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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

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:
 33 -znamená poplatek za vystavení krycího listu
 55 -znamená poplatek za kontrolu vrhu
 88 -znamená výstavní poplatek
 99 -znamená poplatek za bonitaci

Dříve zveřejňované formuláře a další informace naleznete na klubovém webu:
www.kssp.cz
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PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové klubu,
přinášíme další vydání zpravodaje Klubu švýcarských salašnických psů. Mimo zajímavostí,
řady velmi pěkných článků a příspěvků členů klubu a výsledků výstavy jsou zde další důležité informace, kterým byste měli věnovat pozornost.
Současně vyzýváme všechny děti a také rodiče, aby posílali dětské články, fotky a
zajímavosti do zpravodaje. Každý dětský autor bude na příští výstavě, pořádané klubem, odměněn malou pozorností. Rádi uvítáme příspěvky také naší nejmladší generace.
Jelikož se na podzim bude opět připravovat kalendář na rok 2016, který dostanou všichni
členové klubu spolu se zimním číslem zpravodaje, vyzýváme členy klubu, aby nám posílali
svoje fotografie do kalendáře, pokud možno z různých ročních období. Vždy se nám schází
hodně krásných fotografií z jara a léta a podzimních a zimních je málo.
Fotografie by měly být kvalitní, vysokého rozlišení a skutečně vaše.
Každý člen má limit maximálně 3 fotografie. Nemůžeme ovšem slíbit, že se všechny vaše fotografie dostanou do kalendáře. Komise vždy vybírá ty nejzajímavější a nejlepší. Ale
snažíme se, aby byla v kalendáři alespoň jedna fotografie od každého člena. K zaslaným
fotografiím napište také svoje plné jméno a příjmení, adresu a vaše členské číslo. Bez toho
nemohou být fotografie přijaty. Fotografie můžete posílat již nyní na e-mail:
kssp.kalendar@email.cz
Termíny uzávěrek jak zimního zpravodaje, tak kalendáře budou všem členům včas sděleny.

Redakční rada Zpravodaje
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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

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

ÚVODNÍ
kontroly vrhů, vystavování krycích listů
APZ

POZOR ZMĚNA !!!
Vyřizování dokumentace ohledně
přihlášení vrhů.
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

Str

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

Správa katalogu chovných fen
Petra Holíková

Lubná 290
Lubná u Rakovní- Tel:606 593 207 holikovahk@seznam.cz
ka

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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Zprávy chovatelské komise

Svod mladých 31. 5. 2015 v Zárybničné Lhotě proběhl v krásné letní atmosféře.
Celkem bylo posouzeno 135 psů. Je jen škoda, že z některých chovatelských stanic
přišli pouze jeden až dva jedinci a nebylo tak možno posoudit vrh a vhodnost spojení
jako celek.
Lze jen tedy usuzovat, z těch jedinců, kteří se svodu zúčastnili, a celkový obrázek není
tedy úplně přesný.
Komplexně však mohu konstatovat, že poměrně velké procento předvedených jedinců
BSP mělo zásadní problém s povahou, což je pro plemeno tohoto rázu velký problém.
Za zmínku stojí také více výše nesených ocasů.
Chtěla bych tímto tedy apelovat na chovatele a majitele, aby kladli větší důraz hlavně
na otázku povah při chovu a výchově svých miláčků.
Martina Kopecká

Na letošním jarním svodu jsem byla nemile překvapena, kolik mladých zvířat má problémy s povahou. My, všichni chovatelé bychom se měli zamyslet nad tím, kam to dopracujeme, budeme-li produkovat ÚVODNÍ
bázlivé, nejisté,
nevyrovnané až agresivní psy.
SLOVO
Absolutní nepřipravenost budoucích chovatelů a jejich psů je snad částečně pochopitelná, vždyť jsou to začátky ale… Jen prohlédnutí zubů je pro poradce chovu mnohdy
nadlidský výkon, kdy na psovi leží tři lidi, aby ho udrželi.
Kontrola zubů a prohlídka celého těla není důležitá jen z hlediska chovu a výstav, ale
je potřeba si uvědomit, že třeba i veterinář občas potřebuje psa prohlédnout a je hloupost kvůli nějaké banalitě psa uspávat, protože na sebe nenechá sáhnout.
Teď je to „jen“ svod mladých, ale co bude, až přijde bonitace??? Pokud to se psem netrénuji od malička, nenaučím ho to 14 dní před bonitací. Kolik mladých zvířat bylo
agresivních, kdy útočili na nás, a dokonce i na vlastní pánečky. U některých psů vyvolala agresi i pouhá čtečka čipů, která to bohužel odnesla orazítkovaná od zubů. Pokud se pes takhle chová v osmi měsících, co bude za rok za dva???
Nejsmutnější na tom je, že jsou někteří páníčci přesvědčeni, že je vlastně všechno v
pořádku.
Kde je ten Berňák popsaný ve standardu??? Spolehlivý, pozorný, ostražitý a nebojácný v každodenních situacích; dobromyslný a příchylný vůči osobám, které dobře zná;
vůči cizím sebejistý a přátelský...
Hana Chovancová
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Zprávy chovatelské komise

Vážení majitelé chovných jedinců plemene entlebuchský salašnický pes.
Upozorňujeme, že začátkem chovatelského roku 2015/2016, dojde k vyřazení psů a fen
z katalogu chovných jedinců kteří nemají uvedené výsledky vyšetření PRA a EU.
Prosíme proto o kontrolu údajů, a pokud již nejsou výsledky povinných vyšetření uvedeny za bonitačním kódem, prosím zašlete je výhradně matrikářce klubu - paní Daniszové,
která zajistí jejich doplnění.

Při zápisu štěňat věnujte bedlivou pozornost správnému vyplňování veškerých potřebných dokumentů a tomu, kam mají dotčené posílat, tak, jak je uvedeno na webu klubu.
Na kopii č. 3 krycího listu je stále z technických důvodů uvedena věta:
„Tuto kopii zašle majitel nejpozději do 3.týdnů věku štěňat na adresu HPCH: Martina Kopecká, Trotina 7, 503 03 Smiřice“

To neplatí a je nutné postupovat podle zápisního řádu KŠSP.
Níže naleznete přehled dokumentů a tiskopisů, které je nutno vyplnit a zaslat, aby byly
Vašim štěňátkům vystaveny na ČMKU v Praze průkazy původu:
- Krycí list č.3
- Tiskopis přihláška k zápisu štěňat - nutno vyplnit 2x
- Žádanka o tetovací čísla - nutno vyplnit 2x.
- Průkaz původu feny (matky štěňat)
- Fotokopie průkazu původu psa (otce štěňat)
- Fotokopie názvu Vaší chovatelské stanice
Tyto správně a kompletně vyplněné tiskopisy a dokumenty zašlete nejpozději do 3 týdnů
stáří štěňat na adresu:

Jindřiška Hrušková, Vinařice 111, 294 41 Dobrovice

Klubová výstava
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Klubová a speciální výstava

Jarní výstava Klubu švýcarských salašnických psů se po několika letech vrátila do krásného areálu ATC Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě u Tábora. Na Speciální výstavu bylo přihlášeno celkem 288 zástupců plemen APZ, ESP a BSP a na Klubovou výstavu se
přihlásilo 70 jedinců plemene VŠSP. V šesti výstavních kruzích jsme mohli porovnat
kvalitu našich i zahraničních psů, protože kromě českých zástupců, zde byli předvedeni
i psi ze Slovenska, Německa, Rakouska, Estonska a Itálie. Posuzování se ujalo celkem
6 zkušených rozhodčí. Velké švýcarské salašnické psy posuzoval pan MVDr. František
Šimek (CZ), plemena APZ, ESP a BSP posuzoval pan Jiří Janda (CZ), Tibor Havelka
(SK), Einar Paulsen (D), Zoltán Baffia (HU) a paní Jiřina Jandová (CZ).
Slunečné počasí překazily jen dvě krátké dešťové přeháňky, po kterých opět vysvitlo
slunce, a proto jsme si mohli užít den se svými známými, kteří také propadli tříbarevným
salašníkům. Fandili jsme u každého kruhu a měli radost z každého vítězství. Před zahájením odpoledních soutěží, do kterých postoupili jen ti nejlepší, se nám představili plemeníci všech čtyř salašnických plemen. Do kruhu pak nastoupili ti nejmenší a předvedli
se nám tak v soutěži „Dítě a pes“, která měla rekordní účast v podobě 34 dětí. Tuto soutěž vystřídal Junior Handling ve dvou kategoriích, kde se představili budoucí handleři a
všem předvedli i své kynologické znalosti. Poté již bylo zahájeno klání o posty nejvyšší,
které jako každý rok s přehledem moderoval Martin Křivánek a Jakub Janda. Do kruhů
tak postupně nastoupili soutěžící o nejlepší pár, chovatelskou skupinu, soutěž potomstva a nakonec i nejlepší jedinci z jednotlivých výstavních tříd.
Protože jsme s novým výstavním výborem výstavu připravovali poprvé, ráda bych tímto
poděkovala všem za cenné rady a za jejich pomoc při přípravě výstavy, díky které se
podařilo zajistit hladký průběh celé akce. Velký dík patří také všem sponzorům, kteří věnovali ceny do závěrečných soutěží a to především generálnímu sponzorovi výstavy
společnosti VAFO Praha s.r.o. výrobci krmiva Brit, dále pak firmě GIOM, Jihočeskému
kraji, firmě TENESCO s.r.o., ROSETE, JEAN PEAU, RYJA OBOJKY, CHS Codeli girls,
CHS Dartei, CHS Bermondo Bohemia, CHS Lady Nebekam, CHS Let´s Dream, CHS
Od Zlatého Roxe, CHS Queen Elsa, CHS Valeross Bohemia, CHS Bodemika Czech,
CHS Czech Paws, CHS z Mokrovous, CHS Bernerprim, CHS z Peruckých lesů, slečně
Kateřině Křížkové a paní Petře Tomšejové - Bettčina salaš. Za účast děkujeme také
všem vystavovatelům a návštěvníkům, kteří přišli a podpořili tak všechny naše soutěžící. Na závěr bychom Vás chtěli srdečně pozvat na klubovou výstavu ŠSP, která se bude
konat dne 12.09.2015 v areálu kempu ATC Olšovec v Jedovnici u Brna. Těšíme se na
Vaši účast.
Přejeme všem krásné léto a v září na viděnou.
Za výstavní výbor Bc. Šárka Křepčíková
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Jméno psa

hodnocení

pořadí titul

APZ mladých-psi

Třída

ARNOLD Borogravia

výborná

1

APZ mladých-psi

Juke du Domain de la Tourbiere

výborná

2

APZ otevřená-psi

INDY z Tichého údolí

výborná

1

CAC

APZ otevřená-psi

HAKIM Šťastná Berjanka

výborná

2

res. CAC

APZ vítězů-psi

CHANDLER Šťastná Berjanka GrCh. výborná

1

CAC,Vítěz SV

APZ vítězů-psi

A LUCKY PIRATE Tail Twisted

výborná

2

res. CAC

APZ veteránů-psi

BUICK Šťastná Berjanka GrCh.

