobře,
11. 10. ZZO na 52 bodů a výborně
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz

BRENDA Bona Fornax
Fena BSP Brenda Bona Fornax
Narozena: 23. 11. 2013
číslo zápisu: CMKU/BSP/10364/13
Složila v deseti měsících svoji první zkoušku
ZZO
majitel a psovod: Ing. Jana Staňková
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ICh. AUKSIS Interpola
Pes ESP ICh. AUKSIS Interpola
narozen: 22. 2. 2008,
CMKU/ESP/100/-08/08/10
Má složené zkoušky z výkonu - ZZO, ZM,
ZVV1, BH, FPr1, IPO V, IPO 1, UPr1, OB Z a
OB1
Majitel: Lucie Zavoralová

HARRY vom Saarnberg
Pes ESP HARRY vom Saarnberg
narozen.: 9. 6. 2013
CMKU/ESP/483/-14/13
ve věku 15 měsíců má složeny zkoušky ZZO
a OB Z (známka Výborná)
Majitel: Lucie Zavoralová

Ch. AMOR von Semberweiden
Pes ESP Ch. AMOR von Semberweiden
narozen: 5.5.2011
CMKU/ESP/245/11/13
dne 7.6.2014 úspěšně složil výkonnostní
zkoušku Upr2, kterou doplnil již dříve splněné
Upr1, BH a ZZO
Majitelka: Bc. Bronislava Častková
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Dne 18. 10. 2014 proběhla přibližně od 8 do 17 hodin tradiční podzimní bonitace v areálu výstaviště Krásná louka v Mladé Boleslavi.
Akce se zúčastnilo celkem 89 psů. Proto bylo posuzování vedeno dvěma bonitačními
komisemi, ve kterých posuzovali rozhodčí paní Ing. Eva Procházková a pan Ladislav
Kukla. Za jejich účast a příkladné posuzování děkujeme. Zároveň chceme poděkovat
všem majitelům, kteří na tuto akci připravili své pejsky, jak nejlépe dovedli, a proto proběhla tato jednodenní akce i s takto velkou účastí v pohodové atmosféře.
Kompletní výsledky najdete na webových stránkách Klubu švýcarských salašnických
psů v sekci "Akce - Výsledky bonitací".
Bonitace pro příští rok se budou konat:
21. 3. 2015 - Mladá Boleslav
13. 6. 2015 - Brno
17. 10. 2015 - Mladá Boleslav
Veronika Hasová
Organizace bonitací
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První zářijový víkend zažila vesnička Chržín ztracená v polích u středočeských Velvar nebývalý ruch. Do místního penzionu Stará fara se sjeli „trikolóři“ ze všech koutů země ukázat, že i nejmenší švýcarští salašníci si umí užít zábavu ve velkém stylu. Nebylo třeba příliš osmělování, s příjezdem účastníků se areál postupně plnil a brzy se tito energičtí a od
ucha k uchu pozitivně naladění tvorové míhali doslova všude.
Zahajovací večer bývá tradičně věnován páníčkům. V rámci soutěží dochází k utužování
kolektivu a nejinak tomu bylo i letos. Organizátoři rozdělili všechny do dvou družstev a celý sraz se pustil do plnění úkolů. Hned úvodní z nich – identifikovat konkrétní entlebuchy
podle fotek promítaných na plátno – přinesl pro leckoho prakticky využitelné informace,
zvlášť v neděli při odjezdu, když bylo třeba z mumraje řádícího po areálu naložit do auta
správného divocha. Vždyť, kdo by chtěl doma zjistit, že pes sedící nechápavě v rohu místnosti přivolání „Alíku!“ prostě nedává? :-)
Velkou zábavu přineslo také prověřování výtvarných dovedností v druhé soutěži. Vybraní
jednotlivci předkreslovali pro ostatní členy družstev obrázky dle zadání z kartiček a ti museli hádat, co jejich výtvory znázorňují. Jednalo se o psí tématiku rozdělenou do kategorií:
pořekadlo, sport a film. Došlo i na animace takových trháků, jako jsou Čtyři z tanku a pes
a Lassie se vrací. A na závěr se ještě zpívalo. Text písně „Oheň, voda, vítr“ předělali na
entelbuší song také organizátoři a tak kromě originální verze od Dalibora Jandy zazněly
ještě další tři velebící naše pomalu již usínající čtyřnohé, trikolórní kámoše.
Sobotu odstartovala hra „Chyť si svého fleka“. Účastníci chodili se psy připnutými na vodítkách v kruhu a jakmile přestala hrát doprovodná hudba, museli se, co nejrychleji dostat
k nejblíže nacházející se destičce a zaujmout na ní pozici popsanou na tabuli. Začalo se
zlehka zadáním „pán na destičce, pes sedí“ a dostalo se až na takové krkolomnosti jako
„pán na destičce jedna noha, jedna ruka, pes leží“. Také druhá soutěž měla kromě předvedení naučených povelů nádech cirkusových šapitó. Pět členů družstev si stouplo vedle
sebe a štafetově plnili úkoly, např. „pes vyskočí na židli“ a nebo „pes válí sudy“. Bylo vidět,
že se entlíci náramně baví a těší je každý zdárně dokončený cvik. Odměnou pro ně pak
byl poslední bod dopoledního programu – aportování na čas.
Po dobrém obědě
podávaném
z venkovního grilu
nastala přednášková část dne. První
blok patřil psímu
sportu obedience,
do kterého nás poutavým výkladem se
zajímavými praktickými ukázkami zasvětila služebně nejstarší instruktorka a
rozhodčí v ČR Kristýna Másilková. Metodu, jak dostat do
pohody sebe a své
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psy, nám v další části doporučila Markéta Tomanová, certifikovaná odbornice na Bachovy květové
esence. K individuální diskuzi s případnými zájemci
o terapii zůstala
k dispozici ještě dlouhou
dobu po skončení přednášky, nutno však dodat,
že někteří mazlíčci svojí
diagnózu důrazně hlásili
již během ní, např. utrápeným vytím v kenelce, kde
odpočívali po dopoledním
programu. Na závěr si
vzala slovo účastnice srazu Kateřina Jozová a vyložila nám pravidla a základní výcvik dog dancingu. Teorii zakončila ukázkou tance, kdy se v roli
společníka na parketu
předvedl v této disciplíně její ostřílený entlebuch Arlek alias Orion.

Před večeří proběhl ještě kratší orientační pochod do okolí a to zas bylo něco pro entlíky. Vesele cupitali mezi stanovišti, na kterých museli jejich páníčci plnit různé úkoly,
např. střílet šipkami na terč, přiřazovat plemena psů k zemím odkud pochází nebo odhadnout výšku vojenského bunkru, tzv. řopíku. Po návratu organizátoři slavnostně vyhlásili vítěze soutěží a sraz se překlenul do volné večerní zábavy, kdy někteří vydrželi
vesele klábosit na zahrádce restaurace o psech a všem možném ještě po půlnoci.
Pro ty, co zůstali na akci do neděle, byla naplánovaná dvouhodinová procházka do
sousední obce Sazená s nedávno zrekonstruovanou studánkou sv. Antoníčka. Sotva
jsme k této památce došli, udělala si v horkém letním dni celá smečka entlebuchů
z přilehlého rybníčku aquapark. Cákání, potápění hlav za míčky, skákání placáků, úplná bezstarostnost a čirá radost. Vybavilo se mi, jak jsem se tu zastavil při své páteční
pěší cestě na sraz od vlaku z Kralup, abych se osvěžil chladivou vodou z pramene. Jaké tu bylo ticho, až tísnivé smutno, proti dnešku. A při té vzpomínce mi přišlo líto, že již
tento příjemný salašnický víkend končí. Utekl, jak voda zde vyvěrající. Ale což, vždyť
za rok se určitě zase sejdeme.
A pak už zbývalo jen očesat ze stromů kousek od místa konání pamlsky pro psy a jejich páníčky, sladké překvapení od organizátorů a rozprchnout se do svých domovů.
Jiří Zita
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Letos jako každoročně jsme navštívili s Gastym od
Zlatého Roxe a Nirvankou Tasmanska Elitte šumavské "Spáleniště" - základnu jihočeské záchranné brigády pro výcvik psů. Tato základna je speciálně vybavena a uzpůsobena výcviku záchranářských psů.
Jsou zde výborně propracované trenažéry na sutinový výcvik se spoustou rafinovaných úkrytů, louky na
stopy, krásné šumavské lesy a terény na plošný výcvik a vyhledávaní osob.
Počasí nám přálo, tak jsme měli možnost výborně
pocvičit vodní záchranářský výcvik přímo na Lipně a
ověřit šikovnost psích čumáčků při sutinovém či plošném vyhledávání osob.

