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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 z.s.
Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl

Při akcích organizovaných klubemÚVODNÍ
obdržíte vždy
spolu s pozvánkou na konkrétní kluboSLOVO
vou akci i instrukce pro provedení 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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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové.

Dostává se Vám do rukou zpravodaj s pořadovým číslem 70. Ano, je to celkem významné jubileum a jsem rád, že můžeme pokračovat v této tradici. Doufám, že i toto číslo bude pro Vás přínosnou studnicí informací o dění v klubu a chovu jako takovém. Za ten
rok, co jsem společně s dalšími dobrovolníky přebral štafetu ve vedení klubu, se toho
hodně událo a nezbývá mi než všem z výboru, chovatelské komise, organizačních složek klubu a dalším mnoha a mnoha jednotlivcům poděkovat za jejich ochotu pracovat
pro klub.
Se začátkem chovatelského roku došlo k některým změnám, především v chovatelské a
bonitační směrnici. Předpokládáme, že tyto změny podpoří dlouhodobější trend v chovu
a že se v rámci snižující se populace všech plemen, vypořádáme s některými neduhy,
které nás dnes sužují. V distribuci jsou již desky připravené pro majitele nových štěňat,
aby předávané materiály od chovatelů novým majitelům štěňátka měly hodnotný obal a
zároveň byla prezentována činnost klubu, který zastřešuje chov. I když si to mnozí cho-

vatelé neuvědomují, obrovský krok byl pro klub schválení nových stanov, které posunuly právní rámec fungování klubu. Museli jsme se vypořádat i s negativem, a to kauzou chovatelské stanice Black and Black Love, kde byl prokázán podvrh štěňat jiných
otců a matek do přihlášeného vrhu štěňat.
I pro rok 2016 zůstává v plánu chovatelská činnost spočívající v organizacích kontrol
vrhů, svodu mladých a bonitací. Čekají nás tradiční klubem pořádané výstavy. V plánu
je další verze systému Alvin. Je jasné, že každý, kdo se podílí na těchto činnostech, má
o radost i starost pro rok 2016 postaráno. Děkuji všem, kdo se podílí na jakékoliv činnosti pro klub, bez dobrovolníků a zapálených jedinců by to opravdu nešlo. Nesmírně

si Vaší pomoci vážím.
Chovatelům a majitelům přeji především zdraví jejich čtyřnohých kamarádů, neboť to je
to nejdůležitější.

Milan Rulec
Předseda KŠSP
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ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ,
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, z.s.

Tel: 602648073

Ing. Martina Křivánková, 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, z.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

ÚVODNÍ
kontroly vrhů, vystavování krycích listů
APZ

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

Božena Hendrychová

Eva Hyklová

Popovice – Větničky 8, 257 01 Postupice
Tel: 607 106 646
email: dartei@seznam.cz

Tamovice 318,742 66 Štramberk
Tel: 731 189 036

email: eva@eldegi.cz

Jaromíra Sojková

Václav Chovanec

Žižice 30, 274 01 Slaný
Tel: 776 768 151
email: sojkovy@seznam.cz

Březnice 512, 760 01 Zlín
Tel: 777 833 355

email: kssp@email.cz

Helena Pachová

Jana Běhulová

Komorno 4, 336 01 Blovice
Tel: 604 270 689
email: helena.pachova@email.cz

Družstevní 4294, 760 05 Zlín
Tel: 777 697 746

Ing. Vítězslav Eliáš

e-mail: jancaabobo@seznam.cz

RNDr. Libuše Veselá

Podolí 395, 664 03 Podolí u Brna
Tel: 602 501 784

Chvalkovická 88, 773 00 Olomouc
Tel: 774 450 417

email: elias.v@iol.cz

email: vesela@zoo-olomouc.cz
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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,
270 36 Lubná u
Rakovníka

Tel:606 593 207 holikovahk@seznam.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
Monika Tyslová
Jana Pečenková
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kssp.zpravodaj@seznam.cz a kssp.kalendar@email.cz

ROZPOČET KLUBU NA ROK 2016

ROZPOČET KLUBU NA R. 2016

Příjmy

rozpočet
2016

Členské příspěvky (900 členů x 450)

405 000

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

190 000

Klubové výstavy

370 000

Bonitace 3X

240 000

KL, popl.nečleni, znovuobnovení

27 000

Celkem příjmy

1 232 000

Výdaje
Cestovné na kontroly vrhu a ostatní výdaje
Jarní a podzimní svod

190 000
45 000

Klubové výstavy

370 000

Bonitace 3x/rok

240 000

Zpravodaj KŠSP (2 čísla) a kalendář vč. poštovného

150 000

WWW hosting + Alvin

100 000

Doplnění počítačové techniky

30 000

Odvod srážkové daně z dohod o provedení práce

40 000

Členský příspěvek ČMKU

6 000

Režijní výdaje

25 000

Ostatní výdaje

36 000

Celkem výdaje

1 232 000

Po schválení rozpočtu bylo členskou schůzí dne 12. září 2015 odhlasováno zvýšení
členského příspěvku na rok 2016 na 500 Kč tj. +50,- Kč/člena. Částka cca + 45000,Kč/rok, bude použita na rozvoj a činnost klubu.
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USNESENÍ z jednání členské schůze Klubu švýcarských salašnických psů z. s.
konané dne 12. září 2015 v jídelně ATC Olšovec, v obci Jedovnice u Brna
1) ČS volí předsedajícím schůze Milana Rulce.
2) ČS volí za členy návrhové komise Veroniku Hasovou, Růženu Šťovíčkovou, Jiřinu Janků.
3) ČS volí za členy mandátové komise Eriku Hřebejkovou, Andreu Lerchovou, Kateřinu
Ouřadovou.

4) ČS volí za zapisovatelku paní Kristinu Daniszovou.
5) ČS schvaluje jednací řád ČS v předložené verzi.
6) ČS schvaluje změnu programu ČS rozšířením o dva body (vyloučení člena klubu – paní
Renaty Sirotkové, pozastavení chovnosti jedincům v jejím majetku).
7) ČS schvaluje změnu chovatelské a bonitační směrnice: U plemene velký švýcarský salašnický pes nebude vyžadováno u jedinců uchovněných dle švýcarských bonitačních
pravidel při krytí fen uchovněných dle českých bonitačních pravidel vyšetření na dysplazii
loketních kloubů (DLK).
8) ČS schvaluje změnu chovatelské a bonitační směrnice: U plemene bernský salašnický
pes je přípustný počet krytí v kalendářním roce dle věku psa:
18 měsíců až 2 roky - 2x ročně, 2 až 4 roky - 5x ročně, 4 roky až 6 let – 7x ročně, 6 až 8
let – 8x ročně, po 8. roku věku – 10x ročně.
S každým doloženým vyšetřením na sarkom (výsledek A, B) a DM – negat. se počet krytí
za rok navýší o jedno za každé takové vyšetření, tj. max. o 2 krytí ročně.
9) ČS schvaluje rozpočet (plán činnosti) klubu na rok 2016 v předložené verzi – výdajová i
příjmová stránka ve výši 1 232 000,- Kč.
10) ČS pověřuje výbor klubu k navýšení výstavního poplatku za 1. psa o 100,- Kč (mimo
třídu štěňat a veteránů).
11) ČS schvaluje členský příspěvek člena klubu pro rok 2016 a dále ve výši 500,- Kč.
12) ČS schvaluje změnu stanov klubu dle předložené verze.
13) ČS schvaluje vyloučení člena – paní Renaty Sirotkové – z klubu.
14) ČS schvaluje jako kárné opatření pozastavení chovnosti chovným jedincům Jolli Kaliope Bersaltyna, zápisní číslo: CMKU/BSP/7816/10/15, Hermiona od Trotinského potoka, zápisní číslo: CMKU/BSP/9082/11/14 a Harris od Zlatého Roxe, zápisní číslo:
CMKU/BSP/8812/11/15 , t. č. v majetku paní Renaty Sirotkové, na dobu 6 let.
O chovnosti dosud neuchovněných jedinců Daisy Elsiana, zápisní číslo: CMKU/
BSP/10092/13 a Argo Desperádo Black and Black Love, zápisní číslo CMKU/
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BSP/10641/14, rozhodne bonitační komise.
15) ČS potvrzuje přijetí všech výše uvedených usnesení.
Všechna usnesení přijata nadpoloviční většinou přítomných členů.
ČS dále vzala na vědomí zprávu předsedy klubu o činnosti klubu a zprávu hlavního
poradce chovu.
Zapsala dne 25. září 2015
Jiřina Janků
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STANOVY KLUBU
STANOVY KLUBU ŠVÝCARSKÝCH SALAŠNICKÝCH PSŮ
Preambule
Klub švýcarských salašnických psů je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem osob, který je zapsán u
rejstříkového soudu jako spolek. Je právnickou osobou vzniklou a existující podle českého práva a samostatným subjektem právních vztahů založeném na principu členské samosprávy, který v právních vztazích vystupuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Část I.
Základní ustanovení
Článek 1
Název, sídlo a účel spolku
a) Název spolku: Klub švýcarských salašnických psů z.s.

(dále ve stanovách jen „Klub“)

b) Sídlo spolku: Dolní Maxov 221, 468 44, Josefův Důl, Česká republika
c) Územní působnost: Česká republika
d) Organizačně právní forma: Spolek dle ustanovení § 214 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
a) Účel spolku: Sdružovat chovatele, majitele a další příznivce plemen švýcarských salašnických psů a
svou činností přispívat ke zkvalitnění chovu a zlepšovat chovnou základnu plemen švýcarských salašnických psů.

Článek 2
Předmět a cíl činnosti
a) Klub je dobrovolným zájmovým spolkem, který sdružuje chovatele, majitele a další příznivce plemen
švýcarských salašnických psů (dále jen „ŠSP“), a to bez jakýchkoliv rozdílů. Klub je přímým členem
Českomoravské kynologické unie („ČMKU“) a řídí se předpisy a řády ČMKU a MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÉ FEDERACE („FCI“).
b) Cílem činnosti Klubu je aktivní odbornou činností chovatelského charakteru přispívat ke zkvalitnění
chovu ŠSP a cílevědomě zlepšovat chovnou základnu dle standardu FCI. V rámci této činnosti pak
Klub realizuje zejména následující činnosti:


propaguje chovatelskou činnost a napomáhá v rozšiřování chovu ŠSP,



poskytuje rady, pomoc a informace členům Klubu, majitelům, chovatelům a zájemcům o plemena
ŠSP,



vede databázi psů, chovných zvířat, odchovaných vrhů, exportovaných jedinců, importovaných
jedinců zařazených do plemenné knihy ČMKU. Databáze je výlučným majetkem klubu a je využívána pro naplnění cíle a potřeb klubu.



organizuje klubové a speciální výstavy, bonitace, svody mladých a další chovatelské akce,



vydává klubový zpravodaj, spravuje internetové stránky Klubu,



spolupracuje s chovatelskými kluby zastřešující stejná plemena, kynologickými organizacemi v ČR
i v zahraničí,

c) Chovatelský servis nečlenům Klubu je poskytován na základě písemné smlouvy.
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Část II.
Členství v Klubu
Článek 3
Vznik a podmínky členství v Klubu
a) Členem Klubu může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami Klubu, dodržuje
tyto stanovy a další interní normy Klubu a dodržuje usnesení orgánů Klubu. Členství v Klubu je dobrovolné. Fyzická osoba se může stát členem Klubu, pokud je starší 15 let, přičemž členství osob mladších
18 let je podmíněno písemným souhlasem zákonného zástupce, který souhlasí se stanovami klubu a
předpisy na ně navazujícími.
b) Členství v Klubu vzniká na základě vyplněné přihlášky doručené Klubu a dále zaplacením členského
příspěvku. Součástí každé přihlášky musí být čestné prohlášení, že zájemce o členství v Klubu nebyl v
minulosti disciplinárně trestán v rámci kterékoli z organizací sdružených u FCI a současně, že bez výhrad přistupuje k těmto stanovám a všem předpisům vydaným Klubem a jeho orgány.
c) Osobě, která již byla v minulosti členem klubu a měla přiděleno členské číslo, vznikne členství na základě žádosti o obnovu členství odeslané na matriku klubu. Na základě této žádosti a po zaplacení členského a administrativního poplatku bude členství obnoveno. Od administrativního poplatku je osvobozena žádost o členství učiněná do doby 3 měsíců od data zániku členství.
d) Členství v klubu může být odmítnuto pouze na základě odůvodněného stanoviska výboru klubu, které je
výbor povinen odeslat žadateli do 30 dnů od konání nejbližší schůze výboru následující po doručení
přihlášky. V tomto případě se má za to, že žadateli členství v klubu nevzniklo. Zájemce o členství
v klubu má v tomto případě právo se obrátit na revizní komisi klubu. Revizní komise následně ve lhůtě
30 dnů


potvrdí rozhodnutí výboru, anebo



vrátí žádost o členství výboru k novému projednání s uvedením důvodů, proč považuje rozhodnutí
nebo postup výboru za nesprávné a vymezí další doporučení výboru, jak žádost posoudit; v tomto
případě se věc vrací výboru k novému projednání a rozhodnutí s tím, že výbor následně definitivně rozhodne o přijetí nebo odmítnutí členství žadatele v klubu.

a) Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy Klubu. Čestným členem
se může stát zejména osoba, která se významnou měrou mimo rámec činnosti Klubu zasloužila o dosažení hlavního předmětu činnosti a cíle Klubu. O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze na
základě návrhu výboru, nebo alespoň společného návrhu 50 aktivních členů Klubu
Článek 4
Zánik členství
a) Členství v Klubu zaniká:


na základě písemné žádosti člena; v tomto případě zaniká členství v Klubu dnem doručení žádosti matrice Klubu,



nezaplacením členského příspěvku na příslušný kalendářní rok ve stanovené lhůtě



úmrtím nebo zánikem člena,



vyloučením člena,



zánikem Klubu.

b) Zánikem členství z jakéhokoli důvodu nevzniká nárok na vrácení již zaplaceného členského poplatku za
příslušné období.

Stránka 13

STANOVY KLUBU

Článek 5
Práva a povinnosti členů Klubu
a) Člen Klubu má právo:

b)



účastnit se jednání členské schůze Klubu,



hlasovat o všech návrzích předložených členské schůzi; fyzická i právnická osoba má jeden hlas;
čestní členové mají hlas poradní; za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně
zmocněný zástupce,



volit orgány Klubu a být volen do těchto orgánů; toto právo nemají čestní členové; fyzické osoby,
které jsou členy Klubu, mají právo volit orgány Klubu a být voleni do těchto orgánu, jsou-li starší
18 let.



předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Klubu,



nahlížet do důležitých dokumentů Klubu (zejména do zápisů orgánů Klubu, všech klubových normativů …),



podílet se na praktické činnosti Klubu,



účastnit se všech akcí pořádaných Klubem,



obdržet zpravodaj Klubu, jehož primárním účelem je informovanost členů o dění v Klubu,



využívat všech finančních zvýhodnění plynoucích z členství v Klubu (např. sleva na výstavní, bonitační poplatek, atp.),



požívat všech dalších výhod spojených se členstvím v Klubu shora neuvedených, které Klub svým
členům zajišťuje.