výborná

1

APZ mladých-feny

APOLENA Borogravia

výborná

1

APZ mladých-feny

ANITA z Benátských nocí

velmi dobrá

2

APZ mladých-feny

ANUŠKA Pink Justice

velmi dobrá

3

APZ mezitřída-feny Messie spod Hrádze

velmi dobrá

1

APZ mezitřída-feny DWINIE od Hadovky

velmi dobrá

2

APZ otevřená-feny

IMANI Šťastná Berjanka

výborná

1

CAC

APZ otevřená-feny

AUDREY z Bařické kovárny

výborná

2

res. CAC

APZ vítězů-feny

ADSIKA Sijambo Ch.

výborná

1

CAC, Vítěz SV, BOS

APZ vítězů-feny

Arisha von Hundwill ICh.

výborná

2

res. CAC

APZ veteránů-feny

BEATRIX Šťastná Berjanka ICh.

výborná

1

BOV

APZ veteránů-feny
APZ veteránů-feny

COMTESSA Šťastná Berjanka Ch.
Tina von der Großen Gusen ICh.

výborná
výborná

2
3

CAJC, BOJ, BOB

CAJC
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BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

Třída
štěňat-psi
štěňat-psi
štěňat-psi
dorostu-psi
dorostu-psi
dorostu-psi
mladých-psi
mladých-psi
mladých-psi
mladých-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi

BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
vítězů-psi
vítězů-psi
vítězů-psi
vítězů-psi
veteránů-psi
veteránů-psi
čestná-psi
čestná-psi

Stránka 14

Jméno psa
AMYR Adamarti Alma
ARON Adamarti Alma
ARDAN Adamarti Alma
EDWARD od Černé stráně
Robinson Ridon Hennet
CLARK Chřibské zátiší
FRENKLIN Tichý dvůr
QUERCUS z Akátové aleje
Starry Town Large and Sweet
BARNABÁŠ z Dvořákova kraje
KENN Codeli Girls
Elenberner Bravo Baronello
ARGO Amazing Heart
WILIBALD Queen Elsa
Starry Town Indimenticalibe George
Best
DOMINGO Eldegi JrCh.
AKIM Suisse Perle
CORTEZ Trikolore Fortuna
FALCO Baronnella Ch.
ARKO z Dolních Kounic GrCh.
BRAINY BOWIE Shaggyguard CH.
BART od Annenského pramene Ch.
AMARETTO Eldegi
FRODO Queen Elsa
HARRY z Mokrovous Ch.
Arne vom Kammergut

hodnocení
velmi nadějná
velmi nadějná
nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná
nadějná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná

pořadí
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

titul
Nejlepší štěně SV

výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2

CAC,Vítěz SV, BOS
res.CAC

Nejlepší dorost SV

CAJC

CAC
res. CAC

CAC
res.CAC

Klubová a speciální výstava
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

štěňat-feny
štěňat-feny
štěňat-feny
štěňat-feny
dorostu-feny
dorostu-feny
dorostu-feny
dorostu-feny
mladých-feny
mladých-feny
mladých-feny
mladých-feny
mezitřída-feny
mezitřída-feny
mezitřída-feny
mezitřída-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
vítězů-feny
vítězů-feny

BSP
BSP
BSP
BSP
BSP
BSP

vítězů-feny
veteránů-feny
veteránů-feny
veteránů-feny
veteránů-feny
čestná-feny

Kronblommas Xenia
GINGER Moravian Hurricane
AILA Narenian
ARIANA Narenian
CRAZY Chřibské zátiší
AMAZONIA Queen Elsa
Starry Town Le Mouline Rouge
COLLETE Chřibské zátiší
KAMEY Baronnella
CHERRYN od Zlatého Roxe
DASHA Katty champion
CITRONELLA DEA Amber Bohemia
HAILY JANE Bermondo Bohemia
ISIS vom Schmiedegärtchen
KIMI Codeli Girls
DESREE Trikolore Fortuna
Starry Town Glamour Girl
ELA VIKI Haf z Jundrova
AISHA z Farmy pod lipou
Ma Baker av Hiselfoss
FULVIA Eleuteria
BAILEYS Bern's Hell Ch.
CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia Ch.
ALMA z Kolovratských zahrad
ALMA Ráj na Vysočině
ANIRYS Eldegi
COMTESA pod Radyní Ch.
CHECCA de Feitizos das Meigas

velmi nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná
nadějná
velmi nadějná
velmi nadějná
nadějná
nadějná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
velmi dobrá

3
1
2
3
4
1

CAJC, BOJ

CAC
res. CAC

CAC, Vítěz SV, BOB
res.CAC

CAC
res.CAC

BOV
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Klubová a speciální výstava

ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP

Třída
dorostu-psi
mladých-psi
mladých-psi
mladých-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
vítězů-psi
vítězů-psi
vítězů-psi
čestná-psi
dorostu-feny
mladých-feny
mladých-feny
mladých-feny
mladých-feny
mezitřída-feny
mezitřída-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
otevřená-feny
vítězů-feny
vítězů-feny

Stránka 16

Jméno psa
CHUCK z Tichého údolí
HONEY from Yvrea horse farm
BAGGIO Ráj na Vysočině
CORNY Zahrada snů
Harry vom Saarnberg
ARTUSCH z Noveville
FIDDO vom Pirnikhof JCh.
ALLI BADY od Fossinky
Elbrus Korolevstvo Gornih Psov
ALTAIR Anabantha
Tibis od Astrid
ASTERIX from Wealth island Ch.
AARON from Wealth island ICh.
ARLEK Zahrada snů Ch.
Auksis Interpola ICh.
AYLEEN from Konopiště
CORINA Anabantha
HAPPY STAR z Tichého údolí
BAILEY of Freedom Love
BONNIE of Freedom Love
BETTY from Wealth island
BLANKA Quercus Niger
ACCI z Mercedesky
BAGHÍRA od Fossinky
BAGHEERA Zahrada snů
BETY od Voletinky
DI CAMPA Sweape
ERŽEBET z Tichého údolí

hodnocení
velmi nadějná
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá
výborná
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
nadějná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná

pořadí
1
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
1
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2

titul
CAJC

CAC, Vítěz SV, BOB

CAC

CAC
res. CAC

CAJC, BOJ

CAC,Vítěz SV, BOS
res. CAC
CAC
res. CAC

CAC
res. CAC

Klubová a speciální výstava

VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP
VSP

Třída
mladých-psi
mladých-psi
mladých-psi
mladých-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
mezitřída-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
otevřená-psi
pracovní-psi
vítězů-psi

Jméno psa
DUNDEE Clark S Future
CARLOS Turovští psi
ATTILA Estremadura
ARON from Blue Mill
KALIFO Valatheca
ALVIN Čertovo břemeno
DIAMOND BARROW Golden Bohemica
NIXON from Swiss Star
CARLOS Highland Sun
COLLIN Big Ducky
BUFFALO Javera
Splendid Three Color Gulliver
Korolevstvo Gornih Psov Enriko
ART Darasson
FLOR DE AMOR MAURIS from Swiss Star
vítězů-psi
Ch.
veteránů-psi Maxi Zgornjesavski ICh.
čestná-psi
Devil Karantanski GrCh.
štěňat-feny
NIKKI Valatheca
štěňat-feny
ELZA ROUSE Golden Bohemica
dorostu-feny ANASTACIA Star Quarterworld
mladých-feny DJAKARTA Clark S Future
mladých-feny LEILE LORETTE Valatheca
mladých-feny AZISSA Estremadura
mladých-feny TIA Quarterworld
mezitřída-feny MATRIX from Swiss Star
mezitřída-feny AMIA Čertovo břemeno
mezitřída-feny MARGARET MIKIKI from Swiss Star
otevřená-feny FANNY from Canis Star
otevřená-feny NINA RICCI Quarterworld
otevřená-feny MARY KAY from Swiss Star
otevřená-feny IRYSS Glarika
vítězů-feny
FATIMA Dream's of Cathrine Ch.
vítězů-feny
BONANZA Clark S Future
vítězů-feny
AISCHA ROUSE Golden Bohemica
veteránů-feny NAKIBULE from Swiss Star
veteránů-feny Rebeca spod Hrádze

hodnocení
výborná
výborná
velmi dobrá
velmi dobrá
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná
výborná

pořadí
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
1

výborná
2
výborná
1
výborná
1
velmi nadějná 1
velmi nadějná 2
nadějná
1
výborná
1
výborná
2
výborná
3
výborná
4
výborná
1
výborná
2
velmi dobrá 3
výborná
1
výborná
2
výborná
3
výborná
4
výborná
1
výborná
2
výborná
3
výborná
1
výborná
2

titul
CAJC

CAC
res. CAC

CAC
res. CAC

CAC
CAC
res. CAC
BOV, BOB

CAJC, BOJ, BOS
res. CAC

CAC

CAC
res. CAC

CAC
res. CAC
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Klubová a speciální výstava
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Klubová a speciální výstava

