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ÚVODNÍ SLOVO

Váţení členové Klubu švýcarských salašnických psŧ,
přinášíme Vám nové číslo klubového zpravodaje.
Na úvod bychom Vám chtěli popřát všechno nejlepší a hodně zdraví do Nového roku
2017. Současně krásné proţití vánočních svátkŧ, doufejme i u nového Zpravodaje, který
právě drţíte v rukou.
Redakční rada se snaţila Vám připravit nejen řadu zajímavých článkŧ, které jsme s radostí přijali v redakční poště, ale také řadu informací výboru klubu, chovatelské komise a dalších orgánŧ klubu. Prosíme, věnujte těmto informacím náleţitou pozornost. Jsou zde
opravdu dŧleţité informace, např. změny v bonitační směrnici nebo vyšetření chovných
zvířat před krytím a další.
Děkujeme všem členŧm za krásné a zajímavé články. Jsme velmi rádi, ţe máme moţnost
seznámit členskou základnu, prostřednictvím tohoto čísla zpravodaje, s novým psím sportem, s moţností výcviku vodních záchranářských prací a s Vašimi úţasnými záţitky z rŧzných akcí, které pořádají členové klubu.
Pevně věříme, ţe Zpravodaj bude také inspirací pro řadu z Vás, co se svým pejskem dělat
nebo na jakou akci se vypravit.
Budeme se těšit na Vaše další záţitky a novinky a věříme, ţe Zpravodaj, díky Vašim článkŧm a příspěvkŧm, bude mít stoupající úroveň.
Ať se nám všem v roce 2017 daří a těšíme se na společné chvíle u dalšího čísla Zpravodaje Klubu švýcarských salašnických psŧ, z.s.
Redakční rada KŠSP z.s.
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VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY

VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY
Konstrukce variabilního symbolu

AA – kód platby

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

BBBB – Vaše členské číslo
a to pouze část čísla před lomítkem (za lomítkem je uveden rok přihlášení člena). V případě, ţe Vaše členské číslo před lomítkem má méně neţ 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 Josefŧv Dŧl

Při akcích organizovaných klubemÚVODNÍ
obdrţíte vţdy
spolu s pozvánkou na konkrétní kluboSLOVO
vou akci i instrukce pro provedení platby emailem nebo poštou. Obdobně to platí i v případě členských příspěvkŧ u nově přihlášených členŧ.
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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ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, z.s.

VÝBOR KLUBU

REVIZNÍ KOMISE
Tel: 602648073

Ing. Martina Křivánková, FCCA
Jan Stacha

kssp.revizori@email.cz

Miroslav Burian

Tel: 732241911
Tel: 776891418
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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 vrhŧ pro všechna plemena, vystavování krycích listŧ BSP-pŧsobnost: kraj Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Plzeňský, Karlovarský,
kontroly vrhŧ

PORADCE CHOVU
Hana Chovancová

PORADCE CHOVU
MVDr. Kateřina Ouřadová

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

Rybova 888, 250 92 Šestajovice,
Tel: 603 309 457, kaca.pav@seznam.cz
kontroly vrhŧ, vystavování krycích listŧ 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 vrhŧ, vystavování krycích listŧ ESP

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

PORADCE CHOVU
Lenka Schönbeková

Vyřizování dokumentace ohledně

Malé nám. 30, 378 02 Stráţ nad Neţárkou
Tel: 603 462 046, citka@centrum.cz

ÚVODNÍ
kontroly vrhŧ, vystavování krycích listŧ
APZ

přihlášení vrhŧ

Jindřiška Hrušková
jindriskahruskova@seznam.cz
Tel: 721 317 691

SLOVO

KONTROLY VRHŦ
Boţena Hendrychová

Václav Chovanec

Popovice – Větničky 8, 25701 Postupice
Tel: 607 106 646
email: dartei@seznam.cz

Březnice 512, 760 01 Zlín
Tel: 777 833 355

Jaromíra Sojková

Jana Běhulová

Ţiţice 30, 27401 Slaný
Tel: 776 768 151
email: sojkovy@seznam.cz

Druţstevní 4294, 760 05 Zlín
Tel: 777 697 746

email: kssp@email.cz

e-mail: jancaabobo@seznam.cz

Helena Pachová

RNDr. Libuše Veselá

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

Chvalkovická 88, 773 00 Olomouc
Tel: 774 450 417

email: vesela@zoo-olomouc.cz

Lenka Horutová

Dobešov 11, 74235 Odry
604 213 520
email: kssp.horutova@email.cz
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ORGÁNY KLUBU A DALŠÍ ČLENOVÉ
PODÍLEJÍCÍ SE NA ČINNOSTI KŠSP, z.s.

ORGANIZAČNÍ SLOŢKY KLUBU
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

Organizace svodŧ mladých
Rokycanova 8,
Petra Tomšejová
360 17 Karlovy
Vary
Organizace výstav
Šárka Křepčíková

V Edenu 254,
439 07 Peruc

Tel:731 111 665 appenzellka@seznam.cz

Tel:602 424 232 svodmladych@email.cz

Tel:604 401 390 tanami@seznam.cz

Registrace plemeníkŧ, 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

Tel:606 593 207 holikovahk@seznam.cz

Evidence vrhŧ v systému ALVIN
Alena Bochová

Horákova 705,
513 01 Semily

Tel:724 270 906 alenaboch@telecom.cz

Správa systému Alvin a webových stránek
Václav Chovanec

Tel: 777 833 355

kssp@email.cz

Redakční rada Zpravodaje
Hana Srbková
Jaromíra Sojková

kssp.zpravodaj@seznam.cz

Renata Sýkorová

kssp.kalendar@email.cz

Jana Pečenková
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USNESENÍ NÁHRADNÍ ČL. SCHŦZE

USNESENÍ NÁHRADNÍHO ZASEDÁNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE KŠSP z.s.

Členská schŧze bere na vědomí
výsledky voleb do výboru klubu:
Zvolena kandidátka navrţená panem M. Rulcem (M. Rulec, M. Kopecká, R. Šatná, K. Daniszová, H. Srbková)
výsledky voleb revizní komise:
Zvoleni M. Křivánková, M. Burian, J. Stacha.
zprávu o činnosti klubu.
zprávu HPCH paní M. Kopecké.
zprávu ekonomky klubu paní R. Šatné.