Velikou radost mi udělali chovatelé
BSP manželé Trollerovi (CHS
Bonafornax), kteří mi jako dlouholetí záchranáři předali spoustu
svých rad a zkušeností ohledně
výcviku, za což jim velice děkuji!!!
Pavla Moravcová
CHS Ze Zahrádeckých luk
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Další naší letní akcí byla
účast s ukázkami výcviku
bernských salašnických psů
na několika "Dětských
dnech".
Vždycky mě moc potěší,
když vidím překvapení a
údiv ve tvářích přihlížejících,
že onen psí medvídek není
jenom na mazlení, ozdobou
zahrady, ale dokonce i něco
umí a dokáže to i v praxi použít.
Co děti nejvíce zaujalo není
poslušnost a ovladatelnost,
ale samotné vyhledávání
osob - hra na schovávanou, a to že Gastymu mohly rozházet plyšáky a hračky po ploše a
on je s radostí a přehledem nanosil do připraveného koše. Myslím, že i většina rodičů zatoužila alespoň na chvilku mít doma "psího" uklízeče.
Děti měly možnost si sami vyzkoušet jaké to je vést bernského salašnického psa na vodítku,
vyčesat mu kožíšek a na závěr mohly Gastyho pomazlit a odměnit pořádnou miskou masíčka.
Pavla Moravcová
CHS Ze Zahrádeckých luk, Gasty od Zlatého Roxe
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XIII. ročník Letního výcvikového a relaxačního tábora Přátelství 2014, který se konal ve dnech 16. – 23. 8. 2014 v ATC Relax Slunečnice, Střížovice-Vlčice

Letošní ročník našeho tradičního tábora se opět přesunul, co se místa konání týče. Tentokrát jsme si užívali v areálu ATC Relax Slunečnice, nedaleko Kunžaku, v krásné přírodě jižních Čech, na Jindřichohradecku. V kraji rybníků, lesů a také historické úzkokolejky, kterou jsme po cestě na tábor několikrát přejížděli.
Kdybych měla říct něco o průběhu tábora jednou větou, zněla by asi takto: „Nemělo to
chybu“.
Super ubytování v krásných, prostorných chatkách, vybavených nejen ložnicí, ale také
kuchyňkou s PB vařičem, ledničkou a nádobím. U roubených chatek jsou také verandičky. Další ubytování bylo v řadových ubytovnách, vybavených stejně, jako chatky. A pro
V.I.P. klienty (spíše pro ty dříve narozené) byla k dispozici tzv. „nová chata“ s pokoji
s příznačnými názvy: Žízeň, Hlad a Únava, vybavená nejen na spaní, kuchyňským koutem, ale také sociálním zařízením (koupelnou se sprch. koutem a umyvadlem a WC).
V areálu je také volejbalové hřiště, dětské prolézačky a pískoviště. Kemp je situován na
břehu Ratmírovského rybníka, který je velmi rozlehlý a my jsme byli vlastně až na jeho
konci. Také je možné si vypůjčit lodičky a šlapadla. V rybníce jsme se mohli vykoupat jak
my, účastníci (kdyby nám to počasí dovolilo), tak psi. Také jsme měli možnost si tady

Stránka 46

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU

něco povědět a následně vyzkoušet základy cviků vodních záchranářských prací.
Areálu vévodí hlavní budova, kde je velmi útulná a malebná hospůdka a před ní velká
dřevěná, v noci osvětlená pergola s prima posezením. Také jídlo bylo výborné. Přesto, že
se tady přímo nevaří, dováželi nám provozovatelé kempu jídlo z vývařovny. Výborně připravené a také vždy horké, nebylo na co si stěžovat. Kdo měl chuť večer si ještě něco
dát, mohl drobné pochoutky, jako utopence nebo nakládaný Hermelín a další.
Sjížděli jsme se v sobotu a hned v neděli ráno byl hromadný nástup všech dosud přítomných účastníků. Tady jsme si tradičně pověděli něco o programu, organizaci, udržování
čistoty a pak byli účastníci rozděleni do družstev, podle stáří pejska a zkušeností a umu.
Každého družstva se ujal jeden výcvikář a následně se cvičilo 2x denně, pokud nebyla
nějaká celotáborová hromadná akce.
V neděli večer byl hromadný slavnostní nástup v maskách v duchu téma tábora, kterým
byla historie. Sešli se tu osobnosti jak z nedávné historie, tak i z té vzdálené.
Mohli jsme tady potkat královnu Kunhutu, krále Václava, byl tu spisovatel Ernest Hemingway a spisovatel a pilot Antoin de Saint-Exupéry i spisovatelka Růžena Svobodová,
majitelka světoznámé kosmetické firmy Coco Chanel, naše vynikající reprezentantka
v gymnastice Věra Čáslavská se svými svěřenkyněmi, rakouský císař František Josef
s manželkou císařovnou Sissi, Magdalena Dobromila Rettigová a dvorní astronom Tycho
de Brahe, sešly se nám sestry z českých dějin Kazi, Teta a Libuše. Byl tu také poustevník, kat, mnich, Babinský a další krásné masky.
Prošli jsme se po táboře, vzájemně se přivítali,eventuelně seznámili s těmi, kdo přijeli na
náš tábor poprvé. Večer jsme se sešli v hospůdce, kde u jednoho stolu probíhal večer
pro šikovné ruce. Mohli jsme si vyzkoušet vypalování do dřeva, malování na sklo, zdobení šňůrkami, malování na látky, modelování keramiky …. prostě, každý si mohl cokoliv
vyzkoušet a vyrobit něco pěkného.
V následujících dnech už probíhaly tradičně dopoledne i odpoledne činnosti v družstvech.
Každé odpoledne od 14. hodin byl nácvik ve výstavním kruhu s možností nechat si změřit
pejska.
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Tady bych chtěla co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří se věnovali výcviku v družstvech
i ve výstavním kruhu. Haně, Kristýnce i Haničce Chovancovým, Jolance Dvořákové, Ditce Dvořákové, Haničce Srbkové, Markétě Sojkové, Vaškovi Chovancovi a Milďovi Rulcovi a také velké pomoci
při výcviku Daniele Horáčkové.
Aby mohli rodiče cvičit,
starala se o dětičky
v době výcviků „chůva
v akci“ Kačka Šabatová
s pomocnicemi z řad
maminek, ale i babiček.
I těm všem patří veliký
dík.
Na táboře jsme však neměli jenom pravidelné výcviky. Hned v pondělí odpoledne měli
všichni účastníci možnost se seznámit a následně si vyzkoušet základní cviky vodních
záchranářských prací. Také jsme všechny přítomné seznámili s metodikou výcviku, organizací a nutnými pravidly, která jsou u vody třeba dodržovat. Na základě dlouholetých
zkušeností z těchto výcviků se vedení tohoto vodního odpoledne ujala organizátorka tábora Jaromíra Sojková – tedy moje maličkost. Za práci figuranta v neoprenu ve vodě
moc děkujeme Jirkovi Simkovi.
Pondělní den byl ukončen nádherným posezením v místní útulné hospůdce, spojeným
s hrou pozitivního posilování, tzv. večer s klikrem. Hrálo se ve dvojicích. Jeden z dvojice
musel za dveře a celé osazenstvo mu pak vymyslelo úkol. Druhý z dvojice pak, na základě potvrzování chování pomocí klikru, naváděl ke splnění úkolu. Brzy všichni pochopili
princip této výukové hry a všechny úkoly (i ty velmi těžké) byly splněny. Každý z hráčů
dostal jako odměnu sáček výcvikových pamlsků Brit Training od sponzora tábora - firmy
Vafo Praha – značky Brit.
Úterní večer se nesl v duchu masopustu a karnevalu. Nejprve byl karneval pro malé dětičky, potom karneval s pejsky a následovala tradiční „Miss šereda“ – karneval o tu nejošklivější a nejodpornější masku.
Všechny karnevaly se skutečně vydařily a všichni si odnesli různé ceny od drobných
sponzorů, které dovezli sami účastníci. Dětičky si krásně zatancovaly, někteří rodiče si
přitom pěkně zařádili, nejraději by se křepčilo do rána. Jenže šeredy a obludy pak celé
karnevalové dění pěkně rozehnaly. Moc děkujeme účastníkům, kteří se ujali organizace
celého večera.
Ve středu večer jsme uspořádali opět tradiční akcičku – pěveckou soutěž jednotlivců a
skupin „o Zlatého sokola“. Sešlo se celkem 5 soutěžících (4 skupiny a 1 jednotlivec). Me-
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lodie soutěžních písniček byla podle velmi známé písničky „na Okoř je cesta“ a bylo 5 povinných slov, která se musela v písničkách objevit: šašek, klíště, dráb, kat,
praotec. Opět jsme se výborně pobavili a písničky byly jedna lepší, než druhá a
stejně tak použité kostýmy.
Čtvrtek byl ve znamení šikovnosti, bystrosti a aktivní zábavy. Odpoledne jsme se
mohli zúčastnit již tradičního závodu o šikovnosti a kreativitě účastníků – Štěk
Treck. Soutěžili jednotlivci se svými psy, jednotlivci s dvěma psy, rodiče s dětmi a
psem a také rodinná tria. Ti nejlepší obdrželi krásné ceny od sponzora tábora, firmy Vafo Praha, značky Brit. Večer jsme si uspořádali „Stezku odvahy“. Na cestě
temným lesem bylo několik tajuplných strašidel a překvapení. Nejprve šli rodiče
s malými dětičkami, ty jsme strašili jenom maličko. Pak větší děti, ty už musely prokázat větší kousek odvahy a následně ve dvojicích dospělí. To už byla tma jako
v pytli a jak pro strašidla, tak pro účastníky to bylo napínavé a někdy i velká sranda
a také lekání. Ale užili jsme si to.
Na táboře to strašně rychle uteklo a nadešel poslední den tábora, kdy jsme uspořádali už tradiční a prestižní výstavu „O pohár LVT Přátelství“. Každý si odnesl medaili a první čtyři krásné ceny a krmení od firmy Vafo Praha, značky Brit. Nejlepší
pak získali nádherné velké poháry. Srdečně gratulujeme všem účastníkům. Bylo
vidět, že po dobu tábora pilně
trénovali ve výstavním kruhu
pod vedením
zkušených handlerek.
Během pátku
se také družstva rozloučila,
každé po svém,
se svými výcvikáři a nezbylo
než poslední posezení, pobavení a úžasný večer za zpěvu při kytarách.
Za rok zase na viděnou na Slunečnici …. už se všichni moc těšíme.
Jaromíra Sojková
www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