„NEJ ŠTĚNĚ“

„ NEJ VETERÁNI “

„NEJ DOROST“

„ NEJSTARŠÍ PES VÝSTAVY “

Stránka 19

Klubová a speciální výstava

Soutěž „Nejlepší pár“
Harry z Mokrovous a
Julia z Mokrovous
Majitel: Pavel Pečenka

Soutěž „Soutěž potomstva“

Auksis Interpola
Majitel:
Mgr. Lucie
Zavoralová
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Klubová a speciální výstava

Soutěž „Chovatelská skupina“
Chovatelská stanice:
Codeli Girls
Majitel:
Martina Kopecká

Rozhodčí:
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Klubová a speciální výstava

Soutěž „Dítě a pes“
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Klubová a speciální výstava
Soutěž „ Junior Handling“

1.místo

Jméno dítěte/psa

Věk

Tereza Kopecká

11 let

Kimi Codeli Girls
2.místo

Marie Neumannová

10 let

Carrie Bohemika Czech
3.místo

4.místo

Stella Ruprechtová

9 let

Checca de Fetizos das
Meigas
Anna Gellová

9 let

Chelsea od Zlatého Roxe

1.místo

Jméno dítěte/psa

Věk

Lucie Lagová

16

Agent z Údolí Kazničova
2.místo

Linda Procházková

14

Bella z Komorna
3.místo

Miková Adéla

16

Elis Alboja
4.místo

Kristýna Smetanová

14

Fea z Tichého údolí

Stránka 23

………………………
ŠAMPIONI

Giorgio Armani from Swiss Star
ČMKU udělila dne 4.1.2015 titul Šampion
ČMKU a Český šampion
psu Giorgio Armani from Swiss Star
ČMKU/VSP/1743/12
nar. 25.9.2012
Dále získal ocenění ČMKU:
pes roku 2014/ FCI2 / 2.Místo
Majitel: Michal Paur
www.giorgio-armani-from-swiss-star.com

Genesis Glarika
ČMKU udělila dne 9.12.2014 titul Český
grand šampion
feně Genesis Glarika
ČMKU/VSP/945/09/12
nar. 29.5.2009
Majitel: Marcela Bartáková

Aaron from Wealth island
FCI udělila dne 13.2.2015 titul Interšampion
a ČMKU udělila dne 12.5.2015 titul Český
grand šampion
psu Aaron from Wealth island
ČMKU/ESP/193/10/12
nar. 8.7.2010
Majitel: Martina Nováková
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…………………...
ŠAMPIONI

Ch. JCh. Anděla Budysaur
ČMKU udělila dne 7.2.2015 titul Český šampion
feně Ch.JCh. Anděla Budysaur
ČMKU/APZ/562/2012
nar. 20.11.2012
Majitelka: Růžena Šťovíčková

Betty from Wealth Island
ČMKU udělila dne 18.11.2014 titul Český junior šampion, SKJ udělila dne 11.12.2014
titul Slovenský šampion krásy mladých
feně Betty from Wealth Island
ČMKU/ESP/466/13,
nar. 6.12.2013
Majitel Ing. Marek Boháč

Margaret Mikiki from Swiss Star
ČMKU udělila dne 7.2.2015 titul Český junior šampion
feně Margaret Mikiki from Swiss Star
ČMKU/VSP/2019/13
nar. 1.8.2013
Majitel Klára Nýdlová
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………………………
ŠAMPIONI

Haidy Bell od Zlatého Roxe
Byly uděleny tituly: Český šampion, Český
grandšampion, Šampion Rakouska, Šampion Slovenska, C.I.B (splněno), Crufts
qualification
feně Haidy Bell od Zlatého Roxe,
ČMKU/BSP/8816/11
nar. 29.4.2011
Majitel: Marie Kulhavá

Harper od Zlatého Roxe
Byly uděleny tituly: Český junior šampion,
Český šampion, Junior šampion Rakouska a Šampion Rakouska
psovi Harper od Zlatého Roxe,
ČMKU/BSP/8911/11
nar. 29.4.2011
Majitel: Marie Kulhavá

Bad Boy from Yvrea horse farm
ČMKU udělila dne 26.10.2014 titul
Český šampion
psovi Bad Boy from Yvrea horse farm
ČMKU/ESP/172/10/11
nar. 17.2.2010
Majitel:: Pavlína Janáková a Jiří Zita
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…………………...
ŠAMPIONI

Ch. Amor von Semberweiden
ČMKU udělila dne 23.2.2014 titul Český
šampion a FCL udělali dne 8.4.2014 titul
Šampion Lucemburku a dne 15.4.2014 byl
udělen titul Šampion Holandska.
psovi CH AMOR von Semberweiden,
ČMKU/ESP/245/11/13
nar. 5.5.2011,
Majitel: Bronislava Částková

Agorix Moravicus Thesaurus
Slovenská kynologická jednota udělila dne
13.5.2015 titul Slovenský grand šampión
psovi AGORIX Moravicus Thesaurus
ČMKU/BSP/9526/12
nar. 2.5.2012
Majitelé: Eva a Jaroslav Štipčákovi

Harry vom Saarnberg
ČMKU udělila dne 26. 10. 2014 titul Junioršampion ČR
psovi Harry vom Saarnberg
CMKU/ESP/483/-14/13
nar. 9. 6. 2013
Majitel: Lucie Zavoralová

Stránka 27

………………………
ŠAMPIONI

T

Ela Viki Haf z Jundrova
ČMKU udělila dne 25.10.2014 titul Český Junior šampion
feně Ela Viki Haf z Jundrova
ČMKU/BSP/10053/13
nar. 3.5.2013
Majitelka: Dagmar Rumlerová
www.hafzjundrova.cz

Idea Dea Czech Rea
SKJ udělila dne 20.05.2015 titul Slovenský
šampion
feně IDEA DEA Czech Rea
CMKU/BSP/9757/12
nar. 27.10.2012

Majitelka: MVDr. Andrea Lerchová

Annie Horovka
ČMKU udělila dne 20. 5. 2015 titul Český
šampion
feně ANNIE Horovka
ČMKU/ESP/360/13
nar. 4. 1. 2013

Majitel: Pavel Tille
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…………………...
ŠAMPIONI

y

Eržebet Z Tichého Údolí
ČMKU udělila dne 26.5.2014 titul Český junior šampion a 6.5.2015 titul Český šampion
feně Eržebet Z Tichého Údolí
ČMKU/ESP/346/12
nar. 27.10.2012
Majtel: Daniela Majer

Conan Polepské údolí
ČMKU udělila dne 26.5.2015 titul Český
šampion
psovi Conan Polepské údolí
nar. 2.12.2010
ČMKU/BSP/8439/10/13
Majitel: Alena Marková

Bart od Annenského pramene
ČMKU udělila dne 2. 6. 2015 titul Český
šampion
psovi Bart od Annenského pramene
ČMKU/B.S.P/8165/10/12
nar. 3. 6. 2010

Majitel: Křížková Kateřina
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………………………
ŠAMPIONI

t
Erotika Queen Elsa
ČMKU udělila dne 16.6.2015 titul
Český veterán šampion
feně Erotika Queen Elsa
ČMKU/BSP/4650/05/08
nar. 26. 8. 2005
Majitelé: Sojková Jaromíra a Markéta

Flasch Dance Mocny Akord
Byly uděleny tituly: Český Junior šampion,
Slovenský šampion a Šampion Srbska
psovi Flasch Dance Mocny Akord
ČMKU/BSP/9962/-13/12
nar. 20.11.2012
Majitel: Martin Ptáček

Stránka 30

PŘÍSPĚVKY…………………...
ČLENŮ KLUBU

Na konci května, v sobotu 30. 5. proběhla v kempu Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě u Tábora Speciální výstava
KŠSP o.s., tentokrát v režii úplně nového výstavního výboru a nového předsedy klubu.
Na začátku svého povídání bych ráda všem poděkovala,
protože vím z vlastních zkušeností, že to je velmi náročná
práce, doprovázená stresem a nervovým vypětím. O nekonečném množství hodin, věnovaných přípravě, ani nemluvě. My děkujeme!
Tahle výstava byla pro nás a náš chov výjimečná a něčím úžasným NEJ. Poprvé jsme
mohli představit v soutěži chovatelských skupin naši skupinu čtyř veteránů.
Naši skupinu veteránů reprezentovali:
EROTIKA Queen Elsa – 9,9 roku – naše CHS
FRODO Queen Elsa – 9,5 roku (maj. Kateřina Plzáková)
CHELSEA Queen Elsa – 8,5 roku – naše CHS
ICCONY Queen Elsa – 8 let. (maj. Kateřina Šabatová).
Bohužel, nemohla přijet FELINA Queen Elsa 9,5 roku, kvůli nemoci druhé feny její majitelky Yvety Trousilové.
Za předvedení našich dvou veteránek bych chtěla moc poděkovat Jiřince Kostkové a
Páje Mojžíšové.
Spolu s Yvetou Trousilovou a Kateřinou Šabatovou jsme jako sponzorský dar věnovaly všem veteránům,
předvedeným na výstavě, krásné
červené kokardy. Takže díky tomu
byla i celá naše skupina ozdobena
touto nádhernou červenou parádou.
Když vyběhla skupina do závěrečného kruhu, měla jsem slzy v očích
a hlavou mi proběhlo moc a moc
vzpomínek. Co už jsme všechno
s těmi našimi miláčky zažili a vlastně díky nim. Kolik jsme za tu dobu potkali našich současných přátel a kamarádů. O co všechno nás naši psi obohatili. To bylo tak něco úžasného, že se to vlastně ani nedá slovy popsat.
Jaromíra Sojková
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
………………………

o

Anny Mari Pottery Mili
Fena BSP Anny Mari Pottery Mili
nar. 17.3.2010
ČMKU/BSP/7920/10
složila zkoušku ZVV1, kterou připojila k již
složeným zkouškám záchranářským ZZZ,
ZVP1, ZTV1, ZOP, ZZO, ZM, BH, IPO1 a
zkoušce z CANISTERAPIE
Majitel: Milena Hošťálková
www.keramikamili.cz