Člen Klubu má povinnost:


dodržovat v rámci chovu příslušné zákony České republiky,



dodržovat ustanovení směrnic a zápisního řádu ČMKU,



dodržovat stanovy Klubu a ostatní vnitřní normativy,



plnit rozhodnutí a usnesení orgánů Klubu, řídit se danými pokyny členů výboru, hlavního poradce
chovu a poradců chovu,



hájit dle svých možností zájmy Klubu a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy
Klubu,



platit řádně ve stanoveném termínu a v požadované výši členský příspěvek. Členský příspěvek
se platí za kalendářní rok ve výši schválené členskou schůzí a je splatný do posledního dne měsíce února kalendářního roku, za který se příspěvek hradí (v případě, že členství vznikne
v listopadu nebo prosinci, pak se má za to, že členský příspěvek placený nově přistupujícím členem je zaplacen i za následující kalendářní rok).



oznámit do 30 dnů matrice Klubu změny dat a údajů potřebných k jeho evidenci v Klubu,



zdržet se jakékoliv činnosti, která by poškodila dobré jméno Klubu, ČMKU a FCI,



nepodílet se na produkci štěňat bez průkazu původu („PP“).
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Část III.
Organizační uspořádání Klubu
Článek 6
Orgány Klubu
a) Orgány Klubu jsou:


členská schůze



výbor Klubu



revizní komise

b) Statutárním orgánem klubu je výbor klubu.

Článek 7
Členská schůze Klubu
a) Členská schůze Klubu je nejvyšším orgánem Klubu a rozhoduje o záležitostech Klubu.
b) Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové Klubu.
c) Členské schůze se mohou zúčastnit i jiné osoby, a to na základě souhlasu členské schůze.
d) Členská schůze zejména:


schvaluje stanovy Klubu a změny těchto stanov,



schvaluje jednací řád členské schůze,



volí členy výboru Klubu a revizní komise na dané funkční období,



vyhlašuje mimořádné volby i v kratším termínu,



schvaluje plán činnosti Klubu,



schvaluje rozpočet včetně stanovení členských příspěvků na příští období,



schvaluje hospodaření Klubu,



rozhoduje o vyloučení člena Klubu,



rozhoduje o odvolání člena výboru a revizní komise,



rozhoduje o zániku Klubu.

e) Řádnou členskou schůzi svolává minimálně 1x za kalendářní rok předseda Klubu.
f) Mimořádnou členskou schůzi je povinen svolat jménem výboru jeho předseda způsobem pro svolání řádné členské schůze v následujících případech:


záležitosti k řešení členskou schůzí nesnesou odkladu,



o svolání mimořádné členské schůze požádá výbor Klubu písemně revizní komise,



o svolání mimořádné členské schůze požádá písemně 10% členů Klubu,



z důvodu uvedeném v článku 8, písm. q) a článku 9, písm. l).

g)

Řádná i mimořádná členská schůze je svolávána písemnou, resp. elektronickou pozvánkou, která musí
být doručena členům na jimi sdělenou emailovou adresu minimálně 30 dnů před konáním schůze.

h)

Pozvánka na členskou schůzi řádnou i mimořádnou, musí obsahovat den, místo konání, čas a návrh
programu schůze schválený výborem Klubu.
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i)

V případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci nebo funkce předsedy je dočasně neobsazená,
nebo pro případ, kdy je předseda Klubu povinen svolat členskou schůzi a v přiměřené lhůtě tak neučiní, mohou řádnou i mimořádnou členskou schůzi svolat též členové výboru Klubu. V tomto případě musí pozvánku za výbor Klubu podepsat nejméně dva členové výboru.

j)

Členská schůze je schopná se usnášet bez určení kvora minimálního počtu přítomných členů.

k)

Členskou schůzi řídí člen výboru schválený na začátku schůze.

l)

Určený zapisovatel pořizuje zápis o jednání schůze. Zapisovatelem nesmí být předseda klubu ani člen,
který řídí členskou schůzi.

m)

Program členské schůze je možno měnit oproti programu v poznámce na návrh výboru Klubu nebo
člena klubu, jen se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů.

n)

Hlasování:


Každý člen klubu má jeden hlas. Právnickou osobu jako člena zastupuje na základě písemného pověření konkrétní fyzická osoba.



Hlasovat může pouze osoba starší 18 let.



Hlasování se provádí zásadně otevřeným způsobem zvednutím ruky, neurčí-li stanovy jinak.



Při hlasování o přijetí návrhu změny stanov, hlasování o přijetí návrhu na vyloučení člena, hlasování o návrhu na odvolání člena výboru, resp. revizní komise a při hlasování o zániku Klubu
je potřeba k přijetí návrhu 2/3 většina souhlasných hlasů přítomných členů.



Při hlasování o přijetí ostatních návrhů nebo usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů
přítomných členů.

o) Volba výboru


Volba výboru se provádí tajně.



Volí se celé kandidátky, které obsahují navrhované členy výboru v počtu 5, 7 nebo 9 členů a
mohou obsahovat až tři další náhradníky.



Kandidátky musí obsahovat písemný souhlas členů klubu navrhovaných na kandidátce, že
souhlasí se svou volbou do výboru.



Členy výboru se stávají členové té navržené kandidátky, která obdrží nejvyšší počet hlasů.



Pokud nejvyšší počet hlasů získá více kandidátek, dojde tedy k rovnosti hlasů, postoupí tyto
kandidátky do druhého kola volby, které se uskuteční po hodinové technické přestávce.



Pokud ani druhé kolo volby nepřinese vítěznou kandidátku, rozhodne mezi vítěznými kandidátkami druhého kola los.

p) Volba revizní komise


Volba revizní komise se provádí tajně.



Kandidáty navrhují členové klubu.



Členy revizní komise se stanou 3 kandidáti, kteří získají ve volbě nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.



Kandidát, který získá čtvrtý nejvyšší počet hlasů, se stává náhradníkem.

O jednání členské schůze, se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda klubu. Členská schůze
schvaluje Usnesení a toto je součástí zápisu o jednání členské schůze. Přílohou zápisu musí být prezenční
listina přítomných členů klubu.
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Článek 8
Výbor Klubu
a)

Výbor Klubu je statutárním výkonným orgánem Klubu. Navenek jeho jménem ve všech věcech jedná
předseda, případně člen výboru pověřený výborem Klubu. Ostatní členové výboru Klubu jednají pouze v rozsahu pověření daného výborem Klubu.

b)

Člen výboru klubu musí být členem klubu.

c)

Výbor Klubu je volen na tříleté funkční období v počtu 5-9 členů, počet zvolených členů musí být
vždy liché číslo.

d)

Do výboru Klubu nesmí být voleni členové zastávající funkci v jiných chovatelských Klubech zastřešujících stejné plemeno.

e)

Členství ve výboru vzniká zvolením na členské schůzi.

f)

Výbor Klubu na své ustavující schůzí, která se uskuteční do 21 dní od zvolení na členské schůzi,
zvolí ze svého středu funkcionáře Klubu: předsedu, místopředsedu, hlavního poradce chovu a ekonoma. Funkce místopředsedy může být kumulována s funkcí hlavního poradce chovu či ekonoma.

g)

Výbor Klubu zejména:

h)



plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svoji činnost,



oznamuje příslušnému rejstříkovému soudu změnu stanov Klubu,



projednává podněty, návrhy a stížnosti členů Klubu,



schvaluje návrhy a znění chovatelské a bonitační směrnice, ekonomickou směrnici a ostatní
interní předpisy klubu. Zásadní a výrazné změny v interních aktech předkládá revizní komisi,
resp. členské schůzi ke schválení.



pověřuje předsedu svoláním členské schůze, stanovuje její program a připravuje pro ni podklady,



odpovídá za řádné hospodaření Klubu, vedení účetnictví a zajišťuje vypracování výroční
zprávy o hospodaření Klubu a jeho činnosti, které předkládá členské schůzi ke schválení,



odpovídá za provoz, správu a vedení administrativy Klubu,



vede seznam členů Klubu a databázi Klubu,



jmenuje chovatelskou komisi na návrh hlavního poradce chovu,



na základě návrhu chovatelské komise schvaluje a odvolává jednotlivé poradce chovu,



zadává úkoly chovatelské komisi,



v součinnosti s chovatelskou komisí vyhodnocuje výsledky chovatelské činnosti,



dle potřeby může zřídit další komise a to jak s ohraničenou dobou trvání, tak s trváním po
celé funkční období výboru,



organizuje bonitace, svody mladých, klubové a speciální výstavy, další chovatelské akce,



zajišťuje vydávání zpravodaje a zajišťuje správu internetových stránek Klubu,



schvaluje adepty na rozhodčí pro posuzování exteriéru psů,



projednává případy porušení či neplnění povinností členy Klubu,



rozhoduje o kárných opatřeních, kromě kárného opatření vyloučení člena, jehož schválení je
ve výhradní kompetenci členské schůze.

Výbor se schází dle potřeby. Jednání výboru se, dle svého rozhodnutí, může zúčastnit i předseda
revizní komise, případně delegovaný člen revizní komise. Dále je výbor povinen se sejít do 30 dnů
od doručení podnětu revizní komise, jestliže na její výzvu nedošlo k nápravě nedostatků.
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i)

Výbor je usnášeníschopný v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Návrhy rozhodnutí přijímá výbor většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů není návrh přijat

j)

O každém jednání výboru Klubu se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel a předseda.
Rozhodnutí výboru má formu písemného usnesení a je součástí zápisu o jednání výboru klubu.

k)

Výbor má právo si pro svou činnost ustanovit odborné komise či zvát na jednání výboru poradce
s hlasem poradním.

l)

Neodkladné záležitosti může vyřešit předseda. Tyto záležitosti, pokud nepodléhají schválení výroční, případně mimořádnou členskou schůzí, musí být dodatečně projednány ve výboru Klubu.

m) Členství ve výboru zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním členskou schůzí, nebo odstoupením.
n)

Člen výboru může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení, které
prostřednictvím předsedy Klubu předloží členské schůzi.

o)

Odstupující nebo odvolaný člen výboru je povinen předat agendu spojenou se svojí funkcí do 30
dnů náhradníkovi, který vstoupil na jeho místo, a pomoci mu v jeho zapracování.

p)

Za odstupujícího nebo odvolaného člena výboru vstupuje na jeho místo náhradník ze zvolených
náhradníků.

q)

Pokud počet členů výboru klesl pod 5 a nejsou žádní další náhradníci, svolá předseda klubu mimořádnou volební členskou schůzi ve lhůtě do 90 dní, na které bude zvolen nový výbor Klubu.

r)

Pokud není po ukončení funkčního období odstupujícího výboru zvolena nová kandidátka, pokračuje v práci odstupující výbor až do zvolení výboru nového.

Článek 9
Revizní komise
a)

Revizní komise je kontrolním orgánem Klubu a je odpovědná členské schůzi.

b)

Revizní komise je volena na tříleté funkční období, v počtu 3 členů a 1 náhradník.

c)

Členství v revizní komisi vzniká zvolením na členské schůzi.

d)

Revizní komise na své ustavující schůzi, která se uskuteční do 21 dní od zvolení na členské
schůzi, zvolí svého předsedu.

e)

Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena jakéhokoli jiného orgánu Klubu.

f)

Revizní komise je oprávněna:


kontrolovat veškerou činnost Klubu, její soulad s obecně závaznými právními předpisy,
stanovami, vnitřními předpisy Klubu a rozhodnutími orgánů Klubu. K tomu účelu má právo si vyžadovat od výboru jakékoliv informace o hospodaření Klubu.



kontrolovat soulad hospodaření Klubu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami Klubu s ohledem na hospodárné vynakládání finančních prostředků,



vyjadřovat se k roční účetní závěrce,



uplatňovat nároky Klubu z odpovědnosti členů výboru za škodu,



projednávat stížnosti členů na ostatní členy Klubu nebo na ostatní orgány Klubu,



na zjištěné nedostatky bezprostředně upozorňovat výbor a požadovat zjednání nápravy,



podávat výboru návrhy na kárná opatření,



účastnit se, prostřednictvím svého zmocněného zástupce, schůzí výboru s hlasem poradním,



písemným usnesením požádat výbor o svolání mimořádné členské schůze v případě, že
to neodkladně vyžadují zájmy Klubu.

g) Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
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h) Revizní komise informuje členskou schůzi o své činnosti a jejích výsledcích alespoň jedenkrát v kalendářním roce formou přednesu písemné zprávy o činnosti na členské schůzi. Je oprávněna navrhnout členské schůzi opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Nejméně dva týdny před přednesem
zprávy o činnosti na členské schůzi předloží stejnopis zprávy výboru.
i)

Členství v revizní komisi zaniká uplynutím funkčního období, odvoláním členskou schůzí, nebo odstoupením. Odstupující nebo odvolaný člen revizní komise je povinen předat agendu spojenou se
svojí funkcí do 30 dnů svému nástupci a pomoci mu v jeho zapracování.

j)

Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit na základě písemného oznámení o odstoupení,
které prostřednictvím předsedy Klubu předloží členské schůzi.

k) Za odstupujícího nebo odvolaného člena revizní komise, nastupuje zvolený náhradník.
l)

Pokud počet členů revizní komise klesne pod 3 zvolené členy či náhradníka, svolá předseda klubu
mimořádnou volební členskou schůzi ve lhůtě do 90 dní za účelem volby nové revizní komise.
Část IV.
Kárná opatření

Článek 10
Kárná opatření
a)

Za neplnění povinností člena Klubu, za neplacení svých peněžitých závazků vůči klubu nebo za přestupky proti stanovám, resp. ostatním vnitřním předpisům Klubu, směrnicím a zápisnímu řádu
ČMKU, může být rozhodnutím výboru klubu uloženo členovi některé z následujících kárných opatření, či souhrn více těchto opatření:


napomenutí,



dočasné nebo trvalé pozastavení chovatelské činnosti,



dočasné nebo trvalé zrušení chovnosti jedince,



pozastavení členství v Klubu (na dobu nejméně 6 měsíců a nejdéle na 2 roky),



vyloučení z Klubu.

b)

Členové s pozastaveným členstvím nemají práva členů Klubu. Povinnost uhradit členské příspěvky
není pozastavením členství v Klubu dotčena.

c)

Výbor Klubu oznámí své rozhodnutí o uložení kárného opatření členovi Klubu doporučeným dopisem.

d)

Rozhodnutí výboru klubu o kárném opatření vyloučení člena z Klubu musí schválit členská schůze
na své nejbližší schůzi. Do doby než členská schůze schválí rozhodnutí výboru o vyloučení člena
z Klubu se členství člena v Klubu pozastavuje.

Článek 11
Odvolání proti kárným opatřením
a)

Člen má právo odvolat se proti uloženému kárnému opatření k revizní komisi, a to do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí o uložení kárného opatření.

b)

Odvolání nemá odkladný účinek.

c)

Proti rozhodnutí členské schůze o schválení kárného opatření vyloučení člena z Klubu se nelze odvolat.
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Část V.
Hospodaření Klubu
Článek 12
Hospodaření Klubu
a) Řádnou správu majetku zabezpečuje výbor Klubu.
b) O příjmech a výdajích vede ekonom Klubu průkaznou a přehlednou účetní evidenci v souladu s platnými
zákony.
c) Veškeré finanční prostředky Klubu jakož i zisk Klubu z jakékoliv hospodářské činnosti Klubu mohou být
použity výhradně pro financování činnosti Klubu a správu Klubu.
Část VI.
Závěrečná ustanovení
Článek 13
Zánik Klubu
a)

O zániku Klubu rozhoduje mimořádná členská schůze svolaná pouze k tomuto účelu.

b)

V případě zániku Klubu musí tato mimořádná členská schůze rozhodnout o způsobu majetkového vypořádání.

c)

Klub může zaniknout i dalším způsob z jiného zákonem stanoveného důvodu.