Stránka 49

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU

V posledních srpnových dnech letošních prázdnin se konal již potřinácté letní výcvikový tábor na Pecce, kterého se osobně zúčastnila celá naše rodina.
Jedná se o velice dobrý nápad jak pomoci ať už začínajícím nebo zkušeným chovatelům
švýcarských salašnických psů
v dovednostech jejich čtyřnohých přátel.
Tábor není jen aktivitou pro pejsky, ale
velice dobře se zde zabaví i děti, které
mají svoje „výcvikáře“, kteří se jim maximálně věnují a vymýšlejí nejrůznější zábavu a neodmítnou jejich pozornost ani ve
svém volném čase.
Myslím, že mnozí z nás vítají možnost
kdykoliv se poradit s výcvikáři právě o tom
svém problému nebo pochybnosti a najít
společně řešení i v rámci zkušeností
ostatních chovatelů. Pejsci a jejich páníčci
se nejen naučí, jak zvládat základní poslušnost, ale je tu možnost i dalšího navyšování jejich dovedností rozdělením do
skupin dle náročnosti a již získaných vědomostí.
Ti, kteří mají zájem i o předvedení psa na výstavě, mají možnost dozvědět se, jak na to a co
vše to obnáší. Myslím, že je to správný krok ke zvýšení úrovně předvedení psa na výstavě,
protože zvláště začátečníci si nevědí rady, jak má vůbec vypadat základní postoj psa
v kruhu. Vše, co zdánlivě vypadá jednoduše, má i svá pravidla a děkuji za takovou akci, která si myslím by mohla být i pod záštitou klubu KŠSP, protože je zajisté přínosem opravdovým zájemcům o výstavy i uchovnění.
Pejsci si mohou i vyzkoušet různé nástrahy běžného života, které nám můžou připadat samozřejmé. Například chůzi vedle invalidního vozíku, nečekaný pád berlí, přecházení přes
chodník tvořený směsí roztodivných nástrah čítající např. pytle s plastovými láhvemi, jehličí,
šišky apod. Vyzkoušeli jsme si i jízdu na raftu a zapřahání psů do vozíku. Co nám může připadat samozřejmé, to je pro našeho pejska veliký objev.
Proběhly zde i zajímavé besedy o chovu, výstavách i
za účasti veterináře MVDr. Bednáře a jeho opravdu
důkladné přednášky o vývojových vadách všech švýcarských plemen.
Tábor není jenom pevný řád s výcvikem, ale i přátelské posezení u ohně s opékáním všeho možného.
V neposlední řadě se nezapomíná ani na ty naše dětské doprovody a zapojení celé rodiny do táborové hry,
plnění úkolů spolu s našimi čtyřnohými přáteli.
Veliký dík patří nejen pořadatelům, ale i celému realizačnímu týmu. Věřím, že nejenom my se budeme rádi
na Pecku vracet.
Růžena Gollinarschová
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Spousta lidí se mě ptá, zda je velký švýcarský salašnický pes vhodný k dětem. Ráda
odpovídám, že ano, pokud je správně socializovaný a vychovaný.
Nyní mám tu možnost, si to vyzkoušet na vlastní kůži. Od června máme malý lidský
přírůstek, ale ještě pár dní před porodem se naší Geny (Ch. Genesis Glarika) spustilo
mléko. Dobře věděla, co se se mnou děje, vše vycítila. Je neskutečně empatická, starostlivá a rozumná. Měla jsem trochu obavy, jak se po příjezdu z porodnice vypořádá
s novým členem rodiny, protože do té doby byla ona tím mým dítětem a měla mě celou
pro sebe. Ale přesvědčila mě, že mé obavy byly zcela zbytečné. Miminko si pečlivě
očichala. Byla smutná, když jsme jí ho odnesli a nenechali na hraní a hlídaní. Když ho
slyší brečet, nastraží uši a jde omrknout situaci.
Malému je sice pár měsíců, ale už Geny chytá za srst a čumák, ale jí to ani trochu nevadí. Ona mu na oplátku olizuje obličej. Tedy spíše celou hlavu.
Jistě přijdou nějaké karamboly v podobě povalení, přišlápnutí, přilehnutí, atd. Ale od
toho jsme tu my, rodiče, abychom byli v takových případech na blízku. Velký švýcar
přesvědčil nejen mě, ale i mé okolí, že je plnohodnotným rodinným společníkem.
Lepšího psího kamaráda pro své dítě si již nedovedu představit.
Marcela Bartáková, HS Genesis Bohemia
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Letos mi bude 69 a jsem v penzi. Do penze jsem se chystal dlouho a postupně. Když jsem
před lety pozoroval příbuzné a známé, kteří tuto zásadní životní změnu prodělávali, překvapilo mě, jak často lidi (hlavně muži) přitom náhle, skokem „zestárnou“. Změní návyky, přestávají se zajímat, chátrají. Někteří to řeší tak, že tuhle životní etapu vynechají úplně, a raději
pracují, až se dočista upracují. Usoudil jsem, že až budu úplně v penzi, budu potřebovat někoho, kdo mě ráno vzbudí a řekne, že je potřeba vstát, oblíknout se a jít něco dělat. Kdo mě
nenechá přes den zapnout bednu reklam.
Moje žena na to není vhodná,
obyčejně spí déle než já a
v bedně vynechá jen málo seriálů. Volba padla logicky na
psa. Tak jsem se před lety
v rodině zmínil, že přemýšlím
o psu. Reakce byly různé. Od
dětí jsem dostal k Vánocům
velkou encyklopedii psích modelů, od ženy řadu námitek.
Psa jsem nikdy neměl; ne že
bych nechtěl, ale nějak to nikdy nešlo. Málo místa, pak
děti, starosti a tak. Pravda je,
že bydlet ve městě, chodit do
práce, vychovávat děti, nebýt
v práci jen do počtu, sportovat
Seznamte se: Ašóka „Flek“ de Sijambo
aspoň rekreačně a mít ještě
pejska úplně dohromady nejde. Přesto je plno lidí, kteří to zvládnou a mají můj trvalý obdiv.
První fáze přípravy na psa byla čistě teoretická. K psí encyklopedii jsem přikoupil nebo dostal
množství dalších psích publikací a prostudoval je. Tím jsem nabyl dojmu, že to sice bude náročné, ale ne nemožné. Dalším krokem byl výběr modelu psa. Můj typ je německý ovčák. Toho žena vetovala rovnou. Je moc velký a ona by ho nezvládla. Psa vlastně vůbec nechce,
dokonce o něm nechce ani slyšet, a jestli si nějakého pořídím, bude jen můj a budu se o něj
starat pěkně sám. Předesílám, že tenhle postoj nevydržel dlouho; pejska dneska máme, je
náš, paničku miluje a je to vzájemné. Když je panička pryč (jedno jestli dvě hodiny nebo dva
dny) a vrací se, je (psí) uvítací ceremoniál složitý, bouřlivý, dlouhý a náročný. Ale zpátky
k výběru. Když jsem si v Encyklopedii přečetl, že existují Švýcarští salašníci a mezi nimi Appenzellský, který je velký tak akorát, prudce inteligentní, mírně ostražitý, věcný pracovní, má
rád děti a k tomu neutíká z domu, bylo vybráno. Ještě když se umí tak krásně podívat… I žena výběr schválila, i když mám podezření, že tiše doufala, že ho neseženu a časem dám pokoj.
Sháněl jsem na internetu, našel jsem (Google buď pochválen) Klub i několik chovatelských
stanic, jenže jsem neuměl trefit pravou chvíli - nějak vždycky zrovna štěňata došla, ptejte se
tak za dva roky. Jednou už jsem se byl podívat na krásného pejska, čtyřměsíční štěně, kterého si paní koupila a pak zjistila, že ho vlastně nechce. Chudák bydlel na malém dvorku, nikdo
po něm ani neuklízel hromádky. Byl absolutně nedůvěřivý, vytáhl jsem ho na procházku, ale
nešlo to. Jako začátečník jsem vycouval, nevěřil jsem, že bych ho uměl převychovat. Asi to
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bylo správně, snad se dostal k někomu, kdo to s ním bude umět. Moje psí kariéra vypadala
černě. Až jsem zase na netu (bylo to před Vánoci 2011) našel stanici Sijambo z Čerčan,
která čekala pejsky, zadejte si. Byl jsem jeden z prvních zájemců. Narodili se přesně o Vánocích jako správní dárečci. V lednu jsme se byli podívat poprvé. Máma Bíba byla nejdřív
ostražitá, ale pak nás nechala své děti obdivovat: černobílohnědé kuličky na čtyřech nožičkách, ze kterých koukaly zvědavé čumáčky. Nožičky se občas nějak zapletly a občas za nimi zůstávaly loužičky. Pak jsme se byli podívat ještě jednou, to už byli kompletní malí pejskové, zrovna hráli přetahovanou o kost. Začátkem března už jel Ašóka ke svým novým lidem a dostal nové válečnické jméno. Vnučky mi daly vybrat: buď bude Sirius Black, nebo
Sirius Flek; vybral jsem to druhé a zkrátil na Fleka. Tak takhle jsem ho potkal.
K svým novým lidem jel Flek paničce na klíně v papírové krabici a s sebou si vezl plno věcí
pro první dobu: dečku na spaní, plno hraček, pytel krmení, první obojek a tak. Nejdřív ze
všeho bylo potřeba co nejrychleji naučit pejska být „zimmerrein“ (termín převzatý ze Švejka). Žádná metoda nefunguje. Pejsek prostě po pár týdnech začne být čistotný (aspoň ten
náš začal). Pak je třeba psa vychovávat, aby z něj vyrostl slušný pes, který štěká jen ve vybraných situacích, kouše, jen když je sám nebo jeho člověk brutálně napaden, k psím slečnám a psím juniorům se chová vždy vlídně a rvačky neprovokuje (zejména, když je potenciální soupeř o dvě váhové kategorie výš a má obojek pobitý cvočky a ostny). Tím skončila
teorie a začal reálný život. Existují knihy a internetové návody, jak na to nejlépe, a taky
moudré knihy praví, že je třeba začít prakticky ihned se socializací, tj. se seznamováním se
s jinými pejsky, lidmi a situacemi. V tom mají určitě pravdu.
Nedaleko od nás funguje psí škola Remis. Není to klasický cvičák, jaké bývaly za dob Svazarmu. Vychází hodně z metod pana Desenského a má pomáhat pejskům, aby dokázali žít
pokud možno v míru nejen se svými lidmi, ale i s ostatními lidmi a pejsky. A hlavně má pomáhat lidem, aby se se svými pejsky domluvili.
Dosud si dobře pamatuji svůj první (telefonický) rozhovor s paní majitelkou, ředitelkou a učitelkou psí školy v jedné osobě. … „Víte, mám malé štěně, chtěl bych ho někde zvykat na
jiné psy a učit ho… a jsem psí
začátečník.“ „Hm… pes nebo
fena, jak je štěně staré a jaká
je to rasa?” „Pes, tři měsíce,