Cibonia Mari Pottery Mili
Fena BSP Cibonia Mari Pottery Mili zvaná
BOBO
nar. 18.10.2013
ČMKU/BSP/ 10310/13
složila svoji první zkoušku ZZO
Majitel: Milena Hošťálková
www.keramikamili.cz

Jessica vom Bergschubert
Fena VSP Jesisica vom Bergschubert
nar. 28.11.2012
ČMKU/VSP/1936/-13/12
Složila zkoušku : ZZO s 54 body a ZOP s 95
body
Majitel: Vladimír Tovara
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…………………...
PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI

Watanay Queen Elsa
Fena BSP Watanay Queen Elsa
nar. 7.10.2013
ČMKU/BSP/10271/13
Ve svých 19 měsících úspěšně složila zkoušku BH na 58bodů ze 60ti možných a přidala
tak další zkoušku k již složené ZOP. Na další
se pilně připravujeme.
Majitel a psovod: Petra Holíková

Brigitte Bona Fornax
Fena BSP Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
ČMKU/BSP/10365/13
složila další 4 zkoušky: BH, záchranářské
ZZZ, ZLP 1 (laviny) a ZZP 1 (sutiny).
19. 4. vyhrála jako nejmladší účastník
záchranářský Pohár výcvikářů v sutinách.
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz

Alice Bona Fornax
Fena BSP Alice Bona Fornax
nar. 21.12.2009
ČMKU/BSP/7769/09/13
složila 21. 2. 2015 svou 23. zkoušku z výkonu: speciální zkoušku lavinových prací cadaver ZLP/C na 193 bodů a známku výborně
Psovod: Martina Trollerová
www.bonafornax.cz
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
………………………

Anděla Budysaur
Fena Anděla Budysaur
nar. 20.11.2012
ČMKU/APZ/562/2012
složila zkoušky BH a ZZO
Psovod: Jiří Šťovíček
Majitel: Růžena Šťovíčková

Brenda Bona Fornax
Fena BSP Brenda Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
ČMKU/BSP/10364/13
složila v den svých prvních narozenin zkoušku ZZZ , v dubnu 2015 BH zkoušku a
v květnu 2015 RH-FLE zkoušku
Majitel a psovod: Ing. Jana Staňková

Bernadeta Bona Fornax
Fena BSP Bernadeta Bona Fornax
nar. 23.11.2013
ČMKU/BSP/ 10362/13
Složila se známkou výborná , pracovní zkoušky ZZO a ZOP. Doufám že budeme v těchto
úspěších pokračovat.
Majitel a psovod: Marcela Váňová
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
…………………...

Harry vom Saarnberg
Pes Harry vom Saarnberg
nar. 9. 6. 2013
ČMKU/ESP/483/-14/13
složil zkoušky z výkonu BH a Pasení ZVOP
Majitel a psovod: Lucie Zavoralová

ICh. Auksis Interpola
Pes ICh. Auksis Interpola
nar. 22. 2. 2008
ČMKU/ESP/100/-08/08/10
složil 27.11.2014 zkoušku UPr2.

Majitel a psovod: Lucie Zavoralová

Idea Dea Czech Rea
Fena BSP Idea Dea Czech Rea
nar. 27.10.2012
ČMKU/BSP/9757/12
dne 23.05.2015 složila zkoušku ZPU-1 a přidala tak ve svých 2,5 letech šestou zkoušku k
již složeným OBZ,OB-1, BH, ZZO a ZOP
Chovatelka, majitelka a psovod:
MVDr.Andrea Lerchová www.czechrea.cz
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Nejmenší plemeno salašnických psů překypuje
energií, která leckdy nové majitele překvapí. Neustále pozitivně naladěné štěně s neutuchajícím
temperamentem většinou páníčky donutí k poohlédnutí se po nějaké smysluplné aktivitě, která
by pejska zaměstnala.
V dnešní době si lze vybrat z nespočtu výcvikových pobytů, seminářů, táborů, tréninků, na které
navazují "fun" závody a zkoušky a posléze
zkoušky oficiální. Přestože se stavy tohoto energického plemene v republice zvyšují, bývá malý
tříbarevný pejsek stále milým překvapením na
sportovním poli.
Pokusila jsem se shromáždit informace o pracovních entlebušských psech s cílem poukázat na jejich všestrannou využitelnost. Od poslušnosti na mnoha úrovních, přes stopařský
výcvik, záchranářské práce, dogdancing, pasení ovcí, agility, dogtrekking, canicross, treibball až po canisterapii na straně jedné a obrany na konci opačném. Mnoho majitelů se věnuje několika sportům najednou.
Postupně přibývá složených zkoušek a medailových umístění. Malý průzkum zcela jistě
nezahrnuje všechny pracující entlebušíky a jejich úspěchy, spíše je podporou pro všechny, kteří váhají, zda pejska cvičit či nikoli. Budu držet všem palce, aby vytrvali a výcvik nejmenšího ze "švýcarů" těšil pejska i jeho lidský doprovod!
L. Zavoralová
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Jméno psa

Sport

Auksis Interpola

Všestranný výcvik, obedience,
treibball

Harry vom Saarnberg
Bad Boy Yvrea Horse Farm
Barnie Sweape

Všestranný výcvik, obedience,
treibball, pasení
Všestranný výcvik, agility, dogtrekking, canicross
Všestranný výcvik

Asterix Wealth Island Obedience, agility

Zkoušky, závody (zá)
ZZO, ZM, ZVV1, BH, IPOV,
IPO1, FPr1, UPr 1, OB Z, OB1,
TRB1 (zá),
OB Z, TRB (zá)
ZZO, ZM, LA1, přestup do LA2,
dotrekking (zá)
ZOP
OB Z, OB 1, agility (zá)

Aireen zpod Ondřej- Výcvik poslušnosti, záchranářBH, ZZZ, člen SZBK
níka
ský výcvik
Eržebet z Tichého
Agility
údolí
Esmeralda z Tichého Všestranný výcvik, coursing, paZVOP
údolí
sení
Awizard z Tichého Treibball, stopování, záchranářTRB (zá)
údolí
ský výcvik
Aischa z Lesní za- Výcvik poslušnosti – příprava na
hrady
ZOP
Alex z Lesní zahrady
Abigail z Mercedesky
Di Campa Sweape
Amy Janzdel
Bentley the Brave
Sweape

Výcvik poslušnosti – příprava na
ZOP
Výcvik poslušnosti – příprava na
zkoušky
Výcvik poslušnosti
ZZO
Výcvik poslušnosti
ZOP
Pasení

ZVOP

Amor Semberweiden Všestranný výcvik

ZZO, BH, UPr1, UPr2

Esi Essi

Canisterapie – zkouška
MOD1 - zkoušky HtM1, F1,
MD1, DwD1
ZOP, BH

Canisterapie
Dogdancing, agility, pasení,
Arlek Zahrada snů
coursing
Abbi od Voletinky
Výcvik poslušnosti
Coca Cola z Tichého Agility, výcvik poslušnosti – příúdolí
prava na ZZO
Aisha From Yvrea
Agility, canisterapie, výcvik poHorse Ranch
slušnosti, dogdancing
Astral z Tichého
Výcvik poslušnosti
údolí

ZOP

Aicy Hanácké psisko Lovecký výcvik
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Nový sport se psem, který nese název treibball, v sobě spojuje požadavek na samostatnou aktivní práci psa s přesnou ovladatelností na dálku.
Cílem je dopravit velké nafukovací gymnastické míče do fotbalové brány. S gymbally pracuje pes šťoucháním čenichem, resp.
tlačením tělem. V soutěžní třídě 3 pes pracuje vzdálený od psovoda 25 metrů s osmi
míči. Herní pole je v závislosti na typu hry
doplněno dalšími překážkami - kužely, skokové překážky, tunely, zástěny, uličky, atp.
Sport není pro psa náročný jen po fyzické
stránce, ale vyžaduje velkou míru pozornosti a schopnosti rychlé reakce na pokyny majitele. Podrobné informace o výcviku, tréninkových centrech a soutěžích naleznete na http://
treibball-klub.cz .
Akce "Jarní treibballové hrátky" se na cvičišti ve Strmilově dne 23. 5. 2015 zúčastnili kromě
pestré palety plemen a kříženců i čtyři zástupci plemene entlebušský salašnický pes (Barnie
Sweape, Aisha s Lesní zahrady, Auksis Interpola a Harry v. Saarnberg) Hlavní náplní tohoto
společného tréninku byla příprava na červnové závody, předání zkušeností a hlavně příjemně strávený den s přáteli. Psi trénovali nejen směrování gymballu do brány, ale i překonávání překážek formou vysílání do uličky, kutálení míče látkovým tunelem a vysílání za různě
umístěné balony na hřišti.
Lucie Zavoralová
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Po delší odmlce se letos na šumavském
Spáleništi uskutečnila obnovená premiéra
záchranářského Poháru plemen.
Jedná se o závod tříčlenných družstev, každé družstvo je tvořeno třemi zástupci jednoho
plemene. Paleta byla letos opravdu pestrá sešlo se 16 různých plemen od služebních
ovčáků přes nejrůznější pracovní plemena až
po poměrně exotické louisianské leopardy,
parsony (a koneckonců i berňáky).
Každý ze členů družstva má v závodě jiný
úkol - první hledá v terénu, druhý v sutině a
třetí provádí poslušnost, tedy překonání deseti záchranářských překážek včetně žebříků.
Berňáky zastupovalo rodinné družstvo ve složení Alice Bona Fornax (terénní vyhledání) a
její dvě dcery - Brigitte Bona Fornax (sutinové vyhledání) a Brenda Bona Fornax
(poslušnost).
Svému plemeni
jsme ostudu
neudělali, se
ziskem 263
bodů jsme obsadili druhé
místo hned za
belgickými ovčáky malinois.