Členská schŧze schvaluje
předsedu zasedání pana M. Rulce
zapisovatele paní R. Šatnou
návrhovou komisi ve sloţení H. Srbková, A. Bochová, A. Koukalová
mandátovou komisi ve sloţení M. Kopecká, L. Novotná, M. Pacovská
volební komisi ve sloţení E. Štěpanovská, E. Veselovská, R. Langová
program členské schŧze
ověřovatele zápisu pana M. Buriana a paní K. Šabatovou
jednací řád
sídlo klubu s ohledem na výsledky voleb do výboru klubu
změny ve stanovách klubu
stanovy klubu
návrh rozpočtu pro rok 2017
usnesení náhradního zasedání členské schŧze

Pardubice 9.10.2016

Hana Srbková, Alena Bochová, Alena Koukalová
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HOSPODAŘENÍ KLUBU

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ KLUBU ZA r. 2015

Výnosy

Kč

Členské příspěvky

372200

Poplatky od účastníkŧ

795419

Úroky na bankovním účtu

910

Ostatní výnosy

48083

Výnosy celkem

1216612

Náklady
DPP a cestovné

233786

Poštovné, spotřební materiál a ostatní sluţby

35792

Ubytování rozhodčích a pomocníkŧ

24943

Pronájem prostor

19660

Webhosting, drobná výpočetní technika

36547

Ostatní náklady

680861

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku

57100

Bankovní poplatky

14568

Náklady celkem

1103257

Výsledek hospodaření

113355
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HOSPODAŘENÍ KLUBU

ROZPOČET KLUBU NA ROK 2017
Rozpočet na rok 2017 je schválen ve vyrovnané podobě, tedy výdaje jsou rozpočtované ve
výši rozpočtovaných příjmŧ:
Příjmy

rozpočet 2017

Členské příspěvky (870 členŧ x 500)

435 000

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

190 000

Klubové výstavy

350 000

Bonitace 3X

260 000

KL, popl.nečleni, znovuobnovení

30 000

Celkem příjmy

1 265 000

Výdaje
Cestovné na kontroly vrhu a ostatní výdaje

220 000

Jarní a podzimní svod

40 000

Klubové výstavy

400 000

Bonitace 3x/rok

200 000

Zpravodaj KŠSP (2 čísla) a kalendář vč. poštovného

160 000

WWW hosting + Alvin

100 000

Doplnění počítačové techniky

40 000

Odvod sráţkové daně z dohod o provedení práce

40 000

Členský příspěvek ČMKU

6 000

Reţijní výdaje

25 000

Akce členŧ klubu

20 000

Ostatní výdaje

14 000

Celkem výdaje

1 265 000
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zprávy chovatelské komise
ZMĚNY VE ZNĚNÍ CHOVATELSKÉ A BONITAČNÍ SMĚRNICE

Váţení chovatelé a členové klubu,
Chovatelská směrnice doznala několika změn na základě návrhŧ jednotlivých poradcŧ chovu a
připomínek z vašich řad.
Jedná se především o :
- umoţnění vystavení krycího listu do 48hod v mimořádných případech
- změna v zasílání krycího listu č.3 plemeníka, který jiţ nově nebude zasílán, ale majitel chovného psa má povinnost uchovat jej pro potřeby kontroly
- mění se omezení na 2 vrhy u stejného spojení - nově pouze s dovětkem, ţe se nedoporučuje
nikoli zakazuje.
- doplnění nových vyhodnocovatelŧ úrazŧ zubŧ a čelisti
- svod plemeníkŧ - bude nadále organizován, nikoli však jako povinný
Veškeré uvedené změny byly řádně projednány a odsouhlaseny na schŧzi chovatelské
komise a následně výborem klubu.
Zároveň bych chtěla poděkovat všem členŧm za zájem o dění v klubu a i nadále mŧţete své
podněty, návrhy a dotazy směřovat přímo či prostřednictvím svého poradce chovu.

HPCH Martina Kopecká

Úplné znění je na webu klubu: www.kssp.cz v sekci CHOV
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zprávy chovatelské komise
Zpráva hlavního poradce chovu Martiny Kopecké
Zápis ze schŧze chovatelské komise 16.4.2016
Kontroly vrhŧ
Doporučení pro chovatele, ţe minimální váha při odchodu štěňat k novému majiteli by měla být 5 kg (BSP) (do formuláře přejímky vrhu toto doporučení napsat v případě niţší
hmotnosti).
Doporučení klubu očkovat štěňata aţ od 49. dne věku štěňat.
Připravení článku do Zpravodaje o doporučených vyšetřeních před plánovaným krytím
včetně např. seznamu pracovišť, kde daná vyšetření prostřednictvím vhodných metod
nechat provést.
Bonitace
Zařazení povahového testu jako součást bonitace - členské schŧzi bude předloţen k
diskuzi a odsouhlasení návrh, včetně vzorového videa.
Bonitační a chovatelská komise se usnesla, ţe by měl být v rámci kaţdé bonitace prováděn povinný test povahy.
Test by měl sestávat ze čtyř okruhŧ – chování během měření, kontakt s lidmi, reakce na
sluchový podnět, reakce na zrakový podnět:
Chování psa během měření (max. počet 2 body)
Kontakt s lidmi
- psovod se psem upoutaným na vodítku projde skupinou uvolněně se chovajících min
5 osob tak aby obešel některé z osob z pravé i levé strany, jedna z figurujících osob
psovoda osloví a pozdraví ho podáním ruky, pohladí psa (max. počet bodŧ 2)
- osoby se sestoupí okolo psovoda se psem do kruhu a zatleskají. Pes mŧţe zpozornět, ale nesmí projevit snahu o útěk (max. počet bodŧ 2).
- majitel se psem na vodítku projde okolo řady stojících osob jedním směrem, směrem
zpět projde okolo figurujících osob slalomem (max. počet bodŧ 2).
Reakce na sluchový podnět - majitel prochází se psem na vodítku okolo osoby, které zatřese pytlem naplněným plastovými lahvemi (max. počet bodŧ 2).
Zrakový podnět - majitel se psem upoutaným na vodítku projde brankou se závěsem
z třásněmi (max. počet bodŧ 2).
Jednotlivé body budou detailně rozpracovány
Maximální moţný počet dosaţených bodŧ je 12 a hodnocení je následovné:
- povaha označená číslem 5 bonitačního kódu odpovídá 10 – 12 bodŧm
- povaha označená číslem 4 bonitačního kódu odpovídá 8,9 bodŧm
- povaha označená číslem 3 bonitačního kódu odpovídá 6,7 bodŧm
- 0 – 5bodŧ = neuspěl
Výsledek povahového testu bude součástí bonitačního kódu nejen v číselné formě, ale také označením písmenným:
10 – 12 bodŧ = p-a / 8, 9 = p-b / 6,7 = p-c.
Povahový test mŧţe zvíře absolvovat třikrát. Pokud v rámci bonitace bude zvíře změřeno a
projde hodnocením bonitační komise, ale neuspěje v povahovém testu, mŧţe daný je12