Appenzellský salašnický.“
Zděšení na druhém konci drátu. „Appenzell a začátečník?
… No, přijďte se ukázat.“
Přestože jsem si v literatuře
už přečetl, že Aplík
„neodpouští chyby ve výchově“, moje malá dušička se ještě o něco zmenšila, ale ukázat
jsme se přišli. Od té doby chodíme do školy víceméně pravidelně, tak jednou v týdnu. Jez- Zlaté časy v rodném hnízdě
díme na psí tábory, letos po
třetí. Na táboře cvičíme poslušnost a stopy a závodíme v agility. Letos získal Flek v táborové soutěži 2. místo (a to mu
to jeho člověk vydatně kazil).
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Dneska už máme po maturitě (ZPO) a přestože moje chyby jsou četné, zřejmě zatím nebyly toho druhu, aby je Flek neodpustil. Celou širší rodinu miluje zcela nekriticky, nejvíc ze
všeho vnuky a vnučky (částečně i proto, že z nich padá nejvíc jídla). K ostatním lidem se
chová ostražitě, ale nikomu ještě nic neukousnul. Pár psů z vesnice a ze cvičáku nemusí,
ale do dramatických střetů se nepouští. S jinými vychází dobře. Na malé je hodný, i když
ňafou.
Svůj úkol, donutit svého staříka k pohybu,
bere velmi vážně. Nachodíme denně kolem 12 km a oběma to zatím svědčí. Jeden problém s tím byl. Všechny vycházkové trasy vedou po polích a po lese, tj. loveckým revírem (lovecký revír u nás není
snad jen na dálnicích a na letištích). Chodit na vodítku nás nebaví ani jednoho.
Flek je vycvičený natolik, že na povel „ke
mně“ přiběhne vždycky… no skoro vždycky. Nesmí u toho být zajíc, srna, divočák,
dokonce ani kočka nebo veverka. Potom
je výsledek nejistý. Když byl Flek malý,
dvakrát se stalo, že v lese „vzal dráhu“ a
doma pak byl dřív než já (zoufale jsem ho
mezitím hledal po lese). Ne že by nějaké
zvíře chytil, ale musel přitom dvakrát přeběhnout silnici a mohl potkat 10 myslivců
s naládovanou kulovnicí. Tady je dobrá
rada drahá. Ta naše stála asi 4000. Ano,
elektrický obojek. Teď si většina z vás
s opovržením odplivne a skoro všichni
přestanou číst dál. Jasně, správný psovod
by pejska vycvičil tak, že by přišel pokaždé, zajíc nezajíc. Ale může to psovod, třeba je správný, zaručit na celých 100%?
Nemyslím. V reálném světě prostě 100%
Skáče jako blecha
neexistuje.
Myslím, že obojek Flekovi neublížil. Když
jdeme na vycházku, sám nastaví hlavu, abych mu ho už nasadil. Používám ho jen jako
pojistku, aby pes neodběhl někam daleko. Obojek má tři stupně: písknutí, malé zabrnění a
větší zabrnění. Síla se dá nastavit, Flekovi stačí 3 z 20. Zaručený dosah 250 m.
V naprosté většině přiběhne na zavolání, v nejhorším na písknutí. Přesto uznávám, že je
to ode mne ničemnost. Ale raději budu ničemným majitelem živého pejska, než spořádaným majitelem pejska přejetého autem.
Snad ještě poznámku k chování pejska v domě a okolí. Někdy (jak vím z vyprávění a
knih), to bývá problém. Flek bydlí s námi v domě, má tam svůj pelíšek. Spí v jiné místnosti
než zbytek rodiny, ale na táboře bydlí s námi v chatce (jezdím tam s vnučkami). Hned na
začátku si nechal vysvětlit, že na křesla, pohovky, postele a jiné vyvýšeniny nesmí. Nesmí
se krást jídlo ze stolu ani odjinud. Nesmí se kousat do elektrických přívodů ani je vytrhávat
ze zdi a doma se nic nesmí ničit a rozbíjet. Je asi v jeho Aplí věcné povaze, že to opravdu
dodržuje. Když na pár hodin odjedeme, bývá uložený na svém pelechu a nic nerozbíjí, ne-
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přežvykuje ničí boty, spořádaně čeká a nehorázně se raduje, když přijedeme. Venku
na zahradě ani moc nechce být, když je tam sám. I díky tomu ani nepřekopává zahradu a nechává paničce všechno rostlinstvo na pokoji. Jen když mám doma písek pro
stavební práce, občas se Flek neudrží a přerovná mi hromadu. Jediné na co si panička právem stěžuje, že Flek dvakrát do roka (někdy to vypadá, že pětkrát) kompletně
mění srst. Mohli bychom prodávat žoky psí vlny. Nemá někdo zájem?
Závěrem si, jako mírně pokročilý začátečník, dovolím několik rad pro začátečníky začínající.
1.
Máte rádi zvířata, protože jsou chlupatá? Chcete mít kamaráda do deště? Máte
doma základní podmínky? Nekupujte si medvídka mývala, ale psa.
2.
Dobře vybírejte model pejska podle těch podmínek, budete za něj mít přes deset
let odpovědnost, tak raději čtěte, hledejte a přemýšlejte déle.
3.
Nenechte se ale odradit, vy to zvládnete.
4.
Rozhodně nevynechte poradu v blízké psí škole, školce, klubu a tak. Udělejte si
čas na pravidelné cvičení. Nepropásněte období vhodné pro socializaci štěněte
(do 4 měsíců).
5.
To, co pro vás pejsek dělá, mu za jeho krátký život nikdy nedokážete vrátit,
aspoň se o to pokuste.
6.
Při výchově chvalte a odměňujte, když pes provede nějakou ničemnost, řešte to
škubnutím za vodítko a řekněte mu
ostře, co si o tom myslíte. Jiné tresty stejně nefungují. Elektrický oboMařenka, Flek, Anička
jek není nástrojem k výchově, ale
pojistka.
Poznámka úplně nakonec:
V naší psí škole si standardně říkáme
jmény svých psů. Kdo by si pamatoval
tolik křestních a příjmeních …
Karel „Flek“ Uhlíř
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Rozhodli jsme se pořídit si štěně. Máme velkou zahradu, jsem v důchodu a se psy máme
určité zkušenosti. Pozorujíc pejskaře jsem si jako mladá říkávala: „Nedopusť, aby ses stala
vlající stařenkou na konci vodítka zdatného psa.“ Přítel obdivoval bernské salašnické. Na
horách nás kdysi navštívila známá s berňačkou Charlottou, dámou značně rozložitou, která
nám ocasem zametla stůl. Začali jsme uvažovat o menší rase. Přemítání a vyhledávání pro
a proti nakonec vyústilo - u berňáků.
Nakryté feny a chovnou stanici jsme si našli na internetu, hledali jsme fenu nižšího vzrůstu
(abych moc nevlála). A Kiss Baronnella byl náš!
Přivezli jsme si ho jedno dopoledne na vesnici,
kde měl připravený velký kotec a boudu s tím,
že bude v kotci bydlet a do domu nepůjde. Přítel je z vesnice, psi do domu nechodili, byli
v boudě. Já jsem z města a psi byli vypipláni a
bydleli v činžáku. Různé pohledy a různé zkušenosti. Před první nocí jsem měla připravenou karimatku a spacák, abych eventuálně
asistovala v kotci. Nic takového se neodehrálo. Kissíka jsme „vyvenčili“, zavedli do kotce,
vysvětlili mu, že je to jeho dvoreček a bouda
jeho domeček, dali mu piškotek na dobrou
noc, zavřeli vrátka a bez ohlédnutí (tak jsem si
to vymyslela) jsme se vzdálili do domu. Kissík
několikrát písknul jako ptáček a pak se zabydlel. Ráno jsme přišli a pejsek nás vítal v čistém
kotci. Úžasňák. Přes den je na zahradě, na
terase, když chce mít klid, tak v otevřeném
kotci, chodíme na procházky. V noci, nebo
když jedeme na nákup, je v kotci zavřený.
Zahrada představuje travní plochu, ale i ovocné stromy, skalku, záhony květin a políčko
s brambory a se zeleninou. Důsledně dbáme, aby do záhonů nechodil. Dá se říci, že zatím
k žádné pohromě nedošlo. Květiny ani keře nepoškodil. Sklidil nám sice nejsladší hrozny
(nebyl přímo přistižen, jeden večer se mi zdálo, že u révy mlaská – a ráno tam hrozny nebyly), ale řekli jsme si, že je to v rodině. Má rád i papriky, ty máme naštěstí ve skleníku.
S přivoláním jsme neměli žádné problémy. Za pár dní, co byl doma, jsem řekla „ke mně“ a
on přišel a posadil se přede mnou, jako by ten pokyn už dávno znal. Na zahradě se učil
chodit na vodítku, celkem dobře.
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Problémy máme zatím dva: Když jdeme ven, musíme ho lákat, aby nějakou vzdálenost
ušel. Procházka spočívá v cestě, kde všude mají za plotem psy, většinou mnohem menší
než je naše štěně, kteří na něj štěkají, a zdá se, že mu to není příjemné (komu taky, že?).
Zpátky jde k noze na vodítku docela slušně. Zajímavé je, že když jsme šli ve větší skupině lidí, prošel s námi kolem psů netečně a ušli jsme pak několik kilometrů. V tom právě
nemám zkušenosti, protože ve městě se psi na procházku těší (nemají zahradu a je to
jediná možnost dostat se ven), na procházce se potkávají s jinými psy na neutrálním území a tak dochází k socializaci. Navštívili jsme cvičák v nejbližším městě a začínáme se
učit, jak socializovat psa na vesnici.
Nechce – bojí se nastupovat do auta, když máme někam odjet (a to jsme si dali práci,
abychom nejezdili jenom na veterinu). Zatím s ním jezdím vzadu, sklopili jsme část sedadel, aby nastupování a vystupování bylo pro něj nižší. O tomto problému jsem původně psala 22.9. – dnes mohu říct, že pominul. Kiss už naskočí do prázdného auta na povel sám. Je to jen otázkou času, důslednosti a velké trpělivosti…Právě mu bylo pět měsíců, tak doufáme, že se všechno naučí. Podnětné jsou články Zpravodaje. Čerpáme i z
mnoha webových stránek chovatelů, za což děkujeme.
Gabriela Šumavská
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V květnu 2014 se v Rožnově pod Radhoštěm konaly Slavnosti ŠSP a dvě výstavy. Viděla
jsem to jako příležitost k výletu a slavnostnímu rozloučení se mých appenzellských veteránek s výstavní kariérou. Původně jsem chtěla přihlásit jen dvanáctiletou Besinku ( Zafira
from Balihara ranch), která výstavy miluje a přesto, že má nějaké kilo navíc, tak se stále
tváří jako modelka. Její postoj, široký úsměv a kukuč na dálku říkají „vyfoť si mě dřív, než
budu muset zase běžet“. Je to prostě naše manekýna. Ale nakonec jsem přihlásila i desetiletou Phiru v. Brunggberg, která každý výstavní kruh vidí jako příležitost k tomu, aby vy-