Pavel Troller

Stránka 39

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU

9 závodů o celkové délce 815 km, od jara do podzimu, ve vedru, zimě, dešti, bouřce i
mlze; po suchých, ale také rozblácených stezkách; občas ve společnosti jiných týmů,
velmi často odkázáni jen na sebe; vlekoucí se noční úseky hlubokými, horskými lesy
za svitu čelovky; nekonečné hodiny krizí i nezapomenutelných chvil uprostřed přírody
v různých koutech naší země… takové bylo loňské Mistrovství ČR v dogtrekkingu,
dobrodružství, do něhož jsme se pustili s mým parťákem entlebuchem Badym (Bad Boyem).
1. etapa: Po stopách Toulovce, 88 km, 11. místo
Ze skalního města Toulovcovy maštale se trousí poslední turisté. Nejeden z nich si při pohledu na člověka se psem jdoucími v protisměru musí položit otázku: „Kam je to sakra čerti
ženou?“ A pak už se dlouhými večerními stíny kamenných velikánů ploužíme osamoceni do
chřtánu pekelnými pověstmi opředeného místa. I když tu hrozí jen nebezpečí pádu, mám
divný pocit a jsem rád, že je tu se mnou můj čtyřnohý kámoš.
2. etapa: Šlapanický dogtrekking, 82 km, 8. místo
Necháváme za sebou Moravský kras a vcházíme do širých svažitých polí, za nimiž ve světle
zapadajícího slunce září domy brněnského venkova. Do cíle zbývá necelá hodina a já vím,
že smějící se salašník vedle mě má tenhle typ otevřené krajiny rád. Běžíme.
3. etapa: Krušnohorský dogtrekking, 95 km, 5. místo
Slejvák neztratil nic ze své intenzity, přesto se vydáváme přes louku k Moldavě. Smršť ostrých kapek šlehá do obličejů, do těl se opírá studený vítr, travnatou cestu zalévají kaluže
vody. Tohle je chvíle, kdy máte chuť se vším seknout, ale pokud jste si v sobě stihli vypěstovat dostatečně tvrdohlavého „dálkařského blázna“ a váš pes je v pohodě, zatnete zuby a
pokračujete dál.
4. etapa: Jednooký vlk, 84 km, 7. místo
Je to nezvyk mít před sebou dlouhosrstého psa. Bady jako správný entlebuch nesmí chybět
na Slavnostech švýcarských salašnických psů, kde má navíc domluvené rande s fenkou
Adele a tak odjel natěšený do
Rožnova pod Radhoštěm a se
mnou na trekk poslal náhradnici.
Belgická ovčanda Chelsea je na
takovéhle procházce poprvé,
zvládne ji bravurně.
5. etapa: Zde jsou lvi, 96,5 km,
4. místo
Při šplhání na Biskupskou kupu
bojuji s vlastní psychikou a také
s bolestí žaludku. Neustálým zastavováním vyvolávám u svého
parťáka mrzutost. Se starostlivým
výrazem na mě v jednom momentě skáče. Snaha o rozveselení zapůsobí. Půlka týmu je v kondici a
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měli bychom to zabalit kvůli
mému fňukání?
6. etapa: Stopou strejdy
Šeráka, 95,5 km, 4. místo
Krásný letní večer, běžíme
jesenickou hřebenovkou
z Červenohorského sedla na
Keprník. Dole v údolí svítí
okna domů Loučné a Koutů
nad Desnou, na obloze nad
námi hvězdy. Zastavuji na
vyhlídce, zhasínám čelovku,
drbu spokojeného Badyho
za uchem a společně si vychutnáváme tu nádheru a
ticho. Jedinečný okamžik.
7. etapa: Fryštácký dogtrekking, 86 km, 3. místo
Chata Tesák připomíná válečný lazaret. Nikomu zdravotně naštěstí nic není, ale všichni vypadají sklíčeně. Nečekaný vylejvák sem zahnal více běžců z přední části závodního pole.
Posilňujeme se polévkou, dáváme napít a lehce najíst psům. Čekají nás ještě 4 hodiny po
rozbahněných cestách Hostýnských vrchů a do toho dva brody skrz valící se vody Bystřičky.
Jenže to zatím nevím, a tak si spokojeně vyměňuji mokré ponožky za suché.
8. etapa: Krkonošská tlapka, 87 km, 5. místo
Mlhu pod vrcholem Sněžky rozčísne entlebuší štěkot. Co kdyby nás ta velká krabice, která
sem zničehonic přijela na laně, chtěla napadnout? Vidíme jen na pár metrů, mrholí a do toho fouká silný, chladný vítr. Rychle dolů, do kosodřeviny, než místo držení psa na vodítku
budu pouštět draka!
9. etapa: Krajem Hynka Máchy, 101 km, 1. místo
Ze tmy vystupuje okrajová část Starých Splavů. Tolik jsme toho v minulých měsících podstoupili, abychom dnes došli až sem. Zaplavuje mě vlna euforie, zvedám symbolicky ruce
nad hlavu. V příjemné náladě a za tleskotu několika lidí přicházíme do cíle. Vyhráváme etapu a stáváme se letošními třetími nejlepšími dogtrekkaři v kategorii mužů do 40 let. Mám
neskutečnou radost a pro svého psa bych v tuto chvíli udělal cokoliv. „Jsi ten největší borec,
Bady!“
Ať už s bivakem nebo bez něj, pojďte to příští rok zkusit také, rádi se s vámi na trase některého závodu setkáme.
Jiří Zita s parťákem Badym
PS: obsáhlejší články z některých etap naleznete na našich stránkách
http://badboyesp.webnode.cz/
Bady s Jirkou se zúčastnili dalších dvou treků sezony 2015 a na obou obsadili 3. místo.
Bludnou psici o délce 131km zvládli za 24h 21min!
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Jarní setkání kamarádů a milovníků psů spojené s výcvikem se konalo o letošních Velikonocích. Již jsem zažila Velikonoce, kdy jsem se koupala v řece. Letos jsem byla na opačné
straně spektra, sněžilo a mrzlo, ale nám bylo báječně.
Víkend začínal ve středu 1.dubna. My s Barnabášem jsme se zapojili o den později, tak trochu jsem doufala, že budeme mít na
cestu trochu lepší počasí. To nezklamalo, celou cestu z Prahy až na místo
určení pršelo, místy i sněžilo. ATC Relax je u Ratmírovského rybníku, příjezdová cesta díky počasí vypadala pro
mne natolik nevěrohodně, že jsem se
po ní pustila až po ujištění pána
z lesní správy, který jel náhodou kolem, že opravdu je to ta pravá. A byla.
Po pár metrech jsem se ujistila, že
opravdu mířím tam, kde jsme v létě
prožili tolik krásných chvil na Letním táboře. Zaparkovala jsem a v místní hospůdce, klubovně, jídelně jsem našla Jarušku Sojkovou a hurá, jsem na místě. Obětavý Vašek Sojka mně
pomohl s dvoukolákem a bagáží, současně varoval – nejezdi dál, já už jsem zapadl. Ubytování v „nové chatě“ – patřím mezi dříve narozené, takže V.I.P., tj. WC a sprcha. Pustit kamínka, a honem provětrat Barnabáše. Po té cestě si to opravdu zasloužil.
A tak začalo to, proč jsme přijeli. První výcvik jsme měli díky počasí a blátu odpoledne
v hospůdce. Stoly a židle jsme dali na stranu a vytvořil se příjemný prostor k cvičení. Pod vedením Haničky Srbkové a Jarušky Sojkové jsme s Barnabášem předvedli, co jsme zvládli
z výcviku pozitivní motivace. Protože prostor byl tak trochu omezený, vždy jeden pes cvičil a
druhý čekal, postupně se tak vystřídali všichni, určení ten den na tento výcvik. Přínosné byly
nejenom rady a připomínky k vlastním psům, ale jak pro mne, tak jistě i pro další účastníky i
fakt, že jsme sledovali ostatní cvičící a mohli si tak uvědomovat i vlastní chyby. Protože naši
psi chyby nemají, to jenom my jim to kazíme.
Druhá skupina cvičila ve velké, otevřené dřevěné pergole. Při dalším výcviku se skupiny vyměnily. Nacvičovali jsme výstavní kruh, předvádění psů, a vše, co k tomu patří. Sebekriticky
musím přiznat, že Barnabáš usoudil, že fenka na druhé straně kruhu je natolik zajímavá, že
vše ostatní musí jít stranou. Další dny jsme měli štěstí, v noci mrzlo, takže jsme mohli cvičit i
venku na pevném povrchu. Psům to vyhovovalo a my jsme se teple oblékli.
Cvičili jsme dopoledne a odpoledne, výcviky se střídaly. K výcvikářům se přidali manželé Ja-
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na a Slávek Dohnalovi. Jana pomáhala Slávkovi při výcviku, upozorňovala nás na naše chyby, a od obou jsem dostala spoustu užitečných rad.
Na velikonoční sobotu jsme si odpoledne udělali s pejsky výlet na nádraží do Blažejova, kde
je zastávka jindřichohradecké úzkokolejky. Tentokrát do byla velikonoční jízda s parní lokomotivou.
Z kempu to nebylo daleko, ovšem já s Barnabášem jsme si to opravdu užili. Barnabáš byl
něco jako 11ti měsíční hyperaktivní dítě. Vyšli jsme z kempu a on táhnul ze všech sil. Chyba byla, že jsem měla krátké vodítko. Takže jsme vyšli a začali spolu bojovat. Také mne napadlo, že by bylo lepší se vrátit, ale řekla jsem si ne, to musíme dokázat. Okolo rybníka,
přes louku, tolik nových pachů, a všechny musel prozkoumat. Bylo to náročné. Když jsme
se dostali na silnici, celkem se uklidnil. Sice musel jít v čele průvodu, ale šel. Přišli jsme na
nádraží, kde už čekala část lidské i psí smečky. Barnabáš zjistil, že má poblíž fenku, do které se zakoukal, a usoudil, že teď by bylo nejlepší si pohrát. Ale přijel vláček. Okna vlaku byla plná, dospělí, děti, všichni fotografovali, nahrávali, mávali – tolik berňáků pohromadě jistě
neviděli. Cestou zpět Barnabáš opět táhnul, a Slávek Dohnal, když mne viděl, obětavě mi
půjčil své skvělé, vychované dvě fenky, a sám začal krotit Barnabáše. Slávku, ještě jednou
děkuji ! Potom jsme si je opět vyměnili, ovšem kritická situace nastala při přechodu můstku
nad potokem. Zábradlí jenom z jedné strany, a Barnabáš cítil vodu pod sebou. Tady nás
zachránila Markéta Sojková, která vzala Barnabáše do svých zkušených rukou. Po chvíli ho
vrátila i s delším vodítkem a doporučením – takové si pořiď. Markéto, mám ho a funguje,
díky ! Teď už Barnabáše vodí i můj sedmiletý vnuk, trochu jsme pokročili.
Nádherné večery jsme trávili v hospůdce, v teple, a každý večer jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí. První večer Jaruška požádala všechny přítomné, aby se co možná nejvtipnějším a zábavným způsobem představili, pověděli něco o sobě i svém psovi(psech). Bylo
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to fajn a večer rychle uběhl. Měla
jsem možnost poznat nové tváře
a jsem za to moc ráda.
Jeden večer jsme si v praxi vyzkoušeli hru pozitivního posilování – večer s klikrem. Hraje se ve
dvojicích, jeden je pes, druhý kliká. Pes šel za dveře, klikajícímu
se vymyslel úkol. Ten potom naváděl druhého – psa – ke splnění úkolu. Jednalo se sice o hru, a
užili jsme si spoustu zábavy, ale
rozhodně taková hra pomůže lépe pochopit pozitivní posilování. Zkrátka, pořád je, se co
učit.