zprávy chovatelské komise

ROZPOČET KLUBU NA R. 2016
dinec opakovat v rámci některé z následujících bonitací pouze povahový test a to dvakrát. Pokud zvíře ani na potřetí neuspěje v povahovém testu, bude hodnoceno jako
nechovné.
Povaha C bude souviset s jednotným omezením počtu vrhŧ či krytí na 2.
Kterýkoliv jiţ dříve uchovněný jedinec mŧţe podstoupit povahový test, jehoţ výsledek bude doplněn do stávajícího bonitačního kódu daného jedince.
Chovatelská komise odsouhlasila vypracování vzorového videa prŧběhu povahového testu, které bude dostupné na klubových stránkách (www.kssp.cz) a v rámci následující
bonitace (….) bude moţné u povahově sporných jedincŧ absolvovat test povahy dle
výše uvedeného postupu.
Inzerce jedincŧ uchovněných pod KCHMPP v klubovém katalogu chovných zvířat
(Katalog plemeníkŧ, Katalog chovných fen)
Aby jedinec bonitovaný pod KCHMPP byl v katalogu plemeníkŧ /chovných fen. Majitel
musí doloţit bonitační kartu, výsledek analýzy DNA a zúčastnit se bonitace za účelem
doplnění bonitačního kódu. Doplnění bonitačního kódu bude zpoplatněno za zvýhodněnou cenu 1 200,- Kč (cena včetně analýzy DNA).
Svod mladých
S ohledem na malou efektivitu svodu mladých (z dŧvodu účasti vţdy jen zlomku štěňat
z jednotlivých vrhŧ) chovatelská komise odsouhlasila návrh nahrazení samostatného
svodu štěňat bezplatnou účastí na speciální a klubové výstavě v třídách štěňata a dorostu a doplněním o kruh, kde bude bezplatně poskytováno chovatelské poradenství.
Krycí listy
Chovatelská komise odsouhlasila výši poplatku za mimořádný urgentní krycí list
k vystavení do 48 hodin po zaţádání na částku 1 000,- Kč. Doklad o platbě musí být
přiloţen k ţádosti o urgentní krycí list a poradce chovu musí být kontaktován také telefonicky.
Změna v zasílání krycích listŧ
Krycí list se vystavuje ve dvou stejnopisech. Jedna kopie je pro majitele feny a druhá kopie zŧstává majiteli krycího psa. Majitel psa je povinen spolu s knihou krytí krycí listy
archivovat.
Odstranění plemeníka z krycího listu mŧţe poradce chovu v případě, ţe dané spojení
odporuje chovatelské a bonitační směrnici, či v případě, ţe u chovných jedincŧ
je napsáno omezení pro danou vadu. Nedoporučuje se spojení v případě, ţe se u
obou jedincŧ vyskytuje jedna čí více stejných vad dle uváţení poradce chovu
s ohledem k jejich závaţnosti. V případě, ţe poradce dané spojení nedoporučuje či
plemeníka odstraňuje, informuje o dŧvodech chovatele e-mailem.
Chov
Omezení chovu stejného páru jedincŧ na 2 vrhy se z chovatelské a bonitační směrnice
vypouští. Nadále se však nedoporučuje. Kaţdoročně bude vyhodnocována statistika
vrhŧ a opakovaný chov na stejných párech bude sledován.
13

zprávy chovatelské komise

Chovatelská komise odsouhlasila zvýhodnění krytí plemeníkem BSP, který má zhotovený
certifikovaný SH-pretest, o 2 krytí ročně.
Návrh pro ESP – bude předloţen k odsouhlasení členské základně
U plemenných psŧ ESP, kteří mají genetické vyšetření PRA a EU s výsledkem A je navrţeno zvýšit moţnost krytí na 10 za chovatelský rok a to z dŧvodŧ absence zdravých
plemenných psŧ. Importovaní chovní plemeníci ESP s výsledkem testu PRA-A nepříbuzní do 4. generace včetně – zvýšení na 10 krytí za jeden chovatelský rok.
Definovat přesné kombinace ektopických ureterŧ u ESP nelze z dŧvodu prozatím neúplných výsledkŧ studie.
Spolupráci při posuzování zubŧ v případě úrazŧ či jiné zubní problematiky přislíbil MVDr.
Zbyněk Lonský (http://www.zbyneklonsky.com/). Na základě doporučení byl navrţen
jako další posuzovatel zubŧ MVDr. Rudolf Mac (http://www.rudolfmac.cz/).
Poradce chovu pro APZ připraví článek o moţnosti testování jedincŧ na vlohy pro dlouhou srst. Odběr musí být proveden veterinářem, který ověří totoţnost jedince. Vzorky
pro analýzu vloh pro dlouhou srst je moţné odebírat v rámci bonitace, kdy je dělán
bukální stěr pro analýzu DNA.