myslela nějakou špatnost. Phira po úrazu kulhá, její klus je opravdu stařecký, ale štěkat
umí jako za mlada. Přihlásila jsem i devítiletou Vikinku (Ave Viktoria Šťastná Berjanka). Viki je od malička velmi zodpovědná a na výstavách se tváří spíš jako porcelánový pes než
jako appenzell. Prostě co kus, to unikát. A protože náš maskot Žaný (Eugenie Šťastná
Berjanka) nemůže být ochuzená o žádnou akci, jela s námi. Abych vůbec mohla vystavit
tři feny v jedné veteránské třídě, domluvila jsem se s kamarády, že mi budou dělat výstavní
psovody. Z jihu Čech je to sice na sever Moravy „pěkná štreka“, ale apličky cestují rády,
protože ví, že na konci jízdy na ně vždycky čeká něco nového, zábavného a ony změny
milují. Přijeli jsme s denním předstihem, užili si výlet do města i procházku ve Skanzenu –
Valašském muzeu v přírodě a
štěkotu na naše psí kamarády.
Skanzenem s námi brouzdala i
rodina Bárových - moji výstavní
psovodi - s appenzellem Čendou
(Chandler Šťastná Berjanka),
takže vám musí být jasné, že
nás bylo „všude plno“ .
První den Slavností-čtvrtek byl
naprosto báječný den se spous-

tou času na povídání si s přáteli
a obdivování dovedností pejsků a jejich pánečků. S Phirou jsem se zúčastnila Závodu pro
psy a psovody každého věku, který naše veteránka Fíruška vyhrála.
V pátek jsme se věnovali procházkám, klábosení a odpočinku.
Nastala sobota a Klubová výstava, na kterou bylo přihlášeno 23 appenzellů, z nichž více
než polovina byly naše odchovy, vnoučata a pravnoučata, což mě jako chovatele velmi po-
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těšilo. Začalo výstavní soupeření a fandění. Když byli Chandler ŠB ve třídě vítězů, Arthemon ŠB ve třídě veteránů a Beatrix ŠB ve třídě vítězů postaveni na první místa, byla jsem
hrdá na naše odchovy a jejich majitele. Velkou radost mi udělalo i druhé místo Hakima ŠB
ve třídě otevřené a vnuka Alfa z Krásné Jasné ve tř. vítězů, první místo vnučky Anděly Budysaur v mezitřídě, vnučky Adsiky Sijambo ve třídě otevřené a druhé místo Arikaree Queen
Elsa ve třídě otevřené. Prostě sen! A už je
čas pro veteránky. Rozdala jsem Bárovým
část mé smečky, já jsem vedla Vikinku, Ro-

mana Phiru a Vláďa junior Besinku.
Všechny moje psí dámy obdržely od pana
rozhodčího známku výborná s dodatkem,
že se všechny nachází v takové kondici, že
by se z jejich krmné dávky mohli nakrmit
další tři psi. Měl pravdu, nejsou štíhlé… Vikinka si vyběhala první, Besinka druhé a
Phiruška třetí místo. Dostaly krásné poháry a dárky od našich oblíbených firem Happy Dog,
Giom a Energy.