Další večer nás Janička Dohnalová, zakladatelka a terapeutka sdružení Auracanis, seznámila s canisterapií. Vysvětlila jak připravit psa ke zkouškám, co vše musí umět a jak se
musejí zvířata v canisterapii chovat. K jakým klientům chodí, jaký je přínos zvířecích terapeutů.
Hned jsme to s Barnabášem v praxi vyzkoušeli. Když se podaří záda na záda, nemá to
chybu. Taková malá soukromá terapie.
A tak nám ve cvičení a zábavných a poučných večerech rychle uplynul čas. Poslední večer jsme si krásně popovídali o našich zážitcích, co nám naši psi přinesli a přinášejí. Probral se výcvik a další psí i lidská témata. Posílila se stará přátelství a navázala nová. Ráda
bych na tomto místě poděkovala všem výcvikářům – Haničce Srbkové, Markétě Sojkové,
Janě a Slávkovi Dohnalovým a Milanovi Rulcovi.
A hlavně, velké poděkování patří Jarušce Sojkové za perfektní přípravu, organizaci, a za to, že
je taková, jaká je !
Přišlo velikonoční pondělí, poslední dopolední
výcvik, a jedeme domů. Už se těšíme na letní
tábor……

O zážitky se podělila Zděnka Duková
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Náš Kiss Baronnella dále poznává svět.
Na procházky už chodí rád, štěkot velkých psů ho začíná zajímat. Koncem dubna začal
zvedat nožičku. Na zahradě si začal hrát na zahradníka – specialistu na sestřih okrasných keřů. Museli jsme k nim pořídit plůtky. V zimě jsme byli několikrát na chalupě na horách, Kiss spal v předsíni, bez problémů se aklimatizoval. Byl tam s námi i pětiletý temperamentní a dobrácký Řízek (retrívr
Black) se svými páníčky. Sice Kissovi
záviděl jeho deku a stále si ji přivlastňoval, ale jinak byli kamarádi. Užili jsme si
všichni trochu sněhu.
Zjara jsme na hrázi u rybníka pozorovali
pod modrým nebem bílé hory a na modré vodě bílé labutě. Idylka. Ty zvědavky
se k nám pomalu začaly přibližovat. V
udiveném Kissíkovi se probudila ostraži-

Mařenka, Flek, Anička

tost, vrhnul se k vodě a začal výhružně
štěkat. To neměl dělat. Raději jsem ho
vzala na vodítko. Labuťák se vztyčil, začal mávat křídly, klouzat po vodě, syčet,
pak hlasitě řvát. Jako drak; ne nadarmo
se labutím říká „drak bílej jak stěna“. Ani
nevím, jak jsme se ocitli na cestě pod
hrází, byly to strmé skoky s odhodláním
být rychlejší než labuť. Od rybníka šel
Kiss domů volně bez vodítka, na ulici
poslušně u nohy. Před vrátky pokazilo jeho poslušnost kotě.
Jindy jsme se vraceli z procházky a na louce před zahradou kácel soused topol. Všechny
slepice měl venku. I přivolala jsem Kisse a chci ho uvázat, když soused zavolal: „Jen ho
nech volně, neuvazuj ho!“ Já na to, že mám strach o slepice. A soused, jen ať se slípky
proběhnou, stejně jsou tlusté. Proběhly se. Kiss je hnal přes zahradu, přes celý dvůr až
do kurníku. To už běžel i soused. Já jsem marně hvízdala. Kiss přišel, až když je zahnal.
Žádné neublížil. Ale neposlechl.
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Velikonoce Kissík zahájil úprkem za zajícem. Vydali jsme se na procházku polní pěšinou.
Najednou ze stohu slámy vyrazil zajíc a Kiss za ním. Zajíc letěl přes celé pole k protějšímu
lesíku. A Kiss za doprovodu mého bezpočetného hvízdání stále za ním. Tam zajíc zřejmě
zmizel v lese a Kiss se zastavil. Byl tak daleko, že jsem nemohla rozeznat, zda bílá skvrna,
kterou vidím, je jeho ocas nebo obličej. Stále jsem mávala a volala, dokud jsem neviděla,
že se vrací. Pak už jsem jenom mávala. Přiběhl, jazyk na vestě, posadil se přede mne a čekal piškot. Dostal ho.
Kissovy rošťárny byly jedním z důvodů, proč jsme se na jaře přihlásili na výcvikový pobyt na
Pecce. Kiss nikdy mezi tolika psy nebyl. Tak jsme byli zvědaví. Se socializací neměl problémy, spíš se radoval, nemá ještě špatné zkušenosti. Naučil se tam jako začátečník řadu důležitých věcí, vstup do uzavřených prostor, odložení, pobyt v chatce bez nás (to neznal, doma je na zahradě a na noc v kotci, na horách jsme ho v chalupě samotného ještě nenechávali), slalom mezi ostatními psy a psovody…
Především jsme se tam ale učili my. Potvrdili jsme si, co jsme věděli, že přivolání nemá
spolehlivé, když uteče za zajícem, že a že… Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a mohli
si vyměnit zkušenosti. Díky za to. Díky šikovným a obětavým výcvikářům i organizátorům.
A díky Pavlovi Pečenkovi, který ho důkladně prohlédl a ze štěněte s vydatnou lví hřívou
nám vykouzlil ročního kluka berňáka.
Gabriela Šumavská
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Maggie from Swiss Star
6.5.2006 - 30.1.2015
Meguška byla úžasná! Moudrá, svéhlavá,
milující dáma. V našich srdcích zůstane už
navždy.
Celý zbytek rodiny z Kraje světa posílá pusu
do psího nebíčka!:-) S láskou Buškovi