Svod plemeníkŧ
Jednou za 2 roky bude vytvořen tištěný katalog plemeníkŧ a jeho PDF verze bude vloţena na webové stránky
Svod plemeníkŧ bude ponechán jako nepovinný a bezplatný.
Ostatní
Chovatelská komise byla seznámena s kauzou Klára Kunová (nevrácení poplatku za zapŧjčení plemeníka do zahraničí, které neproběhlo).
Chovatelská komise byla seznámena s dŧvody odstoupení od spolupráce s klubem ze
strany MVDr. Prokse.
Chovatelská komise odsouhlasila zrušení formuláře dlouhověkosti předkŧ dosud vyţadovaných pro přeregistraci uchovněného psa.
Ostatní činnosti chovatelské komise
zajišťovaného servisu chovatelŧm jako jsou změny a vystavování krycích listŧ, přejímky
vrhŧ apod.
bylo navrţeno náhodné odebrání vzorkŧ DNA u 2 vrhŧ (1vrhu ESP a 1vrhu BSP) výsledky byly odpovídající skutečnosti
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zprávy chovatelské komise

ROZPOČET KLUBU NA R. 2016
Informace k testování Sarcomu u BSP a DM
Informace z okolních klubŧ BSP o stavu po zavedení hromadného testování
Na základě komunikace s kluby, které navrhly svým členŧm bezplatné testování či povinné
testování bylo zjištěno, ţe počet jedincŧ s hodnocením A je tak nízký, ţe nastává situace,
kdy majitelé chovných fen v těchto zemích ve valné většině nemají zájem krýt s jinými plemeníky čímţ vystavují chov zúţení genetického fondu a dalšímu moţnému riziku.
Ruku v ruce jde i trend v těchto zemích ze strany nových majitelŧ na testování štěňat a ochota kupovat pouze štěňata s hodnocením A.
Vzhledem k tomuto faktu a 15% nepřesnosti výsledku se rozhodla chovatelská komise nechat testování v této chvíli jako nepovinné.
Statistika chovatelské činnosti
BSP - 112 vrhŧ – 636 štěňat, nárŧst 12%, import 18x
VSP -

66 vrhŧ - 319 štěňat, nárŧst o 40%,

import 12x

APZ - 8 vrhŧ - 62 štěňat, pokles vrhŧ o 50%, avšak téměř shodný počet narozených štěňat,
import 2x
ESP – 14 vrhŧ - 97 štěňat, pokles téměř o 40%, import 1x
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členŧm Chovatelské komise a kontrol vrhŧ za jejich
vstřícnost a ochotu, se kterou se podíleli na činnosti klubu a kterou se snaţili vyjít chovatelŧm vstříc.
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VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM
AKTUÁLNÍ TÉMA:

VYŠETŘENÍ PŘED KRYTÍM

Před krytím své feny mŧţete být poţádáni majitelem psa (který by měl být v tom případě také vyšetřen na to samé) o provedení následujících vyšetření. Anebo budete chtít svou fenu vyšetřit sami pro
sebe. To především v případech, kdy fena opakovaně nezabřezla, vstřebala jiţ jednou počaté plody, má málopočetné vrhy anebo chcete minimalizovat riziko nezabřeznutí např. před dalekou cestou.
Vţdy je ale třeba výsledky interpretovat správně. Větší riziko infektu je vţdy v početných chovech,
kde se kryje často a opakovaně.
CANINE HERPESVIRUS (CHV)
- virová infekce, uvádí se ţe, je infikováno 6-88% běţné psí populace
- přenos oronazální cestou, sexuální cestou, porodem
- mŧţe pŧsobit neplodnost, málopočetné vrhy, aborty, resorpce plodŧ, časnou smrt mláďat
- diagnostika pomocí sérologie, kdy je doporučitelné odebírat párové vzorky séra a stanovit titr
protilátek, titry protilátek 1:2-1:32 však nejsou indikativní, pro pozitivní výsledek by tedy měl
být titr vyšší. Virus je však málo imunogenní a hladina protilátek rychle klesá. Další diagnostika je moţná díky metodě PCR (polymerázová řetězová reakce, která namnoţí daný úsek
DNA) z krve, stěru či tkáňového materiálu.
MYCOPLASMOSIS (M. CANIS)
- řadí se k bakteriím bez pevné buněčné stěny
- běţná součást přirozené mikroflóry spojivek, horních dýchacích cest a urogenitálního aparátu,
zpravidla nepŧsobí onemocnění samostatně, ale v kombinaci s jinými bakteriemi a viry
- pŧsobí CHRONICKÉ infekce!
- diagnostika díky izolaci a identifikaci pŧvodce pomocí kultivačního vyšetření, jedná se však o
křehké mikroorganismy a je třeba věnovat pozornost správnému odběru a transportu do laboratoře (sterilní vatové tampony, speciální mykoplazmové medium, odeslání ve zchlazeném stavu) , dále imunofluorescenční prŧkaz ze séra či tkání zvířete
CHLAMYDIOSIS
- bakteriální infekce
- přenos oronazální cestou, Chlamydia psittaci mŧţe být vylučována také exkrety pohlavního
traktu infikovaných zvířat
- charakteristické je chronické nosičství, mŧţe pŧsobit neplodnost, málopočetné vrhy, aborty
- diagnostika díky přímému prŧkazu pŧvodce kultivačně, samozřejmě i sérologicky
- potenciální pŧvodce ZOONÓZY, tedy infekce přenosné na člověka!
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VYŠETŘENÍ FENY PŘED KRYTÍM

STREPTOCOCCUS CANIS
- bakteriální infekce, postihuje především jedince značně oslabené a mláďata
- běţná součást přirozené mikroflóry kŧţe a sliznic, často je izolován z vaginy zdravých gravidních fen, coţ je dáno sníţenou obranyschopností v tomto stavu
- u imunosuprimovaných jedincŧ mŧţe orgánové postiţení přejít aţ v celkovou sepsi
- prŧkaz se děje přímo mikroskopicky v roztěrech z esxudátŧ postiţených tkání nebo kultivačně
po 1-2 denní inkubaci
BRUCELLA CANIS
- bakteriální infekce, její aktivní stádium mŧţe trvat 1-2 roky!!!, infikuje široké spektrum tkání
- pro nás dŧleţitým zdrojem je placenta u fen a nadvarlata a varlata u psŧ
- serologické testy nebo přímý kultivační prŧkaz, s cílem diagnostiky odebíráme krev, výtěry
z pohlavních orgánŧ a vzorky tkání
- pozornost by měla být věnována vyhledávání infikovaných psŧ a jejich ELIMINACI. Z chovu by
se měla vyřadit pozitivní zvířata a negativní jedinci ze stejného chovu by měli být vyšetřováni
kaţdé 4 týdny. Další krytí a porody se nedají doporučit dříve neţ za 3 měsíce. Chovné feny
by měly být vyšetřovány před kaţdým krytím!
- prognóza vzhledem k obnovení funkce tkáně varlat je nepříznivá, změny jsou ireverzibilní
- ZOONÓZA!