V odpoledních soutěžích byla poprvé vyhlášená Soutěž potomstva a Besinka (Zafira from
Balihara ranch) s dcerami Ave Viktoria a Beatrix a se synem Arthemonem tuto soutěž vyhrála. Radost jsme měli o to větší, že Besinku opět vedl jedenáctiletý Vláďa Bára. Byla to
jeho první psovodská účast na výstavě a Besinka si to s ním dokonale užila. Prostě jakmile
jí na krk nasadím její pověstné tenoučké výstavní vodítko (o kterém před deseti lety rozhod-
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čí prohlásil, že na takové
tkaničce appenzella ještě
neviděl a jestli to je ode
mne bezpečný nápad?),
tak se z aplarapla stane
manekýna čekající na potlesk :-). Jak by se dalo
poeticky říct, k výstavám
zrozená :-).
Na závěr Bes dostala krásnou kokardu jako nejstarší
veterán výstavy.
Neděle a Speciální výstava
ŠSP s 21 přihlášenými appenzelly a opět s vysokým
počtem našich odchovů,
vnoučat a pravnoučat.
Tento fakt, únava a vítězství Hakima ŠB ve třídě
otevřené, Chandlera ŠB ve třídě vítězů, Arthemona
ve třídě veteránů, Anděly Budysaur v mezitřídě, Adsiky Sijambo ve tř. otevřené, Beatrix ŠB ve třídě
čestné a třetí místo Gromita ŠB ve vítězích, mě dostaly do lehké euforie, že ani pořádně nevím, jak
jsme odběhali veteránskou třídu. Vzpomínám si na
Vládíkovu radost, když rozhodčí postavila Besinku,
kterou opět vedl on, na první místo. Vikinka byla

druhá a Phiruška třetí. Bes se opět stala nejstarším
veteránem výstavy.
Na SV byla zastoupena i pracovní třída Aborou
z Velkého Újezda. Tato sedmiletá fena má složeno
neuvěřitelných 17 zkoušek ve sportovní kynologii.
Zkoušky skládající se z různé kombinace a obtíž-
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nosti poslušnosti, stop a obran. Nevím, jestli tento obdivuhodný počet zkoušek ještě někdy
nějaký appenzell překoná… Abora také stanula ve své třídě na prvním místě.
Atmosféru odpoledních soutěží a naší opakovanou výhru v soutěži potomstva, kdy jsme zvítězili i nad bernskou konkurencí, si budu pamatovat hodně dlouho. Chandler a Anděla se
stali vítězi Speciální výstavy a BOBa obdržel devítiletý Arthemon Šťastná Berjanka - veterán! Tento veterán se nakonec stal absolutním vítězem celé výstavy BIS! To už se slzy dojetí opravdu udržet nedaly. Artík se bohužel nikdy nestal otcem žádných štěňat. Celý život
však na výstavách exceloval a letos si své výhry opravdu zasloužil. Je nejkrásnější. Všem
účastníkům výstavy, nejen těm „mým“ gratuluji za účast a děkuji jim za péči a píli, se kterou
se svým appenzellským přátelům věnují. Appenzell je
jedinečné a vzácné plemeno v naší republice. Děkuji
všem chovatelům, kteří se zajímají o své odchovy i po

prodeji štěňat novým majitelům. A novým majitelům děkuji za to, že se nestydí zavolat nebo napsat, pokud si sami
nevědí s něčím rady. Byl to krásný prodloužený víkend,
byly to naše krásné poslední výstavy…i když…kdo ví…
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Kdo ví a jestli zdraví dovolí…
Besinka má od letošního jara odoperovanou slezinu, ve které měla četné cysty. Celá operace proběhla díky bachovým esencím od paní Markéty Tomanové (www.umarkety.cz) namíchaným přímo pro Besinku naprosto bez problémů. Dodnes vidím veterinářův údiv na
klinice Za bránou v Třeboni nad naprosto normálním výsledkem krevního obrazu druhý
den po operaci. Prý to je unikát…inu, bachovky… Vím ale, že ani sebelepší bylinka stáří a
s tím spojené problémy nezastaví.
Phira v mládí nešťastně upadla na blátivé zahradě, zapadl jí jazyk, byla nějakou dobu bez

kyslíku a já ji našla bez dechu, polomrtvou. Dodnes nevím jak jsem ji probrala k životu,
s dcerou jsme ji odvezly k veterináři, odkud jsme si ji vzaly domů ochrnutou. Pár chvil bez
kyslíku a fena mohla hýbat jen hlavou. Veterinář MVDr Lapáček v Českých Budějovicích jí
poskytnul první pomoc, vyšetření a ošetření, aby se nedostala do šoku, avšak dával jí malou šanci na uzdravení. Díky MVDr Jiřičkovi a jeho homeopatikům, která jsme kombinovali
podle aktuálního Phiry stavu se do 14 dnů postavila na nohy. Pro veterinu to byl zázrak,
pro mne také. K jejímu uzdravení přispěly i bowenovy masáže, dvojí pobyt u moře, trénink
chůze po velikých kamenech u moře, kdy se naučila dívat se pod nohy, kam šlape, čas,
její vůle a šťastná povaha. Po úrazu však kulhá, špatně roznáší váhu a křiví si záda. Každý rok absolvuje alespoň čtyřikrát v rozmezí jednoho týdne akupunkturu od pana Pavla

Tomana, manžela Markéty Tomanové. Kromě páteře a pohybu ladí jehličkami celý organizmus.
Vikinka, plavec a flyballový závodník se jednoho dne shýbla na letním táboře na louce pro
míček a upadla ochrnutá na celou zadní část těla. První pomocí nebyl veterinář a kortikoidy, ale opět pan Toman a jeho proslulé jehly. Viki se dostala do jeho rukou cca 3hodiny po
úrazu. Po dvacetiminutové akupunktuře se postavila na nohy a odešla do auta po svých!
Kdybych to neviděla, neuvěřím. Pozdější CT vyšetření ukázalo částečně vyhřezlé plotýnky. Konec závodění, ale díky pravidelné akupunktuře Viki stále plave, běhá tryskem po lukách, skáče v lese přes větve…. Vím, že se každý den můžou obratle pohnout, ale ona to
neví a žije si šťastně a naplno.
Žaný-Eugenie. Loni o Vánocích se potkala s divočákem. Rozpáraná slabina, zlomené žebro, vzduch v hrudníku, tříhodinová operace tří veterinářů v Třeboni na klinice Za bránou.
Zachráněná a odoperovaná tak senzačně, že na ní dnes nenajdu ani jizvu. Byla vzorný
pacient, spokojeně pospávala vedle mojí postele spolu s Phirou, kterou divočák jen lehce
šťouchnul.
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Touto „zpovědí“ jsem chtěla vyjádřit obdiv a vděk lidem, kteří umí pomoci, a psům za to, že
mne stále učí žít. Zároveň odkrývám něco, o čem si plno lidí myslí, že je chovatelovou hanbou - když pes onemocní, nebo se mu stane úraz. Po letech života se psy vím, že opak je
pravdou. Každá sdílená zkušenost může zachránit život jiného psa. Jeden veterinární lékař
nemusí znát všechno, není vševědoucí. A naopak, pes není samoléčitelný, přesto si to
spousta lidí myslí. Važme si našich psů, jsou jedineční…
Lenka Schönbeková,

CHS Šťastná Berjanka,
citka@centrum.cz, www.appenzell.cz
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Ayla Tricolor Ječmínek
30. 9. 2013 - 31. 7. 2014
Milá Aylinko,
za duhový most jsi odešla nečekaně,
rychle a příliš mladá, v pouhých deseti
měsících. Moc nám chybí tvé bláznivé
kousky, neposedná tříbarevná kamarádko.
Navždy s láskou
CHS Tricolor Ječmínek, psí i lidští přátelé
Majitelka a chovatelka: Petra Kovaříková

Berenike Santy Bazaltin
28.10.2001 - 2.10.2014
S velkým zármutkem jsme se rozloučili s naší Beruškou.
Prožili jsme společně téměř 13 krásných let.
Byla do posledních chvil V.I.P. členem
naší rodiny.
Nikdy nezapomeneme...
Lucka a Láďa Dlouhých
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Již několik let se pravidelně účastním světových výstav po celé Evropě. Ani letos jsem neudělal výjimku a v srpnu vyrazil směr Finsko, kde se v Helsinkách konala ta letošní.
Vyrazili jsme ve složení Julia z Mokrovous, Garfield Codeli Girls a manželé Řehákovi, kteří
přihlásili "funďačku" A´Klotildu Buf z Mokrovous. Nesmím opomenout ještě dceru Pavlínu,
která se s námi do Finska svezla podívat se za kamarády z jejího studijního pobytu v Kuopiu.
Obavy z cesty přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko se nenaplnily a naopak cesta příjemně překvapila – krásné silnice, nádherná příroda, dobré služby. Po třiceti hodinách jsme dorazili do
města Latovainio, 100 km od Helsinek, kde jsme byli ubytovaní.