FLEURETE from Balihara ranch
*14.4.1999 †10.11.2014
Ve věku nedožitých 16 let jsme se museli rozloučit s naší první fenkou a zakladatelkou chovu Appenzellského salašnického psa v České republice.
Jaroslava Havelková
http://ztichehoudoli.wz.cz/
http://appenzellersennenhund.sweb.cz/
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Svého prvního psa, naší milovanou
hovawartku Connynku jsme si pořídili
už před 11 lety a díky ní jsme pronikli
do úplně jiného, krásného světa
pejskařů. Cesta k tomu abychom se
stali chovateli však byla dlouhá, rozhodně ale stála za to.
Výběr jména chovatelské stanice byl
jednoduchý a tak naše chovatelská
stanice nese jméno pro nás nejmilejší
a nejkrásnější na světě - jméno naší
milované Connynky - " SANTA CONNY".
Jakmile jsme měli naší berňulku Elišku -Prima Elisabeth Queen Elsu zbonitovanou, začaly
doma ty správné velké přípravy. Společně jsme začali hledat toho pravého „pana božského“ pro naší Elišku s ocáskem proklatě nízko, aby vyrovnal ten vysoko nesený ocásek naší Elišky. Když jsme jej našli, přišlo na řadu domluvení prvního rande. Přeci jen, když spolu mají mít děti, měli by se poznat. Co kdyby Elišce nebo nám nebyl ženich sympatický :-)
To ovšem u Caira Záře démantů opravdu nehrozilo a tak jsme už po prvním setkání věděli, že to bude ten pravý.
Zbývalo rozdělit si zbývající úkoly. Manžel se pustil do stavebních úprav, postavil na zahradě domek s výběhem a s boudou pro štěňátka, porodní bednu, vyrobil držák na mističky pro štěňátka,….. připravili jsme pokoj, kde bude Eliška a její štěňátka trávit první měsíc
života. Mne čekalo to ostatní - nastudovala jsem si spousty odborné literatury i informací
na webu, naučných videí, to vše však přebil fakt, že máme kolem sebe spoustu vynikajících přátel – zkušených chovatelů, kteří nám hodně pomohli. Díky své chovatelce jsem
mohla asistovat u porodu jejích štěňátek, což je ta nejlepší škola jakou si můžete přát. Jelikož jsme zastánci přirozené výživy, museli jsme si samozřejmě nastudovat jak nejlépe krmit březí a kojící fenku a jak začít s touto výživou i u našich štěňátek. Pak už byl doma
předlouhý seznam toho, co je potřeba nakoupit, zařídit, …..
Měli jsme velké štěstí, že se k nám do vesnice nastěhovala paní veterinářka, která si otevřela veterinární ordinaci. Vědět, že máte veterináře pár kroků od domova, je v této situaci
moc příjemné a uklidňující a to i v případě že máte dohodnuté tzv. porodní báby – kamarádky a zkušené chovatelky, které budou u porodu s vámi. Množné číslo proto, že vždy
musíte myslet na variantu, že jedna z nich nebude moci.
S paní veterinářkou jsme se tedy dohodli na zdravotních testech ještě před tím, než Elišku
nakryjeme, na testech a odběrech pro zjištění vhodného termínu na krytí a samozřejmě na
další péči během březosti, případnou pomoc s porodem a zdravotní péči o štěňátka.
To už nadešel ten správný čas vyrazit za ženichem. Jelikož šlo o naše první krytí, doprovod nám pro jistotu dělala naše chovatelka. Eliška nás všechny opět příjemně překvapila, i
když to byla prvnička, jak řekla naše chovatelka, „psí sexy hrátky by klidně mohla vyučovat“ :-) Teď nezbývalo jen čekat, zda se krytí podařilo a my se budeme moc těšit z našich
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prvních štěňátek.
Na první ultrazvuk jsme šli po 4 týdnech od krytí, plni očekávání. Eliška nám ukázala
bříško a na ultrazvuku 2 malá embrya. Hned jsme se museli o tu radostnou zprávu podělit se svojí rodinou jak lidskou tak tou velkou psí. Další ultrazvuk o týden později jen potvrdil, že štěňátka budou :-) Eliška si začínala svojí březost užívat, moc dobře pochopila,
že tady jde o ní a že se může nechat rozmazlovat ještě více. I když v představách o porcích bašty jsme se výrazně rozcházeli. Eliška počítala, že co štěně, tolikrát navíc bašty
dostane a tak se neustále tvářila velice hladově :-).
Postupně Elišce rostlo bříško, u nás vrcholily veškeré přípravy, hlásili se zájemci o štěňátka a my začínali být přeci jen nervózní ze dne D, jestli to všechno zvládneme.
Den D nadešel a nic, Eliška se k ničemu neměla. Dva dny jsme nespali a hlídali, kdyby
Eliška začala rodit a ona byla jen nervózní, hrabala pelech ale nic víc. Chodili jsme na
pravidelný ultrazvuk, zda jsou štěňátka v pořádku. Třetí den po termínu jsme po domluvě s naší veterinářkou zabalili Elišku, přenosnou bednu pro štěňátka, mašličky, osušky, vyhřívací dečku a vyrazili do Mělníka, kde nás čekala naše veterinářka se svým kolegou a připraveným operačním sálem. Po kontrolním sonu druhým veterinářem jsme se
všichni shodli, že už není na co čekat a Eliška podstoupila porod císařským řezem. Po
nervózním čekání
před voperačním
Snídaně
Estonskusálem nám paní doktorka přinesla dvě nádherná štěňátka – pejska a fenečku. Pejsek dostal jméno Albert (Bertík) a fenečka Aisha
(Aishenka). I když jsme čekali štěňátek mnohem více, byli jsme moc šťastní, že vše
dobře dopadlo. Štěňátka jsme dosušili, vložili do vyhřívané bedny a společně s Eliškou
dovezli domů, netušíc, jaký maraton nás ještě čeká.
I když nám na veterině štěňátka přišla malinká, po zvážení jsme zjistili, že to nejsou žádní drobečkové, Aishcenka
měla 670g a Bertíček 560 g.
Eliška byla samozřejmě po
zákroku celá bolavá a měla
co dělat sama se sebou, ale
chuť k jídlu neztratila. Štěňátka vzorně nakrmila, ale více
se o ně nestarala. Nám tedy
začal maraton, hlídat kojení a
pak poctivě masírovat štěňátkům bříška.
Paní doktorka k nám každý
večer přijela Elišku zkontrolovat. Když už se Elišce udělalo
lépe, začali jsme řešit jak jí
přesvědčit aby se o štěňátka
starala a myla a masírovala
jim bříška. Konzultovali jsme
to s našimi kamarády chovateli a když nic z toho nezabralo, manžela napadlo štěňátka
potřít Calo-Pet pastou, kterou Eliška dostávala první dny na dodání energie a Elišce samozřejmě chutnala. Měli jsme vyhráno! Pasta zabrala a Eliška začala o svá štěňátka pečovat.
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Jelikož máme doma fenky dvě, jednu berňulku a druhou hovawartku Čanynku, nevěděli jsme jak to bude fungovat, až budeme mít doma štěňátka. Čanynka s Eliškou nás opět
velice mile překvapily, Čanynka měla největší strach o Elišku, aby byla v pořádku. Eliška
nechala Čanynku očuchávat štěňátka, vůbec její přítomnost neřešila. Z Čanynky se tak
stala úžasná psí teta, která si po celou dobu se štěňátky hrála.
Bylo neuvěřitelné pozorovat, jak štěňátka dělají každým dnem velké pokroky. Jakmile přišla na to, že se udrží na všech čtyřech, věnovala obrovskou energii dostat se z jednoho
konce porodní bedny na druhý. Od 20.dne se učila čůrat na podložku a i když byly nějaké
nehody, šlo jim to velice dobře. Také nám rostla přímo před očima a i když byla jen kojena,
některé dny dokázala přibrat více jak 200g každé.
Když přišel čas příkrmů, začali jsme s krůtím masíčkem, mrkvičkou, postupně jsme přidávali další druhy masíčka a zeleniny. Jogurty i tvarohy a ovoce. V měsíci už začali baštit celé kostičky – kuřecí, kachní nebo krůtí krčky, kuřecí nebo kachní křidýlka. Ať už šlo o jakoukoliv baštu, nic neřešili a vždy se do toho s chutí pustili :-)
Nezanedbávali jsme ani socializaci a štěňátka si užila množství návštěv, včetně malých
dětiček. Zažili běžný ruch domova, nevadilo jim vysávání, venku neřešili sekačku a jiné
nářadí, zažili bouřku i ohňostroj aniž by cokoliv řešili. Vozili se autem, …trénovali jsme
chůzi na vodítku, …. „To je fuj“ a „Šikulkáááá“ znělo z naší zahrady dosti pravidelně :-) Byli
jsme moc rádi, že jako pro začínající chovatele máme štěňátka jen dvě. Mohli jsme se jim
dostatečně věnovat a hodně se toho naučit a snad ani moc nepokazit.
Každý večer jsme na naše webové stránky i facebook vyvěšovali „ Večerníček o Aischence a Bertíkovi“, s povídáním, co celý den zažili, jaké udělali pokroky, jakou měli baštu a
samozřejmě spoustu fotek a videí. Bylo to náročné, ale spousta našich přátel a hlavně jejich dětiček si na to tak navyklo, že jsme prostě nemohli přestat a hlavně jsme se o tu radost a úžasné zážitky chtěli podělit :-)
I když jsme věděli, že jsme našim štěňátkům vybrali ty nejlepší a nejúžasnější páníčky na
světě, naše přátele, ze kterých se tímto stala naše rodina, i tak jsme se báli dne loučení,
který se nezadržitelně blížil. Zbývalo už jen zabalit štěňátkům výbavičky. Zkompletovat
šanony s příručkou pro nové páníčky včetně kuchařky, deníčku štěňátka, smlouvy a další
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dokumenty. Zabalit spoustu hraček a dobrůtek, navoněnou deku od maminky Elišky a
tety Čanynky. Štěňátka se vydala do nových domovů v sobotu ráno. Samozřejmě, že
jsme odjezdy našich štěňátek oplakali, obzvláště já. Eliška byla ráda, že se může konečně v klidu vyspat a Čanynka smutnila, že jí odjeli parťáci na každodenní řádění.
Byli to nezapomenutelné 2 měsíce, které jsme si s našimi štěňátky užili, mnoho nového jsme
se naučili, byli u všech úžasných pokroků našich štěňátek.
Rádi bychom také poděkovali
našim porodním babičkám v
pohotovosti - Jarušce Sojkové a
Markétě Paslerové, že nám byly velkou psychickou podporou
a rádci. A také Vaškovi a Hance
Chovanců, bez jejich dobrých
rad a podpory bychom se také
neobešli. Všem našim kamarádům z velké psí rodiny, kteří k
nám přijeli štěňátka mazlit tedy
Snídaně v Estonsku
socializovat. Velké poděkování
také patří úžasné a obětavé paní doktorce MVDr. Veronice Duchoňové (www.vetenina-citov.net), která se nám celou
dobu ochotně věnovala. Elišku navštěvovala i doma po pracovní době v pozdních večerních hodinách, aby se ujistila, že je vše v pořádku. Není nad to, když trefíte na vynikajícího veterináře!
Jsem moc ráda, že noví páníčkové, jsou tak skvělí! Štěňátka moc milují, úžasně se jim
věnují. Pravidelně podávají hlášení a posílají fotečky. Pravidelně se navštěvujeme a věřím, že v tomto krásném rodinném duchu budeme pokračovat.
Být chovatelem je opravdu úžasná věc a doufáme, že z našich štěňátek vyrostou
šťastní, zdraví a krásní salašníci a Eliška bude moc mít další štěňátka. Ten neuvěřitelný zážitek za to stojí!
Monika
Tyslová,
Chovatelská stanice Santa
Conny.
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Do Milana jsme původně vůbec neplánovali jet, aneb letošní WDS 2015 Světová výstava psů
Někdy na jaře jsme se bavili s našimi kamarády, kteří chovají plemeno Cane Corso. Prý se
chystají se svými dvěma mladými psy na letošní světovou výstavu. Pojedou svým prodlouženým Fordem Transit, kde mají v zadní části udělané prostorné odkládačky pro psy a na
nich spoustu místa na zavazadla a další potřebné. Slovo dalo slovo, prý nás pojede celkem šest, tak se po cestě nudit nebudeme. Plán cesty byl na světě a my jsme ještě tedy
přihlásili na poslední chvíli dvě naše mladé fenky, ať se „podívají do světa“ a trochu se otrkají. Současně jsme byli zvědaví na ostatní psy, konkurenci a jedince z vyhlášených chovů
z celé Evropy, která zde byla hlavně zastoupená.
Přišel první zádrhel. Prý Ford nejezdí, má závadu na kterou se shání speciální díl a do
cesty to asi nebude. Tak co teď. Kamarádi prý vezmou své druhé auto Passata. Ovšem,
ten si začal stavět hlavu a že nebude startovat.
Tak co tedy zbývalo, poslali jsme naši postarší Alhambru na celkovou kontrolu, natankovali plnou, kamarádi vzali dobře tepelně izolovaný speciální vozík na psy a pojedeme tedy
tak. Ještě se k nám nakonec přidala kamarádka chovatelka Kateřina Šabatová, takže se
jelo v plném obsazení auta.
Plný kufr věcí a
za námi plný
vozík psů. Jelo
se moc dobře,
autíčko si šeptalo do rytmu,
takže cesta
pěkně ubíhala.
Dohodli jsme
se, že vyrazíme
o půlnoci, aby
se nám dobře
jelo přes Německo a okolo Mnichova. V Itálii jsme sjeli z dálnice a vzali to cestou okolo
nádherného, voňavého a čistého jezera Lago di Garda. To nás uchvátilo. Našli jsme místo,
kde se dalo zaparkovat i s vozíkem. Tam jsme se občerstvili italskou zmrzlinou, pesani se
trochu osvěžili v průzračně čisté vodě a po odpočinkové přestávce jsme pokračovali dál.
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Bydlení jsme měli rezervované v
areálu nekonečných golfových hřišť,
v jednom z hotelů Golf Rezidencia.
Shodou okolností zde bydlela i další
skupina českých účastníků světové
výstavy. Do Milána jsme to měli něco přes hodinu cesty.
Proto jsme ráno poměrně brzy vyrazili, abychom tam byli včas ... a byli.
Čekali jsme, až nám otevřou areál
výstaviště Expo Milano, kde současně probíhala letošní světová výstava.
Brzy jsme se dostali až do pavilonu, kde byly kruhy pro naše plemena všech švýcarských salašnických psů. Pro bernské salašnické psy byly připraveny dva výstavní kruhy.
Krásné, prostorné, pokryté koberci. Pro odkládačky se psy byly vymezené prostory tak,
aby nezabíraly místo u kruhů, všude bylo spousta místa. Organizace výstavy opravdu na
jedničku. Nikde žádné fronty, vše běželo velmi hladce. My jsme se „usalašili“ u kruhu,
určeného fenám, kde jsme také vystavovali. Posuzoval italský pan rozhodčí Giancarlo
Sambucco. V kruhu, určeného pro psy-samce posuzovala zkušená paní rozhodčí ze
Švýcarska Lisbeth Mach, která dokáže úžasným způsobem povzbuzovat nejen majitele
se psy v kruhu, ale také diváky. Opravdu bylo na co koukat.
Také my jsme s dcerou Markétou (chovatelskou naší chov. stanice Queen Elsa), nestačily valit oči.
Naše mladá fenka Zambra, která byla ve třídě mladých a bohužel, totálně přišla o veškerou srst velkým línáním po ročních narozeninách, získala od pana rozhodčího známku
velmi dobrou, čehož jsme si
moc cenili, protože i známky dobré nebyly výjimkou.
Naše o něco starší fenka
Vivian Baby, která startovala v mezitřídě, se postupně
rozbíhala s řadou fen v kruhu a „světe div se“, pan rozhodčí ji nakonec dal na překrásné druhé místo.
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Nevěřily jsme tomu a naše radost byla bouřlivá. V naší třídě se ještě umístila Kimi Codeli
Girls s Terezkou Kopeckou na třetím místě - moc gratulujeme.
A jak dopadli další účastníci letošní Světové výstavy psů z České republiky?
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Jimi Codeli Girls