Článek 14
Zrušovací ustanovení
Přijetím těchto stanov se ruší stanovy Klubu ze dne 13.9.2014.
Článek 15
Platnost a účinnost
a)

Stanovy Klubu švýcarských salašnických psů z.s. nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí, tj. dnem 12.9.2015.

b)

Nové znění stanov musí být předloženo spolkovému rejstříku do 1 měsíce od konání členské schůze
dne 12.9.2015.

c)

Není-li těmito stanovami stanoveno jinak, řídí se Klub obecnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb.,
občanský zákoník, obsahující právní úpravu týkající se spolku.
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Vážení chovatelé,
na klubových stránkách v sekci Chov naleznete chovatelskou a bonitační směrnici platnou pro chovatelský rok 2016, tedy platnou od 1.11.2015 do 31.10.2016.
Prosím seznamte se s jejím novým zněním.
Níže naleznete seznam změn (zvýrazněny i s jejich důvody (barevně odlišeno), které
nás k této změně vedly.
Bod 1.2 Chovné zvíře
U krycích psů plemene VSP, bonitovaných a chovných v zemi původu Švýcarsko, se
při využití v chovu toleruje absence vyšetření DLK, neboť není pro tuto zemi povinné.
Bylo odsouhlaseno z důvodu možnosti využití švýcarských plemeníků v našem
chovu a tím oživení chovu. DLK u plemene VSP je v zemi původu Švýcarsku nepovinné.
Bod 1.5.4.
Náhodně či v případě pochybnosti o původu štěňat může být HPCH se souhlasem
předsedy klubu nařízen odběr tkání pro analýzu DNA u všech, či konkrétních jedinců
z vrhu. Odběr může být nařízen i u jedinců, kteří jsou rodiči štěňat, nebo u kterých je
možno se domnívat, že jimi mohou být.
V případě nařízeného ověření paternity štěňat, může HPCH pozdržet zápis o tetování
(čipování) až do doby obdržení výsledků tohoto ověření.
Doplněno a upřesněno s ohledem na případ pí. Sirotkové, PP nebude možné
vydat až do doby ověření rodičovství genetickou laboratoří.
Na základě uvedeného případu bych chtěla chovatelskou veřejnost seznámit se skutečností, že i v novém chovatelském roce budou náhodně nařizovány kontroly paternity.
Bod 2.1.2 Bonitace
Bonitovat lze psa (fenu) starší 18 měsíců, zapsaného v plemenné knize ČR
(s přiděleným českým zápisním číslem).
Z důvodů zvyšujícího se počtu žadatelů o uchovnění stále mladších jedinců,
bylo přistoupeno k dodržení minimálního věku pro bonitaci 18 měsíců bez výjimek.
Bod 2.4. Kontrola zdraví
Doporučená vyšetření pro plemeno BSP: DM a SH-PRE-TEST
Bod 2.7. Využívání zvířat v chovu
Pro plemeno BSP je počet krytí omezen následovně:
Pes stáří 18 měsíců - 2 roky - 2 krytí
Pes stáří 2 - 4 roky - 5 krytí ročně
Pes stáří 4 - 6 roků - 7 krytí ročně
Pes stáří 6 - 8 roků - 8 krytí ročně
Pes stáří 8 a více roků - 10 krytí ročně
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Posuzováno vždy dle ukončeného věku psa, s výjimkou u psů s omezeným počtem krytí.
Krycí pes BSP, který doloží vyšetření SH-PRETEST (predispozic onemocnění sarcomem)
s výsledkem A nebo B, či doloží vyšetření DM – EXON 1,2 - s výsledkem NEGATIVNÍ,
bude zvýhodněn za každé toto vyšetření, vyšším počtem o 1 krytí za 1 vyšetření.
Cílem změny je omezení krytí velmi mladých jedinců a naopak umožnění většího počtu krytí jedincům starším a jedincům s dalšími zdravotními vyšetřeními, a to vše za
účelem dosažení ozdravení populace a vyššího věku BSP.
Chovná fena může být za život kryta (s následným zápisem vrhu štěňat) stejným psem
pouze 2x. Za stejného psa se považuje pes (samec) se stejným rodokmenem.

U chovných fen se rozmohly případy několikanásobného opakovaného krytí tím samým plemeníkem, tato plemenitba nepřispívá k ozdravení chovu, snižuje se nám genetická základna.
2.8. Vyřazení zvířat z chovu
Chovnost psa je doživotní. Krycí pes musí být předveden na svodu plemeníků nebo výstavě
pořádané KŠSP z.s. minimálně 1x za dva roky (vyjma prvních dvou let od bonitace). Při
nedodržení této podmínky nebude pes zařazen do seznamu krycích psů pro následující období (chovatelský rok či rok věku psa). Po splnění podmínky je na základě žádosti majitele
pes do seznamu opětovně zařazen.
Chovnost feny zaniká k datu dovršení věku 8 roků.
Vyřazení z chovu může být provedeno i na základě doporučení HPCH KŠSP z.s. a schválení výborem klubu, při výskytu genetický vad, závažných onemocnění u potomstva, výraznou kumulací vad potomstva, které neodpovídají standardu plemene, nebo při závažném
onemocnění samotného chovného jedince. O vyřazení z chovu může požádat i majitel zvířete.
Cílem je podpořit využití starších plemeníků v chovu a dále upřesnění možností, na
základě kterých je možno vyřadit z chovu konkrétní jedince.
S přáním úspěšného chovu
Martina Kopecká
hlavní poradce chovu

Úplné znění chovatelské a bonitační směrnice platné od 1. 11. 2015 je zveřejněno na klubových stránkách www.kssp.cz
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Vážení chovatelé BSP,
na následující dvoustraně máte možnost se seznámit s pojednáním o SH PRE-TESTU
(testu predispozic pro vznik histiocytárního sarcomu) včetně návodu a dalších
informací potřebných v případě zájmu o jeho absolvování. Veškeré podrobnosti vč. níže
uvedených formulářů najdete na klubovém webu.
Prosím, věnujte této novince zvýšenou pozornost, je jedním z důležitých nástrojů na
ozdravení populace BSP. Tímto apeluji na chovatele BSP s přáním o maximální zapojení

do zmíněného testování.
Výsledky testů Vám po jejich zaslání také rádi zveřejníme u Vašich chovných jedinců.
Martina Kopecká
hlavní poradce chovu
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SH-PRE-TEST (Test předpokladů pro vznik histiocytárního sarcomu)
Co je to histiocytární sarkom?
Histiocytární sarkom (dříve maligní histiocytóza) je hlavní příčinou úmrtí u plemene Bernský salašnický pes. Jedná se o rakovinu histiocytů, buněk odpovědných za imunitní funkce, které jsou přítomny v lymfatických uzlinách a množství orgánů. Bohužel zatím není vynalezena účinná léčba a nemoc je smrtelná

Jak diagnostikovat histiocytární sarkom?
V současné době je jedinou definitivní diagnózou je histologická analýza (veterinář odešle
vzorek tkáně nádoru ve formalinu na histologickou laboratoř).
Co je příčinou této rakoviny? Proč je to tak častá?
Vývoj této rakoviny zahrnuje několik genů, stejně jako faktory prostředí, což činí způsob
přenosu velmi složitým.
Nemoc se objeví později, často poté, co se tento pes měl možnost již rozmnožit a proto
přenáší geny na své potomky, a tím přispívá k šíření.
SH PRE-TEST
Společnost ANTAGENE ve Franci zkoumala po dobu 8 let vzorky 2000 jedinců (a to jedinců dlouhověkých (více jak 10let) a jedinců postižených nemocí).
Ve vzorku prokazatelně nemocných jedinců se vyskytoval následující poměr skupin (8,5 %
A, 35,6 % B a 55,9 % C)
Ve vzorku jedinců starších 10 let (32,7 % A, 50 % B a 17,3 % C)
Na základě tohoto výzkumu vyselektovala ANTAGENE 9 márkrů DNA na základě kterých
lze zařadit evropské jedince BSP do následujících skupin (indexů):
- A - nízké riziko (Jednotlivci testovaní mají čtyřikrát nižší šanci rozvoje histiocytárního sarkomu)
- B - neutrální riziko
- C - vyšší riziko (Jednotlivci testovaní mají čtyřikrát vyšší riziko rozvoje histiocytárního sarkomu)
Důležité upozornění: Vliv na vznik onemocnění mají i další faktory jako je např. strava, prostředí a celkové zatížení organismu.
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Poradenství pro chovatele na použití indexu:
Je důležité v chovné populaci dát přednost páření jedinců v nejlepším indexu, ale je také
nesmírně důležité při výběru chovných párů dodržet dostatečnou genetickou diverzitu
chovu. Tento genetický SH pre-test by měl být jen jedním z mnoha kritérií výběru!
Psi s indexem C a s řadou dalších kladných vlastností by neměli být vyřazeni z chovu,
ale spíše by měli být pářeni pouze s jednotlivci s indexem A nebo výsledkem B. Páření
jedinců C se nedoporučuje!!!
Upozornění: tento test je dostupný pro chovatele-chovatelské stanice.
Co je třeba:
1) vytištění a podpis memoranda dohody- 2x
2) vzorek krve (EDTA) (pro štěňata mladší 3 měsíců bukální stěr)
3) vyplněné osvědčení vzorku (zaškrtněte antagene scoring a zadejte "SH pre-test") s
podpisem a razítkem veterináře
4) zaplacení částky 105 EUR
5) kopie průkazu původu
6) vyplnění online dotazníku za účelem dalšího výzkumu - odkaz:
http://www.antagene.com/en/contact/histiocytic-sarcoma-questionnaire
Adresa:

ANTAGENE, 6 Allée du Levant, CS 60001
La Tour de Salvagny 69890, France
Výsledek obdržíte od obdržení za 10 -15dní e-mailem v pdf formátu.
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Každý pes ..... jiná krev
Laboratorní diagnostika je nedílnou součástí při posuzování zdravotního stavu zvířete.
Pro správnou interpretaci výsledků je třeba mít k dispozici výsledky klinického vyšetření
a ideálně i vyhodnocenou anamnézu. Ve veterinární medicíně jsou nezbytné referenční
intervaly pro jednotlivé druhy zvířat. Z humánní medicíny víme, že nejen věk, ale i geografický původ má vliv na výsledky hematologického a biochemického vyšetření. Hodno-

ty jsou ovlivněny jak faktory vnitřními (plemeno, věk, pohlaví), tak faktory vnějšími (dieta,
životní styl, prostředí).
V minulosti byly podrobně zdokumentovány specifické klinickopatologické nálezy u některých plemen psů, zejména chrtů a bernských salašnických psů (BSP). Značně rozdílné výsledky oproti tradičně používaným plemenně nespecifickým referenčním intervalům
byly alarmující, což vedlo ke zvýšené poptávce plemenných specifik v rámci klinické patologie jak ze stran veterinárních lékařů, tak ze stran chovatelů a majitelů psů.
V tomto článku se zaměřím na plemenná specifika právě bernských salašnických psů
(Nielsen a kol. 2009, Breed-specific variation of hematologic and biochemical analytes in

healthy adult Bernese Mountain dogs. Vet Clin Pathol 39 (1): 20-28). V hematologickém
profilu je výrazným specifikem vyšší střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu
(MCHC). Hodnoty u BSP se pohybují v rozmezí 344,6 – 363,3 g/l oproti referenčnímu
intervalu 312 – 345 g/l. Zvýšená hodnota MCHC je obvykle považována za důkaz hemolytické anémie. Dále mají BSP vyšší počty eozinofilů (do 1,5x109/l). Ke zvýšení eozinofilů
dochází při hypersenzitivitách, parazitárních infekcích, hypoadrenokorticismu aj.
V biochemickém profilu byla u bernských salašnických psů zjištěna zvýšená aktivita alkalické fosfatázy (ALP) a gamaglutamyltransferázy (GGT). ALP a GGT jsou enzymy, jejichž
zvýšená aktivita může být v důsledku jaterního poškození, ale i anemických stavů, tumorů či zvýšené fyzické zátěže psa. Horní referenční mez byla na základě studie posunuta
pro ALP až na 7,8 µkat/l. Mnohem vyšší limit má u toto plemene i pankreatická amyláza
(4,8 – 21,1 µkat/l). Zvýšení aktivity amylázy bez zvýšené aktivity lipázy nebo klinických
příznaků pankreatitidy ovšem není spojováno s onemocněním, proto v tomto případě
může málokdy dojít k mylné interpretaci. Posledním parametrem, u kterého došlo
k posunutí horní referenční meze je cholesterol.
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parametr

referenční interval pro psy

referenční interval pro BSP

0-1,20

0-1,50

MCHC (g/l)

312-345

344,6-363,3

ALP (µkat/l)

0,33-2,91

0-7,75

GGT (µkat/l)

0-0,11

0-0,20

amyláza (µkat/l)

3,11-13,33

4,76-20,96

cholesterol (mmol/l)

3,50-6,99

5,29-10,08

bilirubin (µmol/l)

1,00-5,00

0-3,00

eozinofily (109/l)

V širokém spektru možností, proč může být ten či onen parametr zvýšený či snížený, je
nesmírně důležité vždy výsledky laboratorního vyšetření krve posuzovat komplexně právě i s ohledem na plemeno. Majitelům doporučuji preventivní vyšetření krve a jejich výsledky si zakládám do karty pacienta, abychom v případě zdravotních potíží měli v ruce
hodnoty ke srovnání právě pro jejich psa.

MVDr. Veronika Duchoňová
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Klubová výstava švýcarských salašnických psů
Jedovnice u Brna dne 12. září 2015
Klubová výstava ŠSP se letos poprvé konala v areálu ATC Olšovec v Jedovnici u Brna. Pevně věříme, že i přes počáteční potíže si vystavovatelé výstavu se svými čtyřnohými miláčky užili a ocenili tak velký prostor kempu včetně možností kulturního vyžití v
okolí. Doufáme, že se nám podaří drobné nedostatky odstranit a příští výstava bude
zase o chlup lepší.