Snídaně v Estonsku

Julia a Garfield na výstavišti

Hned druhý den, 7. srpna, jsme se v
městečku Hyvinkaa zúčastnili Klubové výstavy finského klubu ŠSP, která
se konala na fotbalovém stadionu.
Účastnilo se jí přes 400 salašníků.
Úroveň, atmosféra a organizace byly
úžasné. Překvapil nás trochu jiný
systém hodnocení, než jsme zvyklí u
nás.
Hlavní rozdíl je ve Finsku v barvách
stužek. Velmi příjemné bylo, že po
hodnocení u stolku rozhodčí kruhu
zvedl kartičku s barvou, která odpovídala známce, a každý hned věděl
hodnocení psa.

Vystavovaný Garfield Codeli Girls získal ve třídě otevřené ve velké konkurenci čtvrté místo.

Garfield Codeli Girls
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Další den 8. srpna – den "D" – ráno směr Helsinky, bezproblémová cesta, rychlé zaparkování a snadné najití kruhu. Ráno nás trochu rozčarovalo, že výstavní katalog nebyl zahrnut v
poplatku a museli jsme si ho za 10 euro koupit. To bylo ale asi jediné, co se dalo organizátorům vytknout. Vše ostatní fungovalo na výbornou. Velké (15x30m) kruhy a spousta prostoru
kolem, v halách vyhrazená místa pro úpravu psů. Feny (104 přihlášených) posuzoval Arne
Foss z Norska a psy (102 přihlášených) posuzoval Quido Perosino z Itálie. Julia z Mokrovous se ve třídě mladých v konkurenci 27 fen neztratila a do poslední chvíle bojovala o pořadí.
Nakonec jsme skončili těsně pod "bednou" – pátí. Garfield Codeli Girls ve třídě otevřené
tentokrát do boje o pořadí nezasáhl. Úspěchu dosáhla funďačka Klotilda, která skončila v
mezitřídě V4.

Julia z Mokrovous
Viděli jsme spoustu nádherných psů, které jsem znal jen z fotek. Na výstavě jsme navštívili i
stánek ČMKU, která zde prezentovala Evropskou výstavu v Brně.
Cesta zpět by mohla být také bezproblémová, nemít s sebou mojí úžasnou dceru. Dohodnutý sraz na nádraží v Helsinkách se nekonal – místo
jejího příchodu následoval její telefonát se slovy –
"Tati, já jsem se právě probudila." – samozřejmě v
Kuopiu, které je od Helsinek vzdálené téměř 400
km. Sraz se z Helsinek přesunul o "kousek" dál do Estonského Talinu, kde jsme se díky čekání na
ni alespoň podívali do tohoto velice krásného města.
Závěrem musím konstatovat, že těch přes 4000
najetých kilometrů stálo opravdu za to.
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Rok 2014 nabízel z pohledu vystavovatelů psů opět tři významné výstavy – každoroční téměř jarní CRUFTs pořádaný na Britských ostrovech resp. v Birminghamu. V létě pak proběhla
Světová výstava psů - letos v Helsinkách a nejblíže pro české
vystavovatele byla Evropská výstava psů a to v Brně.
Vzhledem k tomu, že Helsinky nejsou úplně nejblíže, očekával
jsem, že z pohledu účasti by měla být „Evropa“ výborně obsazena a u Bernského salašnického psa tomu tak opravdu bylo - 209 účastníků. Byla to jedna
z mála výstav, kde měli čeští chovatelé a majitelé berňáků příležitost potkat se s majiteli
chovatelských stanic téměř z celé Evropy. Obsazeností mi tato „Evropa“ připomínala Světovou výstavu v rakouském Salzburgu 2012. Jako rozhodčí byli stanoveni dlouholetí chovatelé BSP manželé Utke Ramsing Jens a Utke Ramsing Lisbet. U obou bylo zárukou, že budou znát posuzované plemeno a tudíž předpoklad objektivního posuzování. Osobně jsem
byl zvědav, jak se podaří pořadatelům zvládnout takto velkou a prestižní akci. O brněnské
Evropě se dá mluvit v superlativech – parkování bez zdržení, informace a pomoc téměř všude, výstavní kruhy pro berňáky hned dva a navíc 2x větší než u dalších plemen – na předvedení pohybu prostoru až až. Vrcholem výstavy byly odpolední závěrečné soutěže se živou hudbou. Nikdo nemohl být na pochybách, že na evropské Brno se bude vzpomínat jen
v superlativech.
K samotné výstavě – paní Lisbet Ramsing posuzovala feny a pan Jens Ramsing psy. Oba
byli při posuzování náležitě kritičtí. Získat známku výborná bylo opravdu obtížné, ale
z mého pohledu posuzování podle odchylek od standardu je správné. Na těchto velkých výstavách se nepíšou posudky a i tak posouzení všech přihlášených 209 BSP trvalo poměrně
dlouho, protože oba rozhodčí byli velmi pečliví. Velké počty psů i fen nastoupily hned do třídy mladých, ale nejnáročnější konkurence byla v třídách otevřená a šampionů. I proto se
jezdí na tyto výstavy, speciálně na třídu otevřenou a šampionů psů - „okouknout“ potencionální plemeníky. Tyto třídy vždy budí největší zájem chovatelů a majitelů fen. Ani letos tomu
nebylo jinak a celé dění v otevřené třídě psů už sledoval doslova obsypaný kruh diváků
z celé Evropy.
V třídě otevřené na prvenství dosáhnul pes z Polska – Erato, druhý pes původem z Norska
- Mini Marmaduke – žijící v Rusku, třetí místo bylo pro Itálii a Humphrey Bogarta.
třída otevřená Erato

Hard River

třída otevřená
Mini
Marmadukena výstavišti
AV Hiselfoss
Julia
a Garfield
třída otevřená Humphrey Bogart Starry town
třída otevřená Kelvin Knight

de Vico Fortianae

Domrazek DaUtke Ramsing Jens
riusz
SAFRONOVA
Utke Ramsing Jens
EKATERINA
Mauro MAURIUtke Ramsing Jens
ZIO

Výborný1, CAC,
RCACIB
Výborný2, RCAC
Výborný3

Bursac Predrag Utke Ramsing Jens Výborný4
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V třídě otevřené fen mezitím bojovaly především dvě polské feny s Belgičankou, která nakonec zvítězila, a čtvrté místo mělo českého domácího zástupce.
třída otevřená

Lady Gaga

van't Stokerybos

třída otevřená

Doda

Bersett

třída otevřená

Dolce Vita

Bersett

třída otevřená

Checca

de Feitizos das
Meigas

Ivan Delrue Vandewalle
Szewczyk Malgorzata
Domrazek Dariusz
Štěpánová Martina

Utke Ramsing
Lisbet
Utke Ramsing
Lisbet
Utke Ramsing
Lisbet
Utke Ramsing
Lisbet

Výborný1, CAC,
RCACIB
Výborný2, RCAC
Výborný3
Velmi dobrý4

Královské kategorie jsou pak kategorie šampionů. Dříve ke svému konci dospělo posuzování u fen, kde se opět opakoval polsko - belgický souboj se stejným výsledkem - Josje vant
Stokerybos se stala nejhezčí fenou BSP a tudíž ji náleží titul Evropský vítěz.
třída šampionů