Laboratoře SYNLAB, VEDILAB, LABOKLIN nám s danou diagnostikou pomohou.
Zpracovala:

MVDr. Kateřina Ouřadová
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BONITACE
PODZIMNÍ BONITACE - MLADÁ BOLESLAV 5.11.2016

Podzimní bonitace 2016
Dne 5.11.2016 proběhla podzimní bonitace konaná tradičně na výstavišti Mladá Boleslav.
Na akci bylo celkem přihlášeno 96 psŧ, coţ bylo po dlouhé době opravdu hodně, téměř
dvojnásobek, ale i tak jsme se zvládli na tuto jednodenní akci připravit.
Posuzování probíhalo ve 2 kruzích, kde byla rozdělena plemena APZ (7) , ESP (9), VŠSP
(17) a BSP (63). V komisi jako rozhodčí hodnotili salašníky jiţ tradičně pan Ladislav Kukla a
paní Jiřina Jandová.
Děkujeme celému bonitačnímu týmu za přípravu a zdařilý prŧběh náročné bonitace.
Gratulujeme všem zbonitovaným psŧm, a ti kterým to z nějakého dŧvodu nevyšlo, mohou
mít šanci příště.
Termíny na r. 2017
15.4. 2017 Mladá Boleslav
17.6. 2017 Brno
23.9. 2017 Mladá Boleslav
S přáním pohodových dnŧ do konce letošního roku předseda Milan Rulec a bonitační referentka Veronika Hasová.
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SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KŠSP

Na základě poţadavkŧ členŧ na znovupořádání klubových výstav v ATC Roţnov
pod Radhoštěm, po jeho opětovném zprovoznění, přichází výstavní referentka
s následující výzvou:

Výzva
Na speciální výstavě v Jedovnici se ozvaly hlasy o navrácení podzimní výstavy do kempu v Roţnově pod Radhoštěm. Vím, ţe areál v Olšovci nebyl při speciální výstavě optimálně připraven, ale výstava se v prostorách tohoto kempu koná teprve podruhé a všichni se snaţíme postupně všechny nedostatky odstranit,
tak aby další výstava byla zase o kousek lepší.
Dobře vím, ţe organizace takové akce je velmi náročná a stane se, ţe se na něco
zapomene, buďme proto alespoň trochu shovívaví. Někteří měli také připomínky
k současně probíhajícímu srazu aut a golfovému turnaji, já osobně jsem si nevšimla ţádného problému, který by v souvislosti s tímto vznikl. Vzhledem k tomu, ţe
se na ČMKU nahlašují termíny a místa konání výstav do poloviny srpna předcházejícího roku, je i na rok 2017 podzimní výstava naplánována do Jedovnice.
Prioritou pro nás jako pro pořadatele, je mít takové místo a zázemí, kam budeme
schopni dovézt veškerý potřebný materiál, jako jsou ceny, desky s posudky, katalogy atd. Zároveň je nutné zajistit dopravu pro zahraniční rozhodčí, kteří cestují
letecky a potřebují se tak dostat z praţského letiště na místo výstavy.
Proto vyzývám ty, kterým dosavadní organizace nevyhovuje a chtějí navrácení výstavy do Roţnova pod Radhoštěm, aby nás nebo výbor klubu kontaktovali
a podíleli se tak na přípravě této náročné akce.
Vítána by byla i myšlenku vzniku druhého organizačního týmu, který bude mít na
starost organizaci výstav konaných na Moravě, tak, jak tomu jiţ bylo v minulosti.
Váţím si těch, kteří při kaţdé výstavě přijdou do výstavní kanceláře a zeptají se,
zda není potřeba s něčím pomoct a věřte, ţe vzhledem k počtu chovatelské základny, kterou v České republice máme, jich není opravdu mnoho. Prosím, aby si
také kaţdý uvědomil, ţe konání výstav není samozřejmostí, a ţe lidé, kteří nám při
organizaci pomáhají, to dělají dobrovolně a na úkor svého volného času a ţe stejně jako všichni ostatní mají svá zaměstnání, starosti a povinnosti.
Máte-li tedy zájem o návrat výstavy do Roţnova pod Radhoštěm, prosím
kontaktujte nás na email: tanami@seznam.cz nebo kssp.rulec@email.cz
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Speciální výstava ŠSP
se konala jiţ podruhé v areálu ATC Olšovec v Jedovnici u Brna. Na tuto výstavu se celkem přihlásilo
324 trikolorních salašníkŧ a jiţ tradičně nejpočetněji bylo zastoupeno plemeno bernského salašnického psa s počtem 204 jedincŧ. Následoval velký švýcarský salašnický pes, který měl na této výstavě 56
zástupcŧ, entlebušský salašnický pes s 48 přihlášenými psy a nakonec 16 psŧ reprezentujících plemeno appenzellský salašnický pes. V pěti výstavních kruzích posuzovali rozhodčí paní Eva ZatykoMayerová z České republiky, paní Ing. Terézia Gargušová ze Slovenska, paní Phyllis Poduschka Aigner z Rakouska, pan Pettkó Csaba z Maďarska a pan Svante Frisk ze Švédska. Všichni rozhodčí
jsou zkušenými posuzovateli švýcarských salašnických plemen a jejich posuzování bylo i tentokrát
dŧkladné a profesionální.
Během dopoledne měli vystavovatelé a návštěvníci výstavy moţnost sledovat posuzování jednotlivých psŧ a od dvou hodin bohatý program odpoledních soutěţí. Nejprve se nám v závěrečném
kruhu představili krycí psi a poté nastoupili nejmenší vystavovatelé v soutěţi „Dítě a pes“. Přihlášeno
bylo celkem 31 dětí a kaţdý z nich si za svŧj výkon zaslouţil vyhrát. Všichni tak dostali medaili
s prvním místem a krásné ceny, za které všem sponzorŧm moc děkujeme. Moc zajímavá podívaná
byla také na soutěţ Mladý vystavovatel I. a Mladý vystavovatel II., kde byl vidět zájem všech přihlášených handlerŧ o práci se svými čtyřnohými svěřenci. Následovaly soutěţe o nejlepší pár psŧ, nejlepší
chovatelskou skupinu a nejlepší potomstvo. Na závěr jsme měli moţnost sledovat vítěze jednotlivých
tříd, kteří soutěţili o tituly nejvyšší. Všem jsme drţeli palce a potleskem je podpořili v jejich soubojích,
a i přesto ţe vítěz mŧţe být jen jeden, pevně věřím, ţe si všichni tento den uţili.
Závěrem chci poděkovat všem našim sponzorŧm a to generálnímu sponzorovi firmě EUROBEN s.r.o.,
výhradnímu dovozci krmiva Happy Dog a Happy Cat do České republiky a na Slovensko, firmě GIOM,
RYJA – OBOJKY, ROSETTE, Foto Dolejš, Pes přítel člověka, Laser Centrum Slaný, CHS Bermondo
Bohemia, CHS Codeli Girls, CHS Dartei, CHS Highlight in the Darkness, CHS z Mokrovous a CHS
z Peruckých lesŧ. Mŧj velký dík patří také všem, kteří mi s přípravou výstavy pomáhali a postarali se,
tak o hladký prŧběh celé akce. Děkuji také panu MVDr. Robertu Novotnému Ph.D. za jeho zajímavou
přednášku o termínování krytí, která proběhla po skončení výstavy. Škoda jen, ţe zájem z řad chovatelŧ a členŧ klubŧ nebyl příliš veliký. Děkuji tedy těm, kteří projevili zájem se něco dozvědět, opravdu
si toho váţím.
Na úplný závěr bych chtěla popřát všem majitelŧm hodně zdraví, štěstí, pohody a výstavních úspěchŧ
v roce 2017 a zároveň Vás srdečně zveme na jarní Speciální výstavu ŠSP, která se bude konat dne
27. května 2017 v ATC Zárybničná Lhota u Tábora.
Bc. Šárka Křepčíková, ředitelka výstavy