Na tuto výstavu se celkem přihlásilo 309 jedinců, z toho 24 appenzellských, 177 bernských, 49 entlebušských a 48 velkých švýcarských salašnických psů. Posuzování se
ujala paní Eva Zatyko – Mayerová (CZE), Ing. Jana Štefancová (SK), Anikó Istvánne
Juhász (HU), pan Ing. Hans Bierwolf (AU), Pascal Hinque (FRA) a pan Vladimír Adlt
(CZE).
Po oficiálním zahájení výstavy měli vystavovatelé a návštěvníci možnost sledovat posuzování jednotlivých pejsků, od dvou hodin potom odpolední soutěže, které probíhaly
v závěrečném kruhu. Program soutěží byl zahájen svodem plemeníků, kde se nám ve
vší kráse předvedli plemeníci všech čtyř salašnických plemen. Posléze začalo klání
samotné. Jako první se nám v soutěži „Dítě a pes“ předvedli ti nejmenší a stejně jako
na jaře, tak i nyní byla tato kategorie velmi silně obsazena. Přihlášeno bylo celkem 29
dětí a každé z nich si za svůj výkon zasloužilo vítězství. Všichni tak dostali medaili
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s prvním místem, diplom a ceny, které do soutěže věnovali sponzoři. Potom nám své
znalosti a dovednosti předvedli soutěžící v kategorii Mladý vystavovatel od 9 do 13 let a
Mladý vystavovatel od 13 do 17 let. Pak již začala přehlídka těch nejlepších. Nejprve se
soupeřilo v soutěži o nejlepší pár, chovatelskou skupinu, soutěž potomstva a nakonec
do závěrečného kruhu nastoupili vítězové dopoledních soutěžích. Zvítězit může sice jen
jeden, ale věříme, že všichni strávili příjemný den a zároveň se seznámili i s ostatními,
kterým taktéž učaroval tříbarevný salašník.
V závěru bych chtěla poděkovat všem sponzorům výstavy a to generálnímu sponzorovi

firmě EUROBEN s.r.o. výhradnímu dovozci krmiva Happy Dog a Happy Cat do České
republiky a na Slovensko, dále pak firmě GIOM, ROSETTE, RYJA OBOJKY, PES PŘÍTEL ČLOVĚKA, FOTO DOLEJŠ, CHS Bermondo Bohemia, CHS Swiss Tricolor, CHS
Eldegi, CHS Dartei, CHS Lady Nebekam, CHS Vera Fortuna, CHS z Mokrovous, CHS
z Peruckých lesů a paní Květě Pelánkové. Poděkování patří také všem, kteří se jakkoliv
podíleli na organizaci a přípravě celé akce a zajistili tak její hladký průběh. Děkujeme
také všem vystavovatelům a návštěvníkům, kteří fandili u výstavních kruhů a povzbuzovali tak jednotlivé soutěžící.
Na úplný závěr bychom rádi pozvali všechny příznivce švýcarských salašnických psů
na jarní klubovou výstavu ŠSP, která se bude konat dne 21.05.2016 v areálu ATC Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě.
Přejeme všem krásný zbytek letošního roku a v roce 2016 pak hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a hodně společných zážitků s našimi salašníky.
Za výstavní výbor
Bc. Šárka Křepčíková
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plemeno

třída

jméno psa

známka

pořadí

titul

Appenzellský salašnický pes - psi
APZ

štěňat-psi

APZ

mladých-psi

APZ

mezitřída-psi

APZ

otevřená-psi

APZ

otevřená-psi

APZ

vítězů-psi

APZ

vítězů-psi

APZ

veteránů-psi

ARIAS Silesia Herisau
ARNOLD Borogravia
Juke du Domain de la Tourbiere
HAKIM Šťastná Berjanka
BRUNO z Brunšova
LEXUS spod Hrádze GrCh.
AX od Hadovky Ch.
BUICK Šťastná Berjanka GrCh.

velmi nadějná

1

výborná

1

CAJC, BOJ, BOB

výborná

1

CAC

výborná

1

CAC

výborná

2

Res. CAC

výborná

1

CAC

výborná

2

výborná

1

velmi nadějná

1

výborná

1

výborná

2

výborná

1

výborná

2

velmi dobrá

3

velmi dobrá

4

výborná

1

CAC, BOS

výborná

2

Res. CAC

výborná

1

BOV

výborná

2

výborná

3

výborná

1

Appenzellský salašnický pes - feny
APZ

štěňat-feny

APZ

mladých-feny

APZ

mladých-feny

APZ

otevřená-feny

APZ

otevřená-feny

APZ

otevřená-feny

APZ

otevřená-feny

APZ

vítězů-feny

APZ

vítězů-feny

APZ

veteránů-feny

APZ

veteránů-feny

APZ

veteránů-feny

APZ

čestná-feny

ADDIE Silesia Herisau
FRANCIS Queen Elsa
AUDREY Pink Justice
ANGIE Balmoral Moravia
GABI BRAUN vom Pirnikhof
DWINIE od Hadovky
AUDREY z Bařické kovárny
ANDĚLA Budysaur
Arisha von Hundwill ICh.
ABORA z Velkého Újezda ICh.
Tina von der Großen Gusen ICh.
ZAFIRA from Balihara ranch ICh.
ASSINIBOYA Queen Elsa Ch.

Entlebuchský salašnický pes - psi
ESP
dorostu-psi
ARY z Vrbové ulice
ESP
dorostu-psi
AXEL z Království Abigail
ESP
mladých-psi
CHUCK z Tichého údolí
ESP
mladých-psi
Lord von der Joderten
ESP
mladých-psi
ARBERRY von Morseli
DA VINCI MORITZ ze Staré
ESP
mladých-psi
mincovny
ESP
mezitřída-psi
FIDDO vom Pirnikhof JCh.
ESP
mezitřída-psi
ALL THAT JAZZ Swiss Tricolor
ESP
mezitřída-psi
BAGGIO Ráj na Vysočině
ESP
otevřená-psi
CADDY from The Earth's Axis
ESP
pracovní-psi
Harry vom Saarnberg
ESP
pracovní-psi
AMOR von Semberweiden
ESP
vítězů-psi
ARLEK Zahrada snů GrCh.
ESP
vítězů-psi
COUDY z Mokrovous Ch.
ESP
čestná-psi
Auksis Interpola ICh.
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Entlebuchský salašnický pes - feny
ESP
štěňat-feny
KEWPIE z Tichého údolí
ESP
dorostu-feny
FANNY z Mokrovous
ESP
dorostu-feny
IZABELLA z Tichého údolí
ESP
dorostu-feny
FRANKIE z Mokrovous
ESP
dorostu-feny
AMÁLKA z Království Abigail
ESP
mladých-feny
AGNES od Almili
ESP
mladých-feny
HOLLY from Yvrea horse farm
HORTENZIE from Yvrea horse
ESP
mladých-feny
farm
ESP
mladých-feny
DRAGON KHIRA Anabantha
ESP
mezitřída-feny
BETTY from Wealth island
ESP
mezitřída-feny
BAILEY of Freedom Love
ESP
mezitřída-feny
HAPPY STAR z Tichého údolí
ESP
mezitřída-feny
APRIL SCHATZI Swiss Tricolor
ESP
otevřená-feny
BAGHEERA Zahrada snů
ESP
otevřená-feny
AISHA z Lesní zahrady
ESP
otevřená-feny
ABIGAIL z Mercedesky
ESP
otevřená-feny
BLANKA Quercus Niger
ESP
vítězů-feny
EUFROSINA z Tichého údolí
ESP
vítězů-feny
BARNIE Sweape ICh.
ESP
vítězů-feny
Dorli vom Thurnerkamp
ESP
vítězů-feny
AISHA from Yvrea horse farm
ESP
čestná-feny
AIREEN zpod Ondřejníka ICh.
Velký švýcarský salašnický pes - psi
VSP
mladých-psi
DUNDEE Clark S Future
VSP
mladých-psi
MAX ART Valatheca
VSP
mladých-psi
BLACK JACK from Nina's farm
VSP
mladých-psi
NABUCCO Valatheca
VSP
otevřená-psi
FALKO from Swiss Star
VSP
otevřená-psi
JUNIOR-BALů from Swiss Star
VSP
otevřená-psi
GRAPP Valatheca
VSP
otevřená-psi
CARLOS Highland Sun
VSP
pracovní-psi
Korolevstvo Gornih Psov Enriko
VSP

vítězů-psi

VSP

vítězů-psi

VSP

vítězů-psi

VSP

vítězů-psi

VSP

veteránů-psi
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GIORGIO ARMANI from Swiss
Star GrCh.
Barry del Mongioie GrCh.
BUFFALO Javera Ch.
GRECO Glarika Ch.
DANNY Glarika
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Velký švýcarský salašnický pes - feny
VSP
dorostu-feny
Dafne Roberta Ana
VSP
dorostu-feny
JESSIE z Kolínského Polabí
VSP
dorostu-feny
ALMA Psi z Krásných louček
VSP
dorostu-feny
ĆUDLA Turovští psi
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Darvulia from Balihara ranch
DJAKARTA Clark S Future
TIFFANY from Swiss Star
TOUCH ME from Swiss Star
MAY BEE Valatheca
CARMEN Fanny
IZORA Irving
JENIFER JETY Valatheca
TALLY Quarterworld
ALMA from Blue Mill
CHITTA Valatheca Ch.
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Bernský salašnický pes - psi
BSP
štěňat-psi
OSKAR Codeli Girls
BSP
štěňat-psi
BOBBY Bernerprim
BSP
dorostu-psi
DALTON Kabátko
BSP
dorostu-psi
COLLIN z Oderské kotliny
BSP
dorostu-psi
GORDIC Moravian Hurricane
BSP
dorostu-psi
DJANGO Kabátko
BSP
mladých-psi
Quess von der Hohen Linde
BSP
mladých-psi
Robinson Ridon Hennet
BSP
mladých-psi
Hudson Venyim Gyöngye
ANDREW JACK Black and
BSP
mladých-psi
Black Love
BSP
mezitřída-psi
Elenberner Bravo Baronello
BSP
mezitřída-psi
Nathan Tulipános Berni
BSP
mezitřída-psi
Albert z Gemerskej Polomy
BSP
mezitřída-psi
DENI z Komorna
BSP
otevřená-psi
ATHOS Suisse Perle
BSP
otevřená-psi
JIMMY Codeli Girls
BSP
otevřená-psi
KENN Codeli Girls
BSP
otevřená-psi
Boss Rojaus Bernas
BSP
vítězů-psi
Medves-Hegyi Thiago Ch.
BSP
vítězů-psi
LEX z Hodolan Ch.
BRAINY BOWIE Shaggyguard
BSP
vítězů-psi
CH.
BSP
vítězů-psi
CONAN Polepské údolí Ch.
BSP
veteránů-psi
AMARETTO Eldegi
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HARRY z Mokrovous Ch.
COLLIN COLTON Bermondo
BSP
čestná-psi
Bohemia Ch.
BSP
čestná-psi
SIRIUS BLACK Queen Elsa
Bernský salašnický pes - feny
BSP
štěňat-feny
INDIANA Bermondo Bohemia
BSP
štěňat-feny
ORI Codeli Girls
BSP
štěňat-feny
BIBIANA BRENDA Lisafi
BSP
štěňat-feny
AGNESSE z Podlesí Kosíře
BSP
dorostu-feny
Keep Smiling z Krainy Zeusa
BSP
dorostu-feny
Xenia Kronblommas
BSP
dorostu-feny
AILA Narenian
BSP
dorostu-feny
FARA ze Zahrádeckých luk
BSP
mladých-feny
KAROL z Mokrovous
BSP
mladých-feny
Starry Town Le Mouline Rouge
BSP
mladých-feny
Tequila Sunrise u Źródeł Wisły
HONEY MONSTER from ChrisBSP
mladých-feny
tofland
HAILY JANE Bermondo BoheBSP
mezitřída-feny
mia
HALLIE GRACE Bermondo BoBSP
mezitřída-feny
hemia
BSP
mezitřída-feny
VANDA Písecké hory
BSP
mezitřída-feny
CHERRYN od Zlatého Roxe
BSP
otevřená-feny
ANABELLE Kabátko
BSP
otevřená-feny
CHERRY Baronnella
CINDERELLA Záře démantů
BSP
otevřená-feny
JCh.
BSP
otevřená-feny
BIBIANA z Dubče
BSP
vítězů-feny
Indy van't Stokerybos Ch.
BSP
vítězů-feny
Nefertiti van't Stokerybos Ch.
BSP
vítězů-feny
HERBATA Eleuteria Ch.
CHECCA de Feitizos das MeiBSP
vítězů-feny
gas Ch.
BSP
veteránů-feny
ALMA z Kolovratských zahrad
BSP
veteránů-feny
Ruthy Venyim Gyöngye
BSP
veteránů-feny
ESSY z Krásné pastviny
BSP
veteránů-feny
ALMA Ráj na Vysočině
BSP

čestná-psi
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Psi ocenění tituly BOB
APZ Kat.č. 2 – Arnold Borogravia, nar. 29.5.2014,
otec. Ich. Eirik au Coueur des Fleurs,
matka: Isis Šťastná Berjanka
Chovatel: Jitka Voráčková, Přeštice CZE
Majitel: Michal Turek, Písek CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
ESP Kat.č.189 – Chuck z Tichého údolí, nar. 27.10.2014,
otec: Osiris von Thunstetten,
matka: Ch. Tara Porazynianka
Chovatel: Jaroslava Havelková, Roztoky u Prahy CZE
Majitel: Vladimír Drahoňovský, Horoměřice CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
VŠSP Kat.č. 275 TOUCH ME from Swiss Star,
nar. 17.5.2014,
otec: Veron v. Ayala,
matka: BRANDY z Kraje světa
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy CZE
Majitel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými lesy CZE
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB
BSP Kat.č. 174 – Ch. Indy Van´t Stokerybos,
nar. 30.10.2009,
otec: Ich. Emerson van´t Stokerybos,
matka: Fleur van´t Stokerybos
Chovatel: Ivan a Suzan Delrue – Wandewalle, Koekelare, BEL
Majitel: Martina Kopecká, Smiřice CZE
Výborný 1,CAC, Klubový vítěz, BOB a BIS
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Psi oceněni titulem BOS
APZ Kat.č. 16 – Anděla Budysaur, nar. 20.11.2012,
otec: Alvis Dakam, matka: Flores Šťastná Berjanka
Chovatel: Antonín Saur, Budyně nad Ohří CZE
Majitel: Růžena Šťovíčková, Praha 9 CZE
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
ESP Kat.č.231 – Eufrosina z Tichého údolí, nar. 27.10.2012,
otec: Ch. Asterix from Wealth island, matka: Ch. Alma Wolin
Dogs
Chovatel: Jaroslava Havelková, Roztoky u Prahy CZE
Majitel: Vladimír Drahoňovský, Horoměřice CZE
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
VŠSP Kat. č. 245 – FALKO from Swiss Star, nar. 21.4.2012,
otec: Ch. Harley Swiss Star von den Wonneproppen, matka:
ORCHIDEY from Swiss Star
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy CZE
Majitel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy CZE
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS
BSP Kat. č 49 – Elenberner Bravo Baronella, nar. 3.12.2013,
otec: Ich. Southcourt Quebranto, matka: Ch. Infinity z D.Doliny
Chovatel: Elena Maykova, Sils, Girona ESP
Majitel: Jaroslava Mašková, Záryby CZE
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS

Stránka 35

KLUBOVÁ VÝSTAVA
Psi oceněni tituly BOJ
APZ Kat.č. 2 – Arnold Borogravia, nar. 29.5.2014,
otec. Ich. Eirik au Coueur des Fleurs,
matka: Isis Šťastná Berjanka
Chovatel: Jitka Voráčková, Přeštice CZE
Majitel: Michal Turek, Písek CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
BSP Kat.č. 119 – Karol z Mokrovous, nar. 5.6.2014,
otec: Dangerous Defender from Christofland,
matka: Honey Suckle Rose Codeli Girls
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy CZE
Majitel: Pavel Pečenka, Mokrovousy CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ
ESP Kat.č.189 – Chuck z Tichého údolí, nar. 27.10.2014,
otec: Osiris von Thunstetten,
matka: Ch. Tara Porazynianka
Chovatel: Jaroslava Havelková, Rortoky u Prahy CZE
Majitel: Vladimír Drahoňovský, Horoměřice CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOB
VŠSP Kat. č. 269 – BELLA ROSE from Ninas farm,
nar. 14.9.2014,
otec: Inferno Sennehund Rossii,
matka: KARYA from Balihara ranch
Chovatel: Jiří Vymazal, Pustiměř CZE
Majitel: Jiří Vymazal, Pustiměř CZE
Výborný 1, CAJC, BOJ
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Psi oceněni titulem BOV
APZ Kat.č. 19 – Ich. Abora z Velkého Újezda, nar.
31.3.2007,
otec: JrCh. Lancelott from Balihara ranch,
matka: ABONEY Polymelus
Chovatel: Bohumil Skoták, Verlký Újezd CZE
Majitel: Veronika Hasová, Blansko CZE
Výborný 1, BOV