tř. otevřená

Zambra Queen Elsa

tř. mladých

Kimi Codeli Girls
Vivian Baby Queen Elsa

mezitřída
mezitřída

výborný
velmi dobrá
výborná 3
výborná 2

maj. Martina Kopecká
maj: M. a J. Sojková
maj. Martina Kopecká
maj. M. a J. Sojková

ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Coudy z Mokrovous
Esi Esi

tř. otevřená
tř, veteránů

výborný
maj. Pavel Pečenka
výborná 2 maj. Pavel Pečenka

VELKÝ ŠVÝCARSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Raptor Bessing From Swiss Star
Robinson Crusoe
Giorgio Armani From Swiss Star
Touch Me From Swiss Star
Djakarta Clark S Future
Margaret Mikiki From Swiss Star
Matrix From Swiss Star
Fatima Dreams Of Cathrine
Chitta Valatheca

tř. mladých
mezitřída
tř. šampionů
tř. mladých
tř. mladých
mezitřída
mezitřída
tř. šampionů
tř. šampionů

výborný
výborný 3
výborný 3
výborná 3
výborná
výborná 1
výborná 2
výborná 3
výborná

maj. Ivana Lipenskaá
maj. Pavla Burešová
maj. Michal Paur
maj. Ivana Lipenská
maj. Jana Běhulová
maj. Klára Nýdlová
maj. Ivana Lipenská
maj. Kateřina Mukařovská
maj. Miroslav Baroň

Za pozornost stojí početná výprava velkých švýcarských salašnických psů a můžeme jenom závidět tolik krásných umístění.
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KALENDÁŘ
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AKCÍ
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY V ČR 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
Moravskoslezská národní výstava
psů

Brno

KLUBOVÉ AKCE

19.9.2015 - 20.9.2015

2015

SVOD MLADÝCH – ATC OLŠOVEC—JEDOVNICE U BRNA

13. 9. 2015

SVOD PLEMENÍKŮ –ATC OLŠOVEC—JEDOVNICE U BRNA

12. 9. 2015

KLUBOVÁ VÝSTAVA— ATC OLŠOVEC—JEDOVNICE U BRNA

12.9.2015

PLÁNOVANÉ AKCE ČLENŮ KLUBU

2015

VÝCVIKOVÉ AKCE – Pavel Pečenka - http://www.mokrovousy.cz/danka
Prázdninový pobyt Pecka

27. 8. – 30. 8. 2015

VÝCVIKOVÁ ŠKOLA PŘÁTELSTVÍ – J. a M. Sojkovy— www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor
XIV. ročník – Letní výcvikový tábor Přátelství ATC RelaxSlunečnice
Předpodzimní prodloužený víkend ATC Relax-Slunečnice
AKCE Langerovi — http://www.amberbohemia.wbs.cz/
Vánoční výstup na Blaník

8. - 15. 8. 2015
24. - 28.9. 2015
26.12.2015

Výstup na horu Říp

19.9.2015

IV. Sraz entlebušských salašnických psů

4.- 6.9.2015
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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 :
okopírovaný PP
fotografii psa
kopii certifikátu o udělení titulu
a text kým, kdy a komu byl titul udělen - viz vzor níže:

ČMKU udělila dne 16.6.2015 titul Český veterán šampion
feně Erotika Queen Elsa
ČMKU/BSP/4650/05/08
nar. 26. 8. 2005
Majitelé: Sojková Jaromíra a Markéta
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Do rubriky PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI zařazujeme psy, kteří složí nejrůznější zkoušky. I zde potřebujeme:
okopírovaný PP
fotografii psa
kopii protokolu o vykonané zkoušce
a text kdo kdy a jakou zkoušku vykonal - viz vzor níže:

Fena BSP Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
ČMKU/BSP/10365/13
složila další 4 zkoušky: BH, záchranářské ZZZ, ZLP 1 (laviny) a ZZP 1 (sutiny).
19. 4. vyhrála jako nejmladší účastník
záchranářský Pohár výcvikářů v sutinách.
Psovod: Pavel Troller

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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