FOTOGALERIE Z VÝSTAVY NA :
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

APZ

otevřená-psi

2

DICKENS od Hadovky

velmi dobrá

1

APZ

vítězŧ-psi

3

BARNY od Vyškovského rybníka

výborná

1

CAC, BOB

APZ

vítězŧ-psi

4

HAKIM Šťastná Berjanka Ch.

výborná

2

Res. CAC

APZ

vítězŧ-psi

5

LEXUS spod Hrádze GrCh.

velmi dobrá

3

APZ

veteránŧ-psi

6

Amiro vom Höfli ICh.

výborná

1

APZ

veteránŧ-psi

7

BUICK Šťastná Berjanka GrCh.

výborná

2

APZ

mladých-feny

9

MARILLA Šťastná Berjanka

velmi dobrá

2

APZ

mladých-feny

10

ADDIE Silesia Herisau

výborná

1

APZ

mladých-feny

11

ASTA Czech Encian

velmi dobrá

3

APZ

mezitřída-feny

12

CARAMEL BONBON Tail Twisted

výborná

1

APZ

otevřená-feny

13

AUDREY Pink Justice

velmi dobrá

1

APZ

vítězŧ-feny

14

ARKA z Brunšova Ch.

velmi dobrá

2

APZ

vítězŧ-feny

16

ANDĚLA Budysaur ICh.

výborná

1

APZ

veteránŧ-feny

17

ABORA z Velkého Újezda ICh.

výborná

1

BSP

štěňat-psi

18

RASTY z Hodolan

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-psi

19

DOCTOR DULI Queen Elsa

velmi nadějná

1

BSP

štěňat-psi

20

Walmond Gaspari Line

velmi nadějná

3

BSP

dorostu-psi

22

CORRADO Balmoral Moravia

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-psi

23

CAMAEL CRONY Shaggyguard

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-psi

25

CLIFFORD LEE Narenian

velmi nadějná

3

BSP

mladých-psi

27

ARNE BE MY WINNER Happy Love

výborná

3

BSP

mladých-psi

33

LITTLE BARON z Labského zátiší

výborná

1

BSP

mladých-psi

45

BOSCO AMOR od Zlatého jinanu

výborná

2

BSP

mladých-psi

47

BEAUTYFUL LANCELOT Berner von Weipert Hof

výborná

4

BSP

mezitřída-psi

49

EDDY od Mírova

výborná

2

Res. CAC

BSP

mezitřída-psi

54

Robinson Ridon Hennet

výborná

1

CAC

BSP

mezitřída-psi

55

Nick from Belgium Maxima's Kingdom Jr.CH.

výborná

4

BSP

mezitřída-psi

56

Rover Riomadea Grande

výborná

3

BSP

otevřená-psi

59

BASTIEN z Údolí Kazničova

výborná

3

BSP

otevřená-psi

64

ANDREAS z Údolí Kazničova

výborná

2

Res. CAC

BSP

otevřená-psi

66

ARTUŠ Řehoř's Fork Všestudy

výborná

1

CAC

BSP

otevřená-psi

74

JIMMY Codeli Girls

výborná

4

BSP

vítězŧ-psi

79

KENN Codeli Girls

výborná

2

BSP

vítězŧ-psi

81

DARRIUS Moravian Hurricane Ch.

výborná

4

BSP

vítězŧ-psi

83

BRAINY BOWIE Shaggyguard GrCh.

výborná

1

BSP

vítězŧ-psi

84

Bravo Baronello Elenberner Ch.

výborná

3

BSP

čestná-psi

87

COLLIN COLTON Bermondo Bohemia ICh.

výborná

1

BSP

čestná-psi

88

CONAN Polepské údolí GrCh.