BSP Kat.č.182 – Alma z Kolovratských zahrad, nar.
9.8.2005,
otec: Artuš Stříbrné štěstí,
matka: ANGELÍNA z Roupovského dolíku
Chovatel: Jiří Novotný, Praha 10 – Kolovraty CZE
Majitel: Jaroslava Vedralová, Drahobudice CZE
Výborný 1, CAC, BOV
ESP Kat.č. 257 – DANNY Glarika, nar. 1.9.2007,
otec. Ch. Berne von Wumelsdorf,
matka: ASTER Glarika
Chovatel: Jana Krátká, Lipoltice CZE
Majitel. Jana Jírová, Bukovinka CZE
Výborný 1, BOV
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APZ Kat.č. 9 – ADDIE Silesia Herisau, nar.
5.5.2015,
otec: ADALBERT Sijanbo, matka: ANGIE Balmoral
Moravia
Chovatel: Dana Hybštová, Chrášťany CZE
Majitel: Svatava Suchá, Uničov CZE
Velmi Nadějný 1, Nejlepší štěně KV
Kat.č. 262 – Dafne Roberta Ana, nar. 17.2.2015,
otec. Tango Tao, matka: Kinga Cesar von Carintia
Chovatel. Ladika Viljemka, Črnomejl, SVN
Majitel: Lucie Křížová, Pelhřimov CZE
Velmi Nadějný 1, Nejlepší dorost KV
Nejlepší pár psů
KENN Codeli Girls, nar. 6.7.2013,
otec. GARFIELD Codeli Girls, matka: Ch. Indy Vant
Stokerybos
Chovatel. Martina Kopecká, Smiřice CZE
Majitel. Martina Kopecká, Smiřice CZE
Ch. Indy Vant Stokerybos, nar. 30.10.2009, otec:
Ich. Emerson vant Stokerybos,
Matka: Fleur vant Stokerybos
Chovatel: Ivan a Suzan Delrue – Wandewalle, Koekelare, BEL
Majitel: Martina Kopecká, Smiřice CZE
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Nejlepší chovatelská skupina:
Chovatelská stanice from Swiss Star
Chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy CZE

Soutěž potomstva:
Auksis Interpola
Majitel: Mgr. Lucie Zavoralová, Kunějov CZE
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Nejstarší veterán KV:
kat.č. 20 - Ich. Zafira from Balihara ranch, nar. 14.1.2002,
otec. Ich. Ikarus von der Erftquelle, matka: Ich. Heidi from Balihara ranch
Chovatel: Ing. Jana Štefancová, Častá-Píla SVK
Majitel. Lenka Schonbeková, Stráž nad Nežárkou CZE

Best in show
Ch. Indy Vant Stokerybos, nar. 30.10.2009,
otec: Ich. Emerson vant Stokerybos, matka: Fleur vant Stokerybos
Chovatel: Ivan a Suzan Delrue – Wandewalle, Koekelare, BEL
Majitel: Martina Kopecká, Smiřice CZE
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PODZIMNÍ BONITACE
Letní a podzimní bonitace
Dne 20.6.2015 proběhla přibližně od 9 do 14 hodin letní bonitace v novém prostředí,
v brněnské hale areálu kynologického klubu Zetor.
Akce se zúčastnilo celkem 54 psů. Posuzování bylo vedeno v jednom kruhu.
V bonitační komisi posuzovala paní rozhodčí Jiřina Jandová, velmi děkujeme.
Velké poděkování patří i všem majitelům, kteří se na akci svědomitě připravili,
nejen co se týká potřebných dokumentů k uchovnění, ale díky jejich práci a předvedení
proběhlo měření i posuzování psů v kruhu hladce. Ti, kterým se nezadařilo,
měli bonitaci odloženou či neuzavřenou. Někteří se k uchovnění úspěšně dopracovali
na podzimní bonitaci 17.10.2015 v Mladé Boleslavi, která se konala od 8 do 16 hodin.
Zúčastnilo se celkem 62 psů. Posuzování probíhalo v jednom kruhu, kde v bonitační komisi posuzoval pan rozhodčí Ladislav Kukla, kterému velmi děkujeme za citlivý a odborný
přístup.
Většina z vás jistě zaregistrovala novou chovatelskou a bonitační směrnici pro rok 2016.
Hlavní bod změny, který se týká bonitace je pevně určená hranice věku od 18 měsíců,
kdy můžete přijít se psem/fenkou k bonitaci. Možná se někteří mohou podivovat, dříve platilo, že mohlo být bonitováno zvíře mladší po schválení bonitačním referentem.
Jenže není spravedlivé někomu vyhovět a jinému ne, navíc žadatelů stále přibývalo.
Proto budu ráda za respektování rozhodnutí. Děkuji.
Kompletní výsledky najdete na webových stránkách Klubu švýcarských salašnických psů
v sekci "Akce - Výsledky bonitací".

Termíny bonitací pro příští rok:
26.3.2016 - Mladá Boleslav
11.6.2016 - Brno
5.11.2016 - Mladá Boleslav
Veronika Hasová
bonitační referent
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ŠAMPIONI

ASTERIX FROM WEALTH ISLAND
ČMKU udělila dne 24.6.2015 titul
GRANDŠAMPION a ŠAMPION ČMKU
psu ESP ASTERIX FROM WEALTH ISLAND
nar. 8.7.2010, č.zápisu CMKU/ESP/194/10/12.
majitelka: Renata Král Scheinerová
www.chipafreddie.sweb.cz

ANGIE BALMORAL MORAVIA
ČMKU udělila dne 1.9.2015 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně APZ ANGIE Balmoral Moravia

nar. 22.6.2012
č. zápisu CMKU/APZ/528/12/15
majitelka: Dana Hybštová

FERCUS ADIS ABBEBA
ČMKU udělila dne 27.5.2014 titul
ČESKÝ ŠAMPION

psu BSP FERCUS Adis Abbeba
nar. 6.10.2011
č. zápisu CMKU/BSP/9096/11
majitelka: Šárka Holinková
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…………………...
ŠAMPIONI

BLANKA QERCUS NIGER
SKJ udělila dne 19.3.2015 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH
feně ESP Blanka Qercus Niger

nar. 10.9.2013
č. zápisu: CMKU/ESP/485/-14/13
majitel: Jaroslava Havelková

FIDDO VOM PIRNIKHOF
ČMKU udělila dne 8.2.2015 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
psu ESP Fiddo vom Pirnikhof
nar. 14.9.2013
č. zápisu: CMKU/ESP/453/13
majitel: Marcela Fišnarová

LEX Z HODOLAN
ČMKU udělila dne 1.10.2014 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psu BSP Lex z Hodolan
nar. 8.6.2010
č. zápisu: CMKU/BSP/8177/10/12
majitelka: Zdenka Chudárková
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………………………
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EUFROSINA Z TICHÉHO ÚDOLÍ
ČMKU udělila dne 21.7.2015 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně ESP Eufrosině z Tichého údolí
nar. 27.10.2012
č. zápisu: CMKU/ESP/348/12
majitel: Vladimír Drahoňovský

GIORGIO ARMANI FROM SWISS STAR
ČMKU udělila dne 21.7.2015 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
Dansk Kennel Klub udělil dne 23.8.2015 titul
DANSK EKSTERIORCHAMPION (DKCH)
VDH udělil dne 24.6.2015 titul
DEUTCHER CHAMPION VDH
psu VSP GIORGIO ARMANI from Swiss Star
nar. 25.9.2012
č. zápisu: CMKU/VSP/1743/12/14
majitel: Michal Paur

MAY BEE VALATHECA
SKJ udělila dne 7. 6. 2015 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH a
Hungarian kennel club dne 22. 7. 2015 titul
HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION
feně VSP MAY BEE Valatheca
nar. 28. 5. 2014
č. zápisu: CMKU/VSP/2172/14
majitelka: Iva Kristová
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ARLEK ZAHRADA SNŮ
FCI udělila dne 11. 8. 2015 titul
INTERŠAMPION
psu ESP Arlek Zahrada snů
nar. 17. 11. 2011
č. zápisu: CMKU/ESP/285/11/14

majitelka: Mgr. Kateřina Jozová
www.entlebucher-dog.cz

BRIONNY RUTH LADYCA BERN
FCI udělila dne 11.8. 2015 titul
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY - C.I.B.
feně BSP Ch. JCh. Brionny Ruth Ladyca Bern
nar. 7.4.2011
č. zápisu: CMKU/BSP/8718/11
majitelka: Jolana Dvořáková
www.ladycabern.cz

FALCO BARONELLA
ČMKU udělila dne 25.8.2015 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psu BSP Falco Baronella
nar. 18.9.2011
č. zápisu: CMKU/BSP/9052/11/13
majitelka: Jana Šírová
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HAKIM ŠŤASTNÁ BERJANKA
ČMKU udělila dne 19.5.2015 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psu APZ HAKIM Šťastná Berjanka
nar. 12.12.2010
č. zápisu: CMKU/APZ/388/10
majitelka: Helena Růnová

BUFFALO JAVERA
ČMKU udělila dne 24.11.2014 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION,
dne 5.5.2015 titul ČESKÝ ŠAMPION a
dne dne 2.9.2015 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
psu VSP BUFFALO Javera
nar. 11.4.2013
č. zápisu: CMKU/VSP/1844/13
majitel: Radek Jarolím, www.javera.cz

VELKÝ ÚSPĚCH SALAŠNÍKA NA
NÁRODNÍ VÝSTAVĚ
Na Národní výstavě v Mladé Boleslavi dne
19.7.2015 se
GIORGIO ARMANI from Swiss Star
CMKU/VSP/1743/12/14
probojoval po zisku BOB plemene, dál
v odpoledních soutěžích přes BIG v FCI
2, až na nejkrásnějšího psa dne BOD.
Michal Paur
www.giorgio-armani-from-swiss-star.com
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Angie spod Tematína
11.1.2009 – 23.12.2014

…….odešla jsi tak nečekaně a rychle …….
Nikdy nezapomenu ……navždy s láskou
Lucie Křížová

Krištůfku, kámoši náš milovaný,
odešel jsi tak náhle, že jsme se z toho
ještě dodnes nevzpamatovali.
Byl jsi pro nás náš „pan pes“. Užili jsme si
spolu při spoustě aktivit: vodním výcviku,
všestranností, obranách, stopičkách. Složili jsme řadu zkoušek a prožili fůru radostných emocí. Na výstavách jsi nám

udělal spoustu radostí, v lese jsi mi dělal
bodyguarda...
Jarka Sojková s rodinou
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CARAMBA CATHLEEN BERMONDO BOHEMIA
Fena Caramba Cathleen Bermondo
Bohemia
nar. 31.7.2009
CMKU/BSP/7636/09

úspěšně složila tyto zkoušky:
ZZO, ZOP, ZPU1, BH.
Majitel a psovod: Miroslava Kočová

ANTEA AILEEN LET´S DREAM
Fena Antea Aileen Let´s Dream
nar. 25.3.2013
CMKU/BSP/9941/13
Zatím složila zkoušku ZPO (známka velmi
dobrá) a přidala zkoušku Canisterapetickou.
Baví jí obrany a stopa. V plánu máme přidat ještě další zkoušky, na které pilně trénujeme.
Majitelka a psovod: Soňa Hvorecká

ALICE BONA FORNAX
Fena Alice Bona Fornax
nar. 21.12.2009
CMKU/BSP/7769/09/13
vyhrála 4.7.2015 jeden z kvalifikačních závodů na MS - Bohemia Cup v terénním vyhledávání, zároveň získala svou 24. zkoušku z výkonu: mezinárodní záchranářskou RH-FLB
Psovod: Martina Trollerová
www.bonafornax.cz
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AUGUSTÝNA NOKTUEL
Fena Augustýna Noktuel
nar. 11.7.2010
CMKU/BSP/8237/10
Augustýna si pro letošní rok rozšířila svojí
sbírku zkoušek prozatím na 22. Jsou
to: ZZO, BH, ZOP, ZPU 1, ZM, UPR 1, UPR
2, UPR 3, FPR 1, ZPU 2, FPR 2, IPO-VO,
FPR 3, ZVV 1, IPO 1, STPR 1, ZPS 1, STPR
2, ZZO 1, STPR 3, ZZO 2, IPO-ZTP a připravuje se na další. Více na www.noktuel.cz
Majitel a psovod: Soňa Hošková

ENRIKO KOROLEVSTVO GORNIH PSOV
Pes ENRIKO Korolevstvo Gornih psov
nar. 4.5.2011
CMKU/VSP/1549/-11/11/13
Dne 27.9.2015 k doposud složeným zkouškám (ZOP,ZPU1,ZPU-S,BH,FPr1,FPR2,RH –
TE, ZZZ) si připsal na své konto další
zkoušku: FPr 3 – poslední ze stopařské sérii FPr . Enriko, díky za tvou radost a ochotu k práci.
Majitel a psovod: Lucie Křížová, Pelhřimov
www.jankovskydvur.pel.cz

BRIGITTE BONA FORNAX
Fena Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013

CMKU/BSP/10365/13
složila další 3 zkoušky:
ZZP 2 (sutinová), RH-TA (mezinárodní sutinová),
ZTV 1 (terénní)
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz
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WATANAY QUEEN
ELSA
P
Fena Watanay Queen Elsa
nar. 7.10.2013
CMKU/BSP/10271/13
Dne 28.9.2015 úspěšně složila zkoušku
ZM (stopy, poslušnost, obrana), kterou
připojila k již složeným zkouškám ZOP,
BH
Majitel a psovod: Petra Holíková

ANNY MARI POTTERYMILI
Fena BSP ANNY MARI PotteryMili
nar. 17.3.2010
číslo zápisu CMKU/BSP/7920/10
Složila zkoušky IPO2, ZPU1, záchranářskou zkoušku ZZP1 a záchranářskou
zkoušku vodních prací ZVP2, které připojila k již složeným zkouškám záchranářským ZZZ, ZVP1, ZTV1, ZOP, ZZO,
ZM, ZVV1, BH, IPO1 a zkoušce z CANISTERAPIE
Majitel: Milena Hošťálková

CIBONIA MARI POTTERYMILI
Fena BSP Cibonia Mari PotteryMili zvaná
BOBO
nar. 18.10.2013
číslo zápisu CMKU/BSP/ 10310/13
složila zkoušky BH a ZOP, které připojila
k již složené zkoušce ZZO
Majitel: Milena Hošťálková
www.keramikamili.cz
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HARRY VOM SAARNBERG
Harry vom Saarnberg
Pes Harry vom Saarnberg
nar. 9. 6. 2013
CMKU/ESP/483/-14/13
složil zkoušky z výkonu OB1 a splnil třídu
TRB 1 (treibball) a přestup do TRB2
Majitel: Lucie Zavoralová

BAD BOY FROM YVREA HORSE FARM
Pes Bad Boy from Yvrea horse farm
nar. 17.2.2010
CMKU/ESP/172/10/11
obhájil v seriálu Mistrovství České republiky v dogtrekkingu 2015 titul druhého vicemistra republiky v kategorii DTM1 (muži
do 40 let). Kompletní výsledky k nahlédnutí na http://dogtrekking.info/
mcr_2015.htm.
Psovod: Jiří Zita, Majitelé: Pavlína Janáková a Jiří Zita

BERNADETTE BONA FORNAX
Fena BSP Bernadette Bona Fornax
nar. 23.11.2013

CMKU/BSP/10362/13
složila zkoušku ZPU- 1 a BH
které připojila k již složeným zkouškám
ZZO a ZOP
Majitel a psovod: Marcela Váňová
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ICH. AUKSIS INTERPOLA
Pes ICh. Auksis Interpola
nar. 22. 2. 2008
CMKU/ESP/100/-08/08/10
splnil třídu TRB 2 (treibball) - umožněn
přestup na TRB 3
Majitel: Lucie Zavoralová

CLEYY MARI POTTERYMILI
Cleyy Mari PotteryMili
Fena Cleyy Mari PotteryMili, zvaná Funny,
nar. 18.10.2013, číslo zápisu CMKU/
BSP/10312/13, složila svoji první zkoušku
- ZZO.
Majitel: Kateřina Hroudná
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V červnu proběhla světová výstava psů až v dalekém
italském Miláně. Bylo to kus cesty, tak jsme si užili nejen
výstavu, ale krátkou rodinnou dovolenou.
S entlebuchy Tesalkou a Coudym jsme první den vyrazili do
Benátek, které jsme prošli i se dvěma psy úplně v pohodě.
Žádné velké davy lidí, turistická sezóna teprve začínala.
Další dva dny už patřily výstavám. Naše rodinná dvounohá
výprava se na tyto dny rozdělila – mužská část zůstala samozřejmě na psí výstavě a my "děvčata" jsme navštívila
Světovou výstavu Expo a historické centrum Milána.
Všichni jsme byli spokojení a plní zážitků. Na cestě zpátky
do Čech byla v plánu ještě jedna důležitá zastávka. Když už
jedeme (skoro) kolem..... Bylo to Švýcarsko a městečko
Entlebuch. Protože kdo má entlebucha, tak by jednou měl
navštívit jeho rodiště. Prošli jsme si krásné město v
nádherné přírodě, nakoupili suvenýry – jak jinak než s

nápisem entlebuch. Sýry, čokoláda, ale taky turistické mapky a noviny. Nechyběla ani návštěva nádraží a pořízení oné pověstné fotografie u cedule. Slečna, která nás fotila, dokonce
poznala psy a věděla, že jsou pojmenovaní po jejich městečku.
Na to, že jsme ráno opustili Itálii, projeli pět zemí a až
večer překročili hranice České republiky, stál poslední den
minidovolené za to. Byli jsme v Entlebuchu!
Jana a Pavel Pečenkovi
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O víkendu 4. -6. 9. 2015 se konal již 4. ročník srazu Entlebuchských salašnických psů.
Organizátoři pro letošní ročník vybrali krásné místo Luckého vrchu s ubytováním v jedinečné prvorepublikové chatě. Bylo to místo, kde jsme se cítili jako doma my i naši čtyřnozí kamarádi.
První den srazu byl pátek, bě-

hem něhož se účastníci sjížděli
na místo. Kdo přijel dříve, měl
možnost prozkoumat blízké
okolí a zjistit, kde jsou třeba
vosí hnízda.
Po setmění jsme se přesunuli
do chaty, kde postupně začal
seznamovací večer, kterého se
perfektně zhostili Drahoňovští.