Josje

van't Stokerybos

Piskunovas Erikas

Utke Ramsing
Lisbet

Výborný1, CAC,
CACIB, Evropský
vítěz, BOS

třída šampionů

Caramba

Bersett

Szewczyk Malgorzata

Utke Ramsing
Lisbet

Výborný2, RCAC

třída šampionů

Panqueca

Da Casa Dos
Herdeiros Do
Lobo

Berto Antonella

Utke Ramsing
Lisbet

Výborný3

třída šampionů

Haidy Bell

od Zlatého Roxe Kulhavá Marie

Utke Ramsing
Lisbet

Výborný4

Mezitím vrcholilo posuzování v třídě šampionů psů – které ovládli seveřané, následováni
maďarským a italským psem…
Bernerdalen Jackpot se stal Evropským vítězem a i absolutním vítězem plemene.
V závěrečných soutěžích navíc získal páté místo v II. FCI skupině – nádherná prezentace
plemene.
třída šampionů

Utke Ramsing Jens

Výborný1, CAC,
CACIB, BOB

Nielsen Karin

Utke Ramsing Jens

Výborný2, RCAC

Szekeres Lajos

Utke Ramsing Jens

Guidi Gabriele

Utke Ramsing Jens

Výborný3
Utke Ramsing
Jens

Jackpot

Bernerdalens Nilsson Lisa

třída šampionů

Happy Hour
Humle
Forever Love

BernerEmmas
Kappahegyi

třída šampionů

for a Smile

Starry town

třída šampionů

Za třídami šampionů jsou vždy ještě třídy veteránů, což jsou třídy, které by u BSP měly mít
tu největší pozornost a především potlesk, protože se jej účastní jedinci starší 8 let…kéž by
tyto třídy byly stejně plné jako např. otevřené.
třída veteránů

Umax

Bernerdalen

Martinsson Lina

Utke Ramsing
Jens

Výborný1, Evropský
vítěz veteránů

třída veteránů

Szikespusztai
Bátor

Alíz

Pazonyi Zsanett Utke Ramsing
Szilvia
Lisbet

Výborný1, Evropský
vítěz veteránů, BOV
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Pozdrav z trajektu

Julia a Garfield na výstavišti

Stránka 69

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
Byla to skvělá výstava, když se za ní dnes ohlížím zpátky, musím říct, že je vždy zajímavé
vidět spolu dohromady chovatele z celého světa, z nichž řada se stala mými přáteli a kamarády. Vždy je zajímavé sledovat rozličný přístup k úpravě, spolupráci se psem i samotným
vystavováním. Letos jsem byl více divákem nežli vystavujícím, a tudíž jsem měl čas prohodit
pár slov s chovateli ze všech koutů země včetně jedné nadšené Američanky, majitelky berňáka, která se přiletěla podívat do srdce Evropy. Potkal jsem pár vystavujících v riflích a ve
svetru (domácí :-)), kteří neodolali kouzlu velké výstavy a přišli zkusit své štěstí a nasát atmosféru velké výstavy, snad se jim líbila. Více jich ale bylo v šatech či oblecích, jak se více
sluší k tak významné události. Ambice a touhy po vítězství a „slávě“ byly všude. Především
u ruských profesionálních handlerů byla snaha enormní - vydělat si co největší peníze za
získané tituly od majitelů psů, ale nakonec potkáváme se s nimi znovu a znovu, takže nás
jejich ne zrovna fér praktiky nepřekvapují.
Emoce jste potkali na každém kroku, někteří odcházeli zklamaní a jiní zářili štěstím a já se
jim nedivím. Úspěch na tak výborně obsazené Evropské výstavě je cenný. Evropa v Brně je
za námi. Dovolím si říct výjimečně povedená Evropa. Na stupních vítězů bychom asi rádi
viděli více českých zástupců, doufejme, že třeba už při další příležitosti vystavovatelé
z Čech u BSP zazáří a to na Světové výstavě 2015 v Miláně.
Jan Ščerba
ORECAN Bernese Mountain Dog
Poznámka redakce:
Celkové výsledky z Evropské výstavy naleznete na této adrese:
http://www.2014eurodogshow.cz/vysledky/1477
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Každé nové číslo Zpravodaje je tvořeno zejména články Vás - členů KŠSP. Rádi bychom
s Vámi spolupracovali i nadále a proto připojujeme následující informace, jak do Zpravodaje přispět „svojí troškou“.
Pokud se chcete podělit s ostatními členy o Vaše zážitky či zkušenosti, zašlete nám článek a připojte kvalitní obrázky či fotografie (kvalita pro tisk).
Ve Zpravodaji pravidelně představujeme ŠAMPIONY – pro zveřejnění je třeba zaslat základní údaje o psu (okopírovaný PP), jeho fotografii a kopii certifikátu o udělení
titulu.

Do rubriky PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI zařazujeme psy, kteří složí nejrůznější
zkoušky. I zde potřebujeme informace o psu (kopie PP), jeho fotografii a kopii protokolu
o vykonané zkoušce. Můžete připojit krátký text.

ÚVODNÍ SLOVO

Vždy uveďte Vaše členské číslo.
Zpravodaj KŠSP vychází dvakrát ročně (v létě a v zimě). Uzávěrky příspěvků připadají na
květen a říjen a termíny bývají zveřejněny na webových stránkách klubu (www.kssp.cz). Vaše články však můžete zasílat kdykoli během roku.
Všechny příspěvky, ale i podněty a připomínky zasílejte na:
kssp.zpravodaj@seznam.cz
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Redakční rada Zpravodaje KŠSP
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KALENDÁŘ AKCÍ

KLUBOVÉ AKCE

2015

BONITACE

21. 3. 2015

BONITACE

13. 6. 2015

BONITACE

17. 10. 2015

KLUBOVÁ VÝSTAVA – Zárybničná Lhota u Tábora

30. 5. 2015

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA – bez zadání titulů pro VŠSP

12. 9. 2015

SVOD MLADÝCH – Zárybničná Lhota u Tábora

31. 5. 2015

SVOD MLADÝCH –

13. 9. 2015

SVOD PLEMENÍKŮ – Zárybničná Lhota u Tábora

30. 5. 2015

SVOD PLEMENÍKŮ –

12. 9. 2015

PLÁNOVANÉ AKCE ČLENŮ KLUBU

2014 - 2015

Silvestrovský výšlap švýcarských salašníků na Pustevny 2014
CHS Gasadela – www.gasadela.com

31. 12. 2014

VÝCVIKOVÉ AKCE – Pavel Pečenka - http://www.mokrovousy.cz/danka
Jarní výcvikový víkend Pecka

30. 4. – 3. 5. 2015

Prázdninový pobyt Pecka

27. 8. – 30. 8. 2015

VÝCVIKOVÁ ŠKOLA PŘÁTELSTVÍ – J. a M. Sojkovy— www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor
Jarní víkend ATC Relax-Slunečnice

1. - 6. 4. 2015

XIV. ročník – Letní výcvikový tábor Přátelství ATC RelaxSlunečnice

8. - 15. 8. 2015

Podzimní prodloužený víkend ATC Stříbrný rybník u
Hr.Králové

23. - 28.10. 2015

AKCE Langerovi — http://www.amberbohemia.wbs.cz/
ZLATÁ KOLEDA – velikonoční neděle Veselý vrch u Mokrska

5. 4. 2015

Vánoční výstup na Blaník

26. 12. 2015

3.ročník Májového výstupu na Studený vrch
CHS Czech Paws - http://czechpaws.cz/

1. 5. 2015
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MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY V ČR 2015
MVP v Českých Budějovicích

České Budějovice

25.4.2015 - 26.4.2015

MVP Praha

Praha

2.5.2015 - 3.5.2015

MVP Litoměřice

Litoměřice

23.5.2015 - 24.5.2015

Intercanis Brno

Brno

27.6.2015 - 28.6.2015

Interdog Bohemia Mladá Boleslav

Mladá Boleslav

29.8.2015 - 30.8.2015

MVP v Českých Budějovicích

České Budějovice

10.10.2015 - 11.10.2015

MVP Praha

Praha

31.10.2015

MVP Praha

Praha

1.11.2015

NÁRODNÍ VÝSTAVY V ČR 2015
ÚVODNÍ SLOVO

Hanácká národní výstava psů

Brno

3.1.2015 - 4.1.2015

Národní výstava psů Ostrava

Ostrava

11.4.2015 - 12.4.2015

Národní výstava psů Klatovy

Klatovy

20.6.2015 - 21.6.2015

Národní výstava psů v Mladé
Boleslavi

Mladá Boleslav

18.7.2015 - 19.7.2015

Moravskoslezská národní výstava
psů

Brno

19.9.2015 - 20.9.2015

Šampion šampionů

Praha

10.1.2015

Evropská výstava psů

Oslo, Norsko

4. - 6.9.2015

Světová výstava psů

Milano, Italie

11.- 14.6.2015
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