výborná

2

BSP

čestná-psi

89

A'SIMIR von der Bernessehof

výborná

3

BSP

štěňat-feny

91

CATLEEN Queen Elsa

velmi nadějná

1

23

BOV

CAJC, BOJ

CAC

CAC, BOS

CAJC, BOJ

Res. CAC

CAC, BOB

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
BSP

štěňat-feny

93

DANCING PRINCESS Queen Elsa

velmi nadějná

3

BSP

štěňat-feny

94

PARIS Codeli Girls

velmi nadějná

4

BSP

štěňat-feny

98

CHARLOTTA Vera Fortuna

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-feny

106

ELVÍRA Kabátko

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-feny

108

CZARINA NATASCHA Ashoune Dream

velmi nadějná

3

BSP

dorostu-feny

109

GEISY ze Zahrádeckých luk

velmi nadějná

4

BSP

dorostu-feny

110

Dolce Manette Bernewa's

velmi nadějná

2

BSP

mladých-feny

118

ABIGAIL Budweiser Bern

výborná

1

BSP

mladých-feny

121

JAIRA Czech Rea

výborná

4

BSP

mladých-feny

127

Ave Regina Liebern

výborná

2

BSP

mladých-feny

132

ASTRA Janis Queen

výborná

3

BSP

mezitřída-feny

154

BIBIANA BRENDA Lisafi

výborná

3

BSP

mezitřída-feny

157

Keep Smiling z Krainy Zeusa

výborná

1

BSP

mezitřída-feny

162

FANNY Trojan z Lomné

výborná

4

BSP

mezitřída-feny

165

GREAT VICTORY Moravian Hurricane

výborná

2

BSP

otevřená-feny

173

Pauline vom Alten Dürrbächler

výborná

4

BSP

otevřená-feny

176

AJRÍN IVER od Zlatého jinanu

výborná

2

Res. CAC

BSP

otevřená-feny

185

BELLA z Komorna

výborná

1

CAC

BSP

otevřená-feny

191

VIKTORIE Písecké hory

výborná

3

BSP

pracovní-feny

203

WATANAY Queen Elsa

výborná

1

CAC

BSP

vítězŧ-feny

204

HALLIE GRACE Bermondo Bohemia Ch.

výborná

1

CAC

BSP

vítězŧ-feny

207

HERBATA Eleuteria Ch.

výborná

4

BSP

vítězŧ-feny

209

LOUSIANA Queen Elsa ICh.

výborná

2

BSP

vítězŧ-feny

211

Arwen Evenstar Bernewa's Ch.

výborná

3

BSP

veteránŧ-feny

213

JANEMARI Top-Berner

výborná

3

BSP

veteránŧ-feny

215

ISSABELL Queen Elsa

výborná

2

BSP

veteránŧ-feny

216

GAILA Czech Rea ICh.

výborná

4

BSP

veteránŧ-feny

217

AGÁTA od Mírova

výborná

1

BSP

čestná-feny

219

CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia Ch.

výborná

2

BSP

čestná-feny

220

ANGELINA JOLLY Arabelis

výborná

3

BSP

čestná-feny

221

CAROLIN z Malánek CH.

výborná

1

ESP

štěňat-psi

222

AXELL FELIX Severka Club

velmi nadějná

1

ESP

dorostu-psi

223

HUBERT z Mokrovous

nadějná

2

ESP

dorostu-psi

224

BARNEY z Lesní zahrady

velmi nadějná

1

ESP

mladých-psi

225

BUNDABERG TRIUMPH Swiss Tricolor

velmi dobrá

1

ESP

mezitřída-psi

226

DORIAN Zahrada snŧ

velmi dobrá

4

ESP

mezitřída-psi

227

BACARDI LEGEND Swiss Tricolor

výborná

3

ESP

mezitřída-psi

228

ARY z Vrbové ulice

výborná

2

Res. CAC

ESP

mezitřída-psi

229

ANGELO z Království Abigail

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-psi

230

Lord von der Joderten

velmi dobrá

3

24

CAJC

CAC, BOS

Res. CAC

Res. CAC

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
ESP

otevřená-psi

231

BAGGIO Ráj na Vysočině

velmi dobrá

1

ESP

otevřená-psi

232

ARRY von Prígl

velmi dobrá

2

ESP

otevřená-psi

233

ARBERRY von Morseli

velmi dobrá

4

ESP

vítězŧ-psi

235

Harry vom Saarnberg Ch.

výborná

2

ESP

vítězŧ-psi

236

AMOR von Semberweiden

velmi dobrá

3

ESP

vítězŧ-psi

237

FIDDO vom Pirnikhof Ch.

výborná

1

CAC, BOB

ESP

veteránŧ-psi

238

Auksis Interpola ICh.

výborná

1

BOV

ESP

štěňat-feny

240

ANGIE LAVANDA Severka Club

velmi nadějná

1

ESP

mladých-feny

242

Prana uit't Hollandse Entlinest

výborná

1

ESP

mladých-feny

243

CONNIE from Baker's farm

velmi dobrá

4

ESP

mladých-feny

244

ELIZABETH Anabantha

velmi dobrá

3

ESP

mladých-feny

245

BÁRA z Janzdel

výborná

2

ESP

mezitřída-feny

246

DOGGIE Zahrada snŧ

výborná

4

ESP

mezitřída-feny

249

ASTRA z Vrbové ulice

výborná

3

ESP

mezitřída-feny

250

FANNY z Mokrovous

výborná

1

CAC, BOS

ESP

mezitřída-feny

251

FIONA z Mokrovous

výborná

2

Res. CAC

ESP

otevřená-feny

257

AISHA z Lesní zahrady

výborná

4

ESP

otevřená-feny

259

CORINA Anabantha

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-feny

260

BELLA MIA from Baker's farm

výborná

2

Res. CAC

ESP

otevřená-feny

261

AGNES od Almili PRA-B, EU-A

výborná

3

ESP

pracovní-feny

262

AIREEN zpod Ondřejníka ICh.

velmi dobrá

1

ESP

vítězŧ-feny

265

APRIL SCHATZI Swiss Tricolor Ch.

velmi dobrá

3

ESP

vítězŧ-feny

266

BAILEY of Freedom Love

velmi dobrá

2

ESP

vítězŧ-feny

267

BEA ANNIE z Mokrovous ICh.