Večer probíhal v soutěžním duchu. Hrály se hry na principu Riskuj a Aktivit. Všichni jsme
se zasmáli, ale také u některých otázek poučili. Po soutěžení ještě proběhlo po tmě před
chatou hromadné venčení pejsků a pak se šlo spát.
Druhý den byl soutěžní a přednáškový. Během dne jsme si zasoutěžili hned třikrát. První
soutěž začala po snídani a jmenovala se Bufet. Soutěžili spolu páníčkové a jejich čtyřnozí kamarádi. Cílem bylo úspěšné přivolání pejska, který musel
proběhnout mezi miskami
s pamlsky. Následně se musel
páníček trefit míčkem na cíl. Je
potřeba zmínit, že pejskové byli
mnohdy šikovnější, než páníčkové.
Cílem druhé soutěže – Agility
50/50 – bylo absolvovat dráhu
agility s pejskem. Jednu polovi-
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nu překážek musel úspěšně zvládnout
pejsek, druhou polovinu páníček.
Nejdříve jsme si prohlédli ukázku od Zuzky Novotné a Petry Vyplelové, kde Petra
běžela jako pejsek a Zuzka jako páníček.
Musím

podotknout,

že

ukázka

byla

opravdu povedená a pokud by byla sou-

těžní, zasloužily by si holky vyhrát za
provedení. Soutěžili malí i velcí a všem
to šlo velmi dobře.
Při poslední soutěži jsme se prošli krásným okolím Luckého vrchu a hledali ztracené
ovečky. Někdo pojal soutěž hodně sportovně, někdo se prošel, aby mu lépe chutnala
večeře. Před večeří bylo vyhlášení výsledků a oceněni byli ti nejlepší v jednotlivých soutěžích.
Celou sobotu panovalo na Luckém vrchu krásné letní počasí, které jistě všechny potěšilo.

V průběhu soboty byly na programu také tematické přednášky a ukázky dogfrisbee a
techniky skoku pro pejsky. Přednášky se týkaly behaviorálních principů učení, což bylo
velice poučené a po přednášce vzniklo hodně dotazů, které nám Petra Vyplelová ráda
zodpověděla. Při následné praktické ukázce se řešily konkrétní „problémy“ jednotlivých
páníčků s výchovou pejsků.
Dozvěděli jsme se například,
jak postupovat při nácviku
navlékání postroje či náhubku, jak eliminovat nežádoucí
štěkání a spoustu dalšího.
Ukázku dogfrisbee nám se
svou fenkou Májou (Aqua
Limpia Locolindo) předvedla
Zuzka Novotná.
Po večeři se opět všichni
sešli v útulné restauraci v
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chatě a za dobré nálady se hovořilo do pozdních nočních hodin.
Poslední den v neděli po snídani byla na programu vycházka po vzdálenějším okolí. Byl
naplánován přibližně osmikilometrový okruh. Pejsci měli během procházky příležitost se
pořádně spolu proběhnout.
Celý sraz se povedl. Proběhl v nádherném prostředí Žďárských vrchů. Organizačně byl
připraven výborně a hodí se touto cestou poděkovat organizátorům Pavlíně Janákové a
Jirkovi Zitovi, sponzorům a v neposlední řadě personálu chaty na Luckém vrchu.

Již nyní se těšíme na další ročník!
Adéla Keramidasová a Petr Krátký
Foto: Pavel Koláček

Akci podpořili: Klub švýcarských salašnických psů, firma Mapes, e-shop Spokojenypes.cz s.r.o., Studio SMS, CycloSchein, Eva Pačesová, Kateřina Jozová
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Horoucí vosí ráj aneb letní výcvikový a relaxační tábor Přátelství 2015.

Místní vosy se asi dozvěděly téma našeho tábora a proto byly tak častými návštěvníky od

brzkého rána do pozdního večera.
Fauna, flora a bytosti vodní, vzdušné, lesní …. to bylo volné téma našeho letního tábora.
Tábora pro majitele a milovníky psů, ve většině tříbarevných chlupáčů – bernských, appenzellských a velkých švýcarských salašnických psů. Letos jsme přivítali ovšem ještě jiná
plemena: hovawart, kavalír king charles španěl, border kolie, německý boxer, obrštěně
bernardýna, rhodéský ridgeback, AMSTAFF.
Letošní tábor se vyznačoval několika zajímavostmi, oproti jiným ročníkům. Jednak byl zaplněn do poslední chatičky, dokonce nám přijeli i kamarádi, kteří nocovali ve stanu. Co
pro nás bylo až téměř nepříjemné bylo tropické počasí po celou dobu tábora. Průměrné

denní teploty nebyly pod 35 st. Celsia, noční většinou nad 20 °C. Ještě, že jsme byli hned
u rybníka, že jsme se mohli během dne se psy osvěžit a vyřádit se ve vodě.
Malé dětičky si užívaly v bazénu, poblíž houpaček a pískoviště, Nejhorší jsou však jejich
budovatelské snahy, kdy nosí do bazénku písek a opětovně na pískoviště vodu
z bazénku. Proto se musely koupat pod dozorem dospělých.
I přes to, že nás vedra mořila, jsme všechno zvládli v pořádku a v pohodě. I pejsci to
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zvládli a z toho letos máme největší radost.
Výcviky jsme naplánovali na 7 hodinu ranní, pak teprve přišla snídaně jak pro páníčky, tak pro
pejsky. Po snídani probíhal pro zájemce nácvik ve výstavním kruhu, kde se přítomní měli možnost naučit výstavní postoj, pohyb ve výstavním kruhu i další dovednosti.
Po obědě a nutné siestě jsme měli na
každý den odpoledne naplánované nějaké besedy a povídání, které úzce souviselo s výcvikem a dalšími činnosti nebo
dovednostmi psovodů a psů. Probírali
jsme nácviky obran, informace o systému výcviku v České republice apod.
Jedno odpoledne jsme věnovali chovu a
podmínkám, které jsou pro chov štěňat
s PP nutné. Další den jsme měli povídání

o novém psím sportu treibballu s paní Lucií Zavoralovou a její maminkou, po kte-

rém následovaly ukázky treibballu. Již tradičně jsme měli seznámení se základy vodních zá-

chranářských prací a každý účastník pak měl možnost si vše vyzkoušet.
Jeden den jsme měli již tradiční dovednostní závody pro psovody i pejsky – Štěktreck a
v pátek, jako každý rok, prestižní výstavu „O pohár LVT Přátelství“. Všichni ocenění obdrželi
medaile a ceny. Ti, kteří se umístili na prvních 3
místech krásné poháry a ceny od firmy VAFO PRAHA, výrobce superpremiového krmiva značky Brit.
Tímto bych chtěla našemu hlavnímu sponzorovi srdečně poděkovat za ceny nejen na výstavu, ale i na
další akce, které jsme na táboře pořádali.
Ani letos nemohly chybět večerní akce, jako je dětský, psí i dospělácký karneval – Miss šereda. Opět
jsme si užili soutěž v amatérském zpěvu „O zlatou
sojku“, kde soutěžili tři pěvecké skupiny (téměř třetina účastníků tábora). Každé vystoupení bylo vlastně
malým hereckým výkonem a skutečně jsme se pobavili a ocenili fantazii a tvořivost soutěžících.
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Další večer proběhla dobrodružná Stezka
odvahy v blízkém okolí tábora. Pro ty nejmenší uspořádali účastníci navečer Pohádkový les – procházku s bludičkami, setkání
s vodníkem, dědečkem hříbečkem a dalšími pohádkovými postavami.
Nechyběl ani seznamovací večírek a večer
na rozloučenou.
Jsme velmi šťastni, že se všem účastníkům
na letošním táboře líbilo, o čemž svědčí již
téměř plně obsazený tábor na příští rok. Velmi si vážíme reakcí účastníků a slov díků, velmi nás to těší.
Já osobně bych chtěla z celého srdce poděkovat všem kamarádům a
přátelům, kteří pomáhali při pořádání
táborových akcí.
Velikánský dík patří všem výcvikářům Jolance Dvořákové, Haničce
Srbkové, Daniele Peterové, Markétě Sojkové, Milďovi Rulcovi a
druhému figurantovi Petrovi Kopřivovi.
Velký dík také patří naši zkušené „chůvě v akci“ Kačce Šabatové, která se snažila
zabavit dětičky, když jsou rodiče se
svými psy na výcviku.
Jaromíra Sojková
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Jestli dobře počítám, tak naše letošní výprava
na prodloužený výcvikový víkend na PECCE,
byla v pořadí již 16., pod vlajkou pořadatelství
manželů Pečenkových, které již pokládáme za
nedílnou součást naší rodiny.
Nikdy bych si nepomyslela, jak jeden telefonát
s dotazem na koupi štěněte bernského salašnického psa, ovlivní život nejen můj, ale i celé
mojí rodiny včetně části našich kamarádů a
známých. Poté co jsme „prošli sítem“, jako zájemci o koupi štěněte, naší první berňačky GARY z Mokrovous, se náš život začal odvíjet a plánovat tak trochu jinak, tak trochu „po pejskařsku“.
Nedílnou součástí našeho pejskařského života
jsou i výcvikové tábory na PECCE u Nové Paky, v areálu, který je přes léto využíván jako
místo pro dětské tábory, sportovní soustředění

a během roku pro školy v přírodě nebo rodinné dovolené. Každé jaro a podzim se doma
těšíme a vyplňujeme přihlášku. Na přihlášce
se sice uvádí k výcviku konkrétní pes, ale co si
budeme namlouvat, je to vlastně výcvik
„páníčků.“
Je až k neuvěření, jak pouhé 3 dny dokáží
v hlavě oněch páníčků udělat tak obrovské pokroky a změny.
Najednou člověk začne chápat psí náhled na
svět, začne si uvědomovat své chyby a také
zjistí, že není jediný, kdo je dělá. Což každého
tak trochu uklidní, že v tom není sám. A toto
vše je hlavně díky zkušeným výcvikářům, kteří
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již asi po stopadesáté ve své výcvikářské
kariéře s velkou trpělivostí vše učí jak začátečníky, tak pokročilé (což bývá mnohdy větší oříšek) a vysvětlují a vysvětlují.
Další neocenitelné rady a zkušenosti si
předávají pejskaři mezi sebou navzájem.
Takže ať se zastavíte u jakéhokoliv

hloučku lidí, můžete si být jisti, že na 90
% bude hlavní téma pes…...počínaje krytím, výběrem ženicha, porody, socializací
štěňat, .... výběrem nových páníčků,
vhodným stravováním, nemocemi .... .
Ale i pro psy je to zde obrovská zkušenost, možnost socializace, kontaktů s velkým množstvím lidí, zvládání velkého počtu povelů ve směsi hluků a pachů. Psi samci se zde setkají s háravými fenami a učí se je brát
jako nedílnou součást svého života. A zároveň je tu pro ně i zábava, když se například učí

plavit se na raftu po rybníce nebo tahat za sebou vozík. A věřte, že tyto zážitky, dovednosti a zkušenosti si salašník (a nejen toto plemeno) odnáší na celý život.
Zúročení se pak dočkáme např. na výstavách, kde psi, co prošli byť jediným výcvikovým táborem, zvládají atmosféru výstav s daleko větším nadhledem, než jejich psí kolegové, kteří jsou bez takovéto
zkušenosti.
Neopomenutelným kladem je i to, že se
posiluje pouto mezi psem a páníčkem.

Helena Pachová
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První říjnový víkend jsme pořádali první rodinné setkání našeho vrhu Santa Conny a dalších sourozenců od tatínka našich štěňátek Caira Záře démantů a to CHS z Lesního dvora
a CHS Magic Hill. K výpravě se přidali i další salaší přátelé.
Počasí nám přálo, celý víkend byl příjemně teplý a slunečný. Procházka začala v místě
ubytování, v moc příjemném rekreačním středisku IMA ve Starých Splavech v osadě Borny.
Cestou do Starých Splavů byla pro děti ale i dospělé připravena naučná Čtyřlístkovo cesta,

kde měly děti připraveno několik úkolů a zároveň se dozvěděly o místě bydliště Čtyřlístku.
Ve Starých Splavech nás v restauraci Sklípek čekal výtečný oběd. Zabrali jsme celý otevřený salónek a musíme pochválit obsluhu, která bravurně zvládla obsloužit výpravu třiceti
dvou lidiček a přeskakovat u toho osmnáct polehávajících salašníků a jednoho hovíka :-)
Děti si během oběda mohly přečíst pověsti o vzniku Máchova jezera, jezerní královně a
další, vybarvovat omalovánky a podívat se, co je ještě cestou čeká. I všichni salašníci byli
naprosto úžasní, od štěňátek až po dospěláky se všichni chovali velice vzorně.
Posilněni a odpočati jsme se vydali na cestu Starými Splavy kolem sochy Jezerní královny,
Jarmiliny skály, přes pláž do přístaviště.
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Cestou samozřejmě naši
pejskové nevynechali příležitost vyřádit se
v jezeře. Jelikož je jezero
velice mělké s příjemným
písčitým přístupem, do
vody se vrhnuli úplně
všichni. Nezapomněli

jsme ani na společná fota
na pláži a několikrát jsme
zapózovali i kolemjdoucím, kteří obdivovali velkou salaší smečku :-)
Značnou část výpravy tvořila štěňátka a to i ta 3 měsíční z Magic Hill, proto jsme si
ochotně v přístavišti u stánku udělali další přestávku na odpočinek.
Po malé svačince a odpočinku jsme se vrátili zpět lesem do místa našeho ubytování.
Malá štěňátka zde cestu ukončila. Ostatní pokračovali procházkou lesem k vrchu Borny,
kde bylo oficiální stanoviště naučné stezky Čtyřlístku.

Ti nejstatečnější tak za celý den ušli celých 14 km.
Po celodenním výletování nám všem krásně vyhládlo a tak jsme si společně pochutnali
na večeři. Naši salaší
výletníci se po večeři
uvelebili ve svých pelíškách na pokoji a
spokojeně nabírali
síly na další den. Děti
večer ještě čekalo

vyřešení úkolů z naučné Čtyřlístkovo
cesty. A protože byla
všechna dítka moc
šikovná, vysloužila si
velké medaile.
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My jsme si užili moc príma večer :-) Bylo moc krásné se sejít v příjemném kruhu salaší
rodiny a přátel.
V neděli, stejně jako v sobotu, se
někteří vydali na cestu domů a naše salaší rodinka přejela do Doks
na další procházku kolem jezera.
Po obědě jsme cestu zakončili v
muzeu Čtyřlístku, kde děti za splněné úkoly z oficiální Čtyřlístkovo
cesty, dostaly odměnu - Speciál
Čtyřlístku :-)

Byl to moc krásný víkend! Pro
značnou štěněčí část výpravy to byla určitě i velká socializace a spousta zážitků.
Přátelé, kamarádi, salaší rodino, moc děkujeme, že jste jej prožili s námi a těšíme se
na další setkání, které chystáme na jaro příštího roku:-) Čeká nás mimo jiné výlet parníkem po jezeře, hledání pokladu pro děti, spousty výletů, grilování,….:-)

Monika a Libor Tyslovi, CHS Santa Conny, www.santaconny.com
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„V tomto článku představujeme po jednom z nejslavnějších současných německých spisovatelů Martina Walsera, majiteli appenzella Bruna, dalšího „VIP“ vlastníka švýcarského salašnického psa, tentokrát entlebušského. Obracíme se opět do německého prostředí. Oblíbená moderátorka, redaktorka a producentka Nina Ruge (*1956 Mnichov) je
šťastnou majitelkou Lupa (*2008).
Seznámit se nyní s oběma je zajímavé také proto, že Nina Ruge se dlouhodobě věnuje
charitativní činnosti a angažuje se samozřejmě velmi aktivně i v dnešní uprchlické krizi.
Přesto si udělala čas a velmi ochotně nám odpověděla na několik otázek. Nejprve ale dovolte krátké představení.
Nina Ruge chtěla být původně učitelkou a vystudovala biologii a germanistiku. Po studiu
na univerzitě v Braunschweigu skutečně učila na gymnáziu. Po sedmi letech však pocítila, že její osobnost a zájem o média je potřeba rozvíjet jiným směrem a začala pracovat pro rozhlas. Jisté místo státního
úředníka opustila ve prospěch kariéry u fil-

mu a přesídlila do Berlína. Díky své vytrvalosti a neobvyklé píli se vypracovala z pozice garderobiérky a asistentky režie na šarmantní ženu, která se začala podílet na
programové skladbě a produkci rozhlasu i
televize. Bylo to právě v době pádu berlínské zdi, kdy redigovala, uváděla a produkovala hlavní zpravodajské relace a diskuzní
pořady. Zřejmě vysoká míra citlivosti a empatie odvedla Ninu Ruge od politické žurnalistiky k boulevard (což neznamená bulvár, ale zájem o osudy různých osobností).
Přes 10 let referovala o příbězích členů vysoce postavených šlechtických rodů, filmových hvězd, špičkových sportovců, podni-
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katelů atd. V roce 1991 se podílela také na pořadu “tele zoo”. V souvislosti s tím, že
produkovala a vytvářela i life stylové pořady, je její odpověď na otázku proč právě
entlebuch více než výmluvná. V článku pro Readerś Digest z dubna roku 2009 popisuje velmi působivě svou cestu k opatření si psa. Bylo jejím dlouhodobým přáním sdílet
svůj život se “čtyřnožcem”. Především proto, aby mohla komunikovat s někým, koho
absolutně nezajímají její profesní ambice, celý ten mediální humbuk a kdo ji také ušetří
často nevhodné kritiky a vůbec vše co se týká toho “já to vím a umím lépe”. V nejlep-

ším případě zvíře, se kterým bude trávit čas hrou, běháním, učením, mazlením a samozřejmě dobrou stravou. Ale zcela logicky Nina Ruge uvažovala, že pes se do jejího
hektického života příliš nehodí. Až poté, co se roku 2001 provdala do Toskánska za
pozdějšího podnikatele
roku 2010 a opustila každodenní vysílání, mohlo
její přání nalézt naplnění.
Lupo spí v kuchyni a
když Nina ráno otevře
dveře, Lupo už stojí za

nimi a bouřlivě ji vítá.
Den procházek, her i pracovních schůzek, k jejichž odlehčení svým
psím šarmem Lupo přispívá, může začít..
Nyní již k samotným otázkám a odpovědím:
Proč jste si vybrala právě entlebušského salašnického psa?
Chtěla jsem psa, kterému bude svědčit toskánské prostředí – tedy krátkosrstého, žád-

nou módní rasu, spíše robustního, statkářského psa. Navíc se mi neuvěřitelně líbil vizuálně. Kde entlebuch končí, je bílo (světlo?– pozn. překladatele).
Co se Vám na Vašem psovi nejvíce líbí?
Náš Lupo je neskutečně inteligentní, přítulný, mazlivý a hravý, pozorný a empatický.
Úžasný charakter!
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Jakým aktivitám se svým psem věnujete?
Od května do října pobýváme v Toskánsku – a tam je dovádění už předem dané
kopcovitým terénem olivovníkových hájů.
Chodíme na dlouhé procházky a hodně
běháme. Kromě toho Lupo miluje veškeré aportování – s kroužkem, míčkem,

frisbee – a samozřejmě schovávačky.
Co Vám přináší spolužití se psem?
Vroucnost, lásku a bezpečí. Člověk a pes komunikují především skrze emoce – pokud
je vzájemný vztah v pořádku. A potom je to upřímná, oboustranná sounáležitost. Hluboký cit soužití a stálá připomínka toho, plně žít tady a teď!
Jak jste mu vybrala jméno?
Úplně jednoduše! Můj muž se jmenuje Wolfgang (vlčí krok – pozn. překl.) a Lupo je jeho
první pes. Takže mu říkáme Wolf (vlk)!

Má Váš pes rodokmen? Co si myslíte o kontrolovaném chovu psů?
Ano, můj pes má rodokmen a pochází tedy od chovatele a sám byl uchovněn. S krásnou fenkou jednoho bavorského chovatele má šest potomků.
Přísný kodex chovu považuji za velmi důležitý, zejména co se týče zdravotních prohlídek. Ostatně jsem sama byla “psí vyslankyní“ pro německý kynologický svaz, patronkou
„Dne psů“. Sama bych psy chovat nechtěla, je to věda sama o sobě…
Entlebuchové jsou známí svým výrazným temperamentem. Přivedl Vás jednou
Váš pes do rozpaků nebo trapné situace?
Více než jednou! Jako štěně se samozřejmě vůbec neostýchal a tak nebylo neobvyklé,
že udělal loužičku k nohám nejedné významné osobnosti. A své nadměrné energie se
snažil jednou zbavit příkrým skokem na jednu mladou dámu na pěší zóně v Mnichově,
které chtěl ukradnout Hot-Dog (což se mu naštěstí nepodařilo).
Kdy Vás Váš pes rozesmál a přivedl Vás někdy k pláči?
Každý den mne něčím rozveselí! A k pláči by mi bylo, jen když by byl nemocný. Život
bez psa je představitelný, ale nestojí za to!
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Nina Ruge je nositelkou řady ocenění, mimo jiné Felix Burda Award nebo Státní medaile za sociální zásluhy země Bavorsko. Od roku 1995 se angažuje pro UNICEF, je členkou kuratoria dětských vesniček a patronkou pro network postižených žen a dívek v Bavorsku. Z mnoha dalších projektů uveďme ještě osvětovou činnost týkající se prevence
rakoviny, m.j. práci pro nadaci José Carrerase.
Nejnovější z jejich 18 knih nese název “Ticho – balzám pro srdce i duši” (no, i takové
knihy se dají vytvořit se salašníkem!). Tu, kterou ale můžeme spíše doporučit v rámci
tohoto článku je „Co cítí můj pes? Co si myslí můj pes?“ (2012), kterou vydala ve spolu-

práci s expertem na chování psů Güntherem Blochem. V rozhovorech s dalšími odborníky je věnována např. pozornost vlivu hormonů na citový život zvířat. Po té, co jí rodiče
povolili mít doma, jak řídká nudné želvu a andulku, si nyní pořídila i fenku velkého švýcarského salašnického psa Simbu (což se „machovi“ Lupovi tedy zprvu vůbec nelíbilo).
Nina Ruge se vyjadřuje také kriticky ke konvencím „pes jako náhrada dítěte, pes jako
společník: „psi nemohou nikdy nahradit dítě. Mohou být skvělými průvodci našich životů, ale vždy budou v sociálním žebříčku stát pod námi.“
Angažuje se také v projektu http://www.sozialkompetente-hundehalter.de/ a na svých
stránkách propaguje několik odborných časopisů a akcí. http://nina-ruge.de/projekte/

tierisch/ .
Ať již vychází z Voltaira,
nebo Dostojevského,
Nina Ruge se s Vámi
loučí svým mottem
“všechno bude dobré”,
ale pro jeden rozhovor je
upravila: se psem!

Zora Wörgötter
CHS Fortuna Brunensis
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Termín akce: 28. 8. - 30. 8. 2015
Místo konání: RA Kounice, Familík, okres Kutná Hora, kraj Středočeský

Šesté setkání majitelů, chovatelů a přátel aplíků se konalo po dvouroční pauze a přijelo nás mnoho!!!
Sešlo se nás okolo 50 lidí a přes 30 pejsků :-). Počasí bylo horké a letní, což byl také
zážitek! Akce se parádně vydařila a máme krásné vzpomínky!!! ♥
Děkuji všem, být s vámi byla radost a potěšení! :-)
Seznam zúčastněných psů:
1. Aischa Brigallant /Aša/

2. Abora z Velkého Újezda /Bonny/

3. Anděla Budysaur

4. Apolena Borogravia /Api/

5. Corri od Hadovky

6. Chandler Šťastná Berjanka /Čenda/

7. Eden Queen Elsa

8. Juke du domain de la tourbiere /Džek/

9. Ax od Hadovky

10. Ami Sea Star Tail Twisted

11. Fleur Šťastná Berjanka

12. Jessie Šťastná Berjanka

13. Caramel Bonbon Tail Twisted /Kapi/

14. Arka z Brunšova

15. Agatha od Vyškovského rybníka /Agáta/ 16. Alf z Krásné Jasné /Gaston/
17. Arias Silesia Herisau

18. Alty z Vízmburských lesů /Monty/

19. Connie di Cortina

20. Lorraine Šťastná Berjanka

21. Cedrik Šťastná Berjanka

22. Arnold Borogravia

23. Phira vom Brünggberg

24. Banti Czech Tricolor /Bax/

25. Briga Dakam

26. Angie Balmoral Moravia

27. Dasha vom Pirnikhof /Demi/

28. Babel Dakam /Babu/

29. A Mermaid Tail Twisted /Medi/
+ entlebuška Constance from Balihara ranch + entlebuška Akirké z Tichého údolí
+ brdská salašnička :-))) Agátka

+ leonbergřice Kája

Děkujeme všem za krásnou účast, bylo to nádherné vidět tolik aplíků pohromadě!!!
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Jako vždy, i pro šestý ročník byl program připraven, aby se mohli i noví účastníci něco
naučit, pobavit se, seznámit, prostě si to naplno užít! :-)))
Pátek:
V pátek jsme téměř všichni přijeli se ubytovat do areálu, který byl rozlehlý, tentokráte se
spalo nejen v chatkách, ale i v prostorných srubech, v areálu byl krásný plac pro výcvik,
kousek také řeka, kam se mohli psíci chodit vykoupat a ochladit se za horkého počasí.
Celý areál byl obklopen lesem, tudíž jsme byli opravdu mimo civilizaci, skoro jak na konci světa :-))) v ráji aplíků!!!

Okolo 15. hodiny odpoledne začal individuální výcvik a poradenství, kde jsem se věnovala každému, kdo se přihlásil: od základní poslušnosti, pokročilé ovladatelnosti psa až k výchovným problémům (zlozvykům), a také nácviku na výstavu.
V plánu bylo i stihnout nácvik bonitace, ale to jsme odložili až na sobotu. Stmívalo se, stmívalo :-))) a čas utíkal...po večeři jsme se všichni navzájem představili na
seznamovacím večírku v jídelně, kde jsme na sebe
hezky viděli, zasmáli se vtipným
hláškám a pokračovali v seznamování u ohně venku
za příjemného letního večera.
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Sobota:
V sobotu ráno jsme po snídani od 9 hodin zahájili hromadný výcvik, spíše zaměřený na
socializaci aplíků. A že se nás sešlo, krásné to bylo! :-)
Vedro nás vyhnalo
se chvíli schovat, ale
už v 11 hodin jsme
pokračovali nácvikem bonitace, kde
jsme pejsky měřili a
vysvětlovali, jak to u
bonitace probíhá děkuji Lence
Schönbekové za pomoc :-). Po 14. hodině jsem ještě pokračovala v individuálním výcviku pejsků z pátku, se kterými jsme to již
nestihli.
Program se nám tak trochu měnil svobodně dle počasí a situace. :-))) Ukázka posluš-

nosti Abory tak byla přesouvána, protože jsem
toho měla nad hlavu :-))) a v tom vedru jsem
svoji veteránku nechtěla zatěžovat… stejně ji
to nakonec neminulo :-D...k tomu se dostanu...
V 16 hodin se zahájila již tradiční Sranda soutěž, kterou vymyslela a zorganizovala Jarmila
Klimková - děkuji jí za pomoc. Nezdá se to,
ale je to fuška: ještě, když bylo nečekaně tolik
soutěžících :-))) .
Naprosto vynikající byla poslední, pátá, disci-

plína - přehlídka kostýmů.
Všichni byli naprosto úžasní, člověk se pobavil,
některými maskami velmi!!! :-)))
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Tentokráte se nechalo vyhlašování
soutěže až na večer při rozlučkovém
večírku. Ještě předtím ale proběhla od 19 h přednáška o chovu, počítání rodokmenů, kdy se s námi o své
zkušenosti přijela podělit dlouholetá
poradkyně chovu peruánských
naháčů paní Jarmila Jurová. Děkuji jí
za přátelskou návštěvu a spoustu informací! Diskuze byla peprná a určitě
pro obě strany přínosná.
Po 21. h jsme se všichni sešli v jídelně a vyhlásili vítěze Sranda soutěže, které se zúčastnilo 23 soutěžících. První tři vítězové: Banti Czech Tricolor, Anděla Budysaur a
Chandler Šťastná Berjanka obdrželi krásné poháry, diplomy a vítězné ceny, vypadalo to, že radost měli! :-))) K tomu ostatní účastníci dostali diplomy a spoustu skvělých cen: např. krmivo Happy Dog, Acana, pamlsky, psí věcičky, atd. Snad měli v tašce
všichni něco, co jejich psíky potěšilo. Po potlesku pro všechny jsme se vydali opět k

ohni, kde jsme si skvěle popovídali, muži se
o oheň starali poctivě, tak jsme někteří vydrželi i do ranních hodin. :-)))
Neděle:
Abychom si to užili naplno, ráno se konal
po 8. h nácvik stop - jak pro začátečníky,
tak i pro pokročilé, kterým se věnoval i figurant Tomáš Pardovský. Děkuji!
Poté jsem se konečně dostala k tomu,

abych předvedla tomu, kdo čekal
na to vidět mojí fenku Aboru v akci, krátkou
ukázku z poslušností podle
mezinárodního zkušebního řádu.
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Tu však všichni nestihli, tak jsme byly požádány ještě v pauze mezi obranami :-).

Před druhou ukázkou po 11. h začaly tolik očekávané obrany, kde se sešli
začátečníci i pokročilí, bylo na co koukat. Na obrany se spousta přítomných těšila
a v plné parádě si to všichni štěkavci užili, byl to rachot!! :-)))
V přestávce před polednem, kdy si figurant Tomáš potřeboval trochu oddychnout,

jsem byla vyzvána k další ukázce s Aborou. Děkujeme za pozornost i potlesk, potěšilo
to! A Abora si celé cvičení určitě užila. :-) Při obranách jsme měli i bonus, kdy majitelé
areálu chtěli vidět, jakého mají obranáře, a přivedli jejich moskevského strážního psa,
velmi jsme se všichni pobavili, byl to zážitek!!! Figurant Tomáš to taky ustál! :-)))

Po obědě jsme se všichni začali balit a
rozjížděli do svých domovů....moc všem
děkuji za ten společný čas, bylo to super!!!
♥

Veronika Hasová
www.czechtricolor.cz
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Vánoce se blíží, a pokud jste se rozhodli upéct nějaké pečivo i pro své salašníky, mám
pro vás nové recepty. Tentokrát nebudete potřebovat žádná vykrajovátka.

Eliščiny masové koláčky
200 g polohrubé mouky
50 g jemně mletých ovesných vloček
100 g mletého libového masa
2 vejce
trocha vody (cca 100 ml)
Umícháme těsto, lžičkami vytvarujeme
hrudky a pokládáme na plech s pečícím
papírem. Hrudky rozmáčkneme v malé
koláčky. Pečeme při 180 stupních 30 –
40 minut. Po upečení necháme v troubě
ještě 90-120 min tvrdnout. Koláčky
v uzavřené dóze vydrží cca 2 týdny.
Jako obměnu můžete použít různé druhy mletého masa, nebo jej vyměnit
např. za šunku nebo šunkový salám.

Čanynky kokosové pusinky
200 g polohrubé mouky
200 g čerstvého sýra
60 g strouhaného ementálu
60 g strouhaného kokosu
2 lžíce olivového olej
150 ml mléka
Vypracujeme těsto, lžičkami vytvarujeme hrudky a pokládáme na plech
s pečícím papírem. Pečeme při 180
stupních 30 – 40 minut. Po upečení necháme v troubě ještě 90-120 min. tvrdnout. Koláčky v uzavřené dóze vydrží
cca 2 týdny.

Recepty poskytla a vyzkoušela Monika Tyslová, CHS Santa Conny
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Když jsme se jali vyrábět porodní bednu pro náš první vrh, začali jsme hledat informace
jak taková bedna má být velká, vysoká, jaký je vhodný materiál na její výrobu, co dvířka,
co zábrany proti zalehnutí atd. Prošli jsme internet, literaturu, ale nic moc informací jsme
nenašli. A tak jsme oslovili naše přátele zkušené chovatele a čerpali z jejich rad a zkušeností. Nejsme žádní odborníci, vyrobili jsme první porodní bednu pro náš odchov štěňátek Bernského salašnického psa. Ale protože víme, jak to mají chovatelé začátečníci těžké, rádi bychom se podělili o naše čerstvé zkušenosti a třeba pomohli některým, kteří
zrovna přemýšlí jak tu bednu vlastně vyrobit.
Universální velikost porodní bedny neexistuje, každý si jí přizpůsobí domácím možnostem. Musí však
být dostatečně
velká, aby se
tam pohodlně
vešla fena i její
štěňata. Ta naše je o rozmě-

rech: 200 cm x
150 cm a výšce
60 cm. Výška
byla ideální,
štěňata to měla
akorát, aby
nám z ní nevyskočila. :-) Bednu můžete vyrobit z palubek, dřevoštepky, lamina,… . Podlahu je dobré udělat z dřevoštěpky nebo lamina a položit na ní silné neklouzavé lino. My
jsme použili palubky na stěny a dřevoštěpku na podlahu. Po ošetření lakem jsme na podlahu ještě položili silné neklouzavé lino. Pokud použijete palubky nebo dřevoštěpku, stěny a podlahu je potřeba ošetřit lakem, aby se dala vytírat – vydesinfikovat. Pozor pro nátěr používejte jen speciální laky a barvy určené na dětské hračky! Bedna by měla mít na
jedné straně - nejlépe té užší vchodová vrátka ideálně s prahem cca 10-15 cm vysokým
– štěňata nevypadnou a fena práh překročí a až budou štěňata větší, pak přijdou na řadu
dvířka . Po třech stranách (mimo vstupní) jsou ještě přidělané latě proti zalehnutí štěňátek, jsou 15 cm od kraje a 15 cm od podlahy. Je dobré udělat latě vyndavací - až budou
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štěňátka větší - nebudou potřeba.
Prvních 14 dní, dokud štěňátka nemají vlastní termoregulaci, je nutné, abychom jim zajistili dostatek tepla. Teplo můžete zajistit buď elektrickou vyhřívací dečkou, zde doporučujeme, aby polovina podlahy porodny byla vyhřívaná a polovina měla normální, pokojovou teplotu. Na chladnější místo ráda ulehá fena. Nebo můžete nad štěňátka pověsit
speciální výhřevnou lampu. Do porodní bedny můžeme použít na dno stará povlečení,
prostěradla, nebo deky - v této části porodní bedny budou štěňátka spinkat a hrát si. My
jsme měli v bedně i měkké polštářky, které štěňátka používala jako své pelíšky. Jakmile

začnou chodit nebo se o to pokoušet je dobré mít na podlaze neklouzavé materiály, na
kterých se štěňátkům nebudou rozjíždět tlapičky :-) Nám se osvědčila silná froté prostěradla nebo můžete použít Vet-Bed deky. Část porodní bedny, vyhrazená pro čůrání a
kakání, by měla být pokryta savou podložkou pro snadnou údržbu. Štěňátka se tak velice brzy učí čistotě. Udržovat čistotu v bedně je vždy náročné a náročnější s větším počtem štěňátek. My jsme měli štěňátka jen dvě a tak to pro nás bylo mnohem snazší než
kdyby jich bylo třeba 10. Prostěradla jsme měnili jen 2 x denně. Při kojení se nám
osvědčilo dávat pod fenu a štěňata froté ručníky, tak jsme zachytili případné nehody na
ručník , stejně tak můžete použít i savou podložku. Kolem 3 týdnů však štěňátka vyhledávala chladná místa a tak většinou odhrabala veškerá prostěradla a deky ke straně a
ležela spokojeně jen na linu :-)
Přejeme Vám, ať se vám povede
vyrobit krásná porodní bedna, ve
které se bude dobře cítit jak fenka,
tak i vaše štěňátka.
Monika a Libor Tyslovi
CHS Santa Conny,
www.santaconny.com
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9.1.2016
10.1.2016
16.1.2016
17.1.2016
6.2.2016
7.2.2016
18.2.2016
19.2.2016
20.2.2016
21.2.2016
5.3.2016
6.3.2016
12.3.2016
13.3.2016
26.3.2016
2.4.2016
3.4.2016
9.4.2016
10.4.2016
23.4.2016
24.4.2016
30.4.2016
1.5.2016
6.5.2016
7.5.2016
8.5.2016
21.5.2016
21.5.2016
22.5.2016
22.5.2016
28.5.2016
29.5.2016
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CZ
D
CZ
D
SK
SK
CZ
CZ
HU
HU
HU
HU
A
PL
A
PL
D
D
KŠSP
D
SK
D
SK
CZ
A
CZ
A
CZ
PL
CZ
PL
CZ
CZ
D
D
D
SK
A
KŠSP
KŠSP
A
CZ
CZ

Brno
Nürnberg
Brno
Nürnberg
Nitra
Nitra
Brno
Brno
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Graz
Zielona Gora
Graz
Zielona Gora
Offenburg
Offenburg
Mladá Boleslav
Chemnitz
Nitra
Chemnitz
Nitra
Ostrava
Salzburg
Ostrava
Salzburg
České Budějovice
Opole
České Budějovice
Opole
Praha
Praha
Dortmund
Dortmund
Dortmund
Lucenec
Wieselburg
Zárybničná Lhota
Zárybničná Lhota
Wieselburg
Litoměřice
Litoměřice

NVP
MVP
NVP
MVP
MVP
MVP
DUO CACIB
DUO CACIB
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
bonitace
MVP
MVP
MVP
MVP
NVP
MVP
NVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP/Europasieger
MVP/Europasieger
MVP/Europasieger
MVP
MVP
Klubová výstava
Svod mladých
MVP
MVP
MVP

vystavaolomouc.info
www.vdh.de
vystavaolomouc.info
www.vdh.de
www.skj.sk
www.skj.sk
www.duocacib.cz
www.duocacib.cz
www.cennelclub.hu
www.cennelclub.hu
www.cennelclub.hu
www.cennelclub.hu
www.öekv.at
www.zkwp.pl
www.öekv.at
www.zkwp.pl
www.vdh.de
www.vdh.de
www.kssp.cz
www.vdh.de
www.skj.sk
www.vdh.de
www.skj.sk
www.volny.cz/nvpostrava
www.öekv.at
www.volny.cz/nvpostrava
www.öekv.at
www.cmkj.info
www.zkwp.pl
www.cmkj.info
www.zkwp.pl
www.vystavapsu.cz
www.vystavapsu.cz
www.vdh.de
www.vdh.de
www.vdh.de
www.skj.sk
www.öekv.at
www.kssp.cz
www.kssp.cz
www.öekv.at
www.nordbohemiacanis.cz
www.nordbohemiacanis.cz
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3.6.2016
4.6.2016
5.6.2016
10.6.2016
11.6.2016
11.6.2016
12.6.2016
18.6.2016
19.6.2016
23.6.2016
24.6.2016
25.6.2016
26.6.2016
3.7.2016
16.7.2016
17.7.2016
6.8.2016
7.8.2016
13.8.2016
14.8.2016
20.8.2016
21.8.2016
26.8.2016
27.8.2016
28.8.2016
17.9.2016
18.9.2016
24.9.2016
25.9.2016
1.10.2016
2.10.2016

HU
HU
HU
SK
CZ
SK
KŠSP
CZ
CZ
A
CZ
A
RU
RU
RU
RU
SK
CZ
A
CZ
A
D
PL
D
PL
CZ
A
CZ
A
D
SK
D
SK
BE
BE
BE
KŠSP
KŠSP
CZ
CZ
A
A

Budapest
Budapest
Budapest
Nitra
Klatovy
Nitra
Brno
Klatovy
Brno
Klagenfurt
Brno
Klagenfurt
Moscow
Moscow
Moscow
Moscow
Velká Ida
Mladá Boleslav
Oberwart
Mladá Boleslav
Oberwart
Ludwigshafen
Zakopane
Ludwigshafen
Zakopane
Mladá Boleslav
Innsbruck
Mladá Boleslav
Innsbruck
Leipzig
Bratislava
Leipzig
Bratislava
Brussels
Brussels
Brussels
Jedovnice u Brna
Jedovnice u Brna
Brno
Brno
Tulln
Tulln

MVP
MVP
MVP
MVP
NVP
MVP
bonitace
NVP
MVP
DUO CACIB
MVP
DUO CACIB
WDS
WDS
WDS
WDS
MVP
NVP
MVP
NVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
MVP
DUO CACIB
MVP
DUO CACIB
DUO CACIB
MVP
DUO CACIB
MVP
EDS
EDS
EDS
Klubová výstava
Svod mladých
NVP
NVP
MVP
MVP

www.cennelclub.hu
www.cennelclub.hu
www.cennelclub.hu
www.skj.sk
vystavaklatovy.info
www.skj.sk
www.kssp.cz
vystavaklatovy.info
www.intercanis.cz
www.öekv.at
www.intercanis.cz
www.öekv.at
super.abutan.tmweb.ru
super.abutan.tmweb.ru
super.abutan.tmweb.ru
super.abutan.tmweb.ru
www.skj.sk
www.interdogbohemia.com
www.öekv.at
www.interdogbohemia.com
www.öekv.at
www.vdh.de
www.zkwp.pl
www.vdh.de
www.zkwp.pl
www.interdogbohemia.com
www.öekv.at
www.interdogbohemia.com
www.öekv.at
www.vdh.de
www.skj.sk
www.vdh.de
www.skj.sk
www.europeandogshow2016.com
www.europeandogshow2016.com
www.europeandogshow2016.com
www.kssp.cz
www.kssp.cz
www.intercanis.cz
www.intercanis.cz
www.öekv.at
www.öekv.at
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7.10.2016

HU

Komárom

MVP

www.cennelclub.hu

8.10.2016

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

8.10.2016

HU

Komárom

MVP

www.cennelclub.hu

9.10.2016

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

9.10.2016

HU

Komárom

MVP

www.cennelclub.hu

14.10.2016

Dortmund

MVP/Bundessieger

www.vdh.de

15.10.2016

Dortmund

MVP/Bundessieger

www.vdh.de

16.10.2016

Dortmund

MVP/Bundessieger

www.vdh.de

21.10.2016

SK

Bratislava

MVP

www.skj.sk

22.10.2016

SK

Bratislava

MVP

www.skj.sk

28.10.2016

CZ

Praha

DUO CACIB

www.vystavapsu.cz

29.10.2016

CZ

Praha

DUO CACIB

www.vystavapsu.cz

5.11.2016

KŠSP

Mladá Boleslav

bonitace

www.kssp.cz

11.11.2016

PL

Kielce

MVP

www.zkwp.pl

12.11.2016

PL

Kielce

MVP

www.zkwp.pl

2.12.2016

SK

Nitra

MVP

www.skj.sk

3.12.2016

SK

Nitra

MVP

www.skj.sk

9.12.2016

A

Wels

DUO CACIB

www.öekv.at

10.12.2016

A

Wels

DUO CACIB

www.öekv.at

11.12.2016

D

Kassel

MVP

www.vdh.de

Stránka 80

PŘÍSPĚVKY
KALENDÁŘ
ČLENŮ KLUBU
AKCÍ

AKCE KLUBU ŠVÝCARSKÝCH SALAŠNICKÝCH PSŮ, z.s.
DATUM

AKCE

26.3.2016

Jarní bonitace Mladá Boleslav

21.5.2016

Klubová výstava ŠSP - Zárybničná Lhota u Tábora

22.5.2016

Jarní svod mladých - Zárybničná Lhota u Tábora

11.6.2016

Bonitace Brno

17.9.2016

Speciální výstava ŠSP - Jedovnice u Brna

18.9.2016

Svod mladých - Jedovnice u Brna

5.11.2016

Podzimní bonitace Mladá Boleslav

AKCE ČLENŮ KLUBU
DATUM

POŘÁDÁ

DRUH

27.3.2016

CHS GASADELA

Velikonoční výšlap ŠSP
na Pustevny

27.3.2016

CHS AMBER BOHEMIA

Zlatá koleda Mokrsko

4.-8.5.2016

ŠKOLA ELSA Sojkovi

Jarní výcvikový a relaxační víkend ATC Slunečnice

28.4. -1.5.2016 Výcviky P. Pečenka
16.-23.7.2016

ŠKOLA ELSA Sojkovi

25.8.-28.8.16 Výcviky P. Pečenka
23.-28.9.2016

ŠKOLA ELSA Sojkovi

Jarní výcvikový víkend
Pecka

XV. ročník Letní výcvikový tábor Přátelství
Letní výcvikový pobyt
Pecka
Podzimní výcvikový a relaxační víkend ATC Slunečnice

web
www.gasadela.com
http://
amberbohemia.wbs.cz/
www.sojkovyqueenelsa.cz/tabor
http://
www.mokrovousy.cz/
vycvikpsu

www.sojkovyqueenelsa.cz/tabor
http://
www.mokrovousy.cz/
vycvikpsu
www.sojkovyqueenelsa.cz/tabor
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PŘÍSPĚVKY PRO
ČLENŮ
PISATELE
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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
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

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.
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