výborná

1

ESP

čestná-feny

268

BARNIE Sweape ICh.

výborná

1

VSP

mladých-psi

270

CASPIAN PRINC Genesis Bohemia

velmi dobrá

3

VSP

mladých-psi

271

COUDY Genesis Bohemia

výborná

2

VSP

mladých-psi

273

OBER-SORBON Valatheca

výborná

1

VSP

mezitřída-psi

275

Herkules vom Försterrain

výborná

3

VSP

mezitřída-psi

276

WILLIAM CHARLEY Quarterworld

výborná

4

VSP

mezitřída-psi

277

ARGO Balŧ's farm

výborná

2

Res. CAC

VSP

mezitřída-psi

278

NABUCCO Valatheca

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-psi

281

CARLOS Turovští psi

výborná

4

VSP

otevřená-psi

282

SIR ROBBY NAISH from Swiss Star

výborná

3

VSP

otevřená-psi

286

JUNIOR-BALŧ from Swiss Star

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-psi

287

ALVIN Čertovo břemeno

výborná

2

Res. CAC

VSP

vítězŧ-psi

291

KALIFO Valatheca

výborná

2

Res. CAC

VSP

vítězŧ-psi

292

ALBERT Light Storm

výborná

3

VSP

vítězŧ-psi

293

ANGELO Malaaja Ch.

výborná

4

VSP

vítězŧ-psi

295

ARÉS from Nina's farm GCh.

výborná

1

25

CAJC, BOJ

CAC

CAJC

CAC, BOS

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ VÝSTAVY
VSP

štěňat-feny

296

BESSY Cherful Monsar

velmi nadějná

1

VSP

mladých-feny

300

Holly Dolly Festina Lente

výborná

1

VSP

mladých-feny

301

AIDA Quittein Star

výborná

2

VSP

mladých-feny

302

ANGELINA Quittein Star

výborná

3

VSP

mladých-feny

308

Zhenni Shampan Eberron

výborná

4

VSP

mezitřída-feny

309

ABBY GAIL Bellarmin

výborná

2

VSP

mezitřída-feny

310

JESSIE z Kolínského Polabí

výborná

4

VSP

mezitřída-feny

311

AISHA Balŧ's farm

výborná

3

VSP

mezitřída-feny

312

ENNIE Golden Bohemica

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-feny

313

Darvulia from Balihara ranch

výborná

2

Res. CAC

VSP

otevřená-feny

315

BELLA ROSE from Nina's farm

výborná

1

CAC, BOB

VSP

otevřená-feny

317

FANNY from Canis Star

výborná

4

VSP

otevřená-feny

318

IVORA Irving

výborná

3

VSP

vítězŧ-feny

324

GENESIS Glarika GrCh.

výborná

1

26

CAJC, BOJ

Res. CAC

CAC

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Appenzellský salašnický pes BOB, BOS, BOJ, BOV

27

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Bernský salašnický pes BOB, BOS, BOJ, BOV

28

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Entlebuchský salašnický pes BOB, BOS, BOJ, BOV

29

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
Velký švýcarský salašnický pes BOB, BOS, BOJ

30

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA
SOUTĚŢE
Mladý vystavovatel KŠSP—I. kategorie
1. místo Tereza Kopecká – BSP Jimmy Codeli Girls kat.číslo 74
2. místo Aneta Lerchová – BSP Jaira Czech Rea kat. číslo 121
3. místo Adélka Kňourková – BSP Argo Amazing Heart kat.číslo 76
4. místo Bruno Wörgötter – APZ Ch. Arka z Brunšova kat.číslo 14

Mladý vystavovatel KŠSP—II. kategorie
1. Linda Procházková – BSP Bella z Komorna kat.číslo 185
2. Jana Kratochvílová - BSP Ch. Herbata Eleuteria kat.číslo 207
3. Bára Kneblová – BSP Corrado Balmoral Moravia kat.číslo 22
4. Lucie Krpcová – VSP Honey z Grandorfa kat.číslo 290

31

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

Soutěţ

Nejlepší chovatelská skupina

Czech Rea
Chovatel: MVDr. Andrea Lerchová,
Ostrava- Nová Ves

Soutěţ nejlepší pár
Arne Be My Winner Happy Love
Azira Will Kiss You Happy Love
Majitel: Dita Procházková, Líně

Soutěž potomstva
ESP - Auksis Interpola
Majitel: Mgr. Lucie Zavoralová, Kunějov

32

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

Nejlepší jedinec výstavy BIS
kat.číslo 83 GrCh. Brainy Bowie Shaggyguard, nar. 15.7.2012 – otec: Yannis Bernerdales,
matka. Amber Flare Ahaggyguard
Chovatel: Jana Kratochvílová, Rtyně v Podkrkonoší
Majitel: Pavla Mrázková, Václavovice

Rozhodčí zleva:

Svante Frisk (SWE), Phyllis Poduschka - Aigner (A), Pettkó Csaba (HU),
Eva Zatyko-Mayerová (CZ), Ing. Terézia Gargušová (SK)

33

………………………
ŠAMPIONI
MAJITELÉ PŘEDSTAVUJÍ SVOJE ŠAMPIONY
HAILY JANE Bermondo Bohemia
ČMKU udělila dne 21.6.2016 titul
GRANDŠAMPION
feně HAILY JANE Bermondo Bohemia
CMKU/BSP/10247/13
nar. 15.09.2013
Majitel: Boţena Hendrychová

DIAMOND BARROW Golden Bohemica
FCI udělila dne 29.7.2016 titul
MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY
Hungarian Kennel Club udělil dne 7.6.2016 titul
HUNGÁRIA CHAMPION
SKJ udělila dne 7.5.2016 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
ÖKV udělila dne 25.4.2016 titul
ÖSTERREICHISCHER CHAMPION
ČMKU udělila dne 24.4.2016 titul ČESKÝ ŠAMPION
psovi DIAMOND BARROW Golden Bohemica
CMKU/VSP/1926/13, nar. 3.7.2013
Majitel: Petra Dofková

ELISA Tornádo Erben
ČMKU udělila dne 5.9.2016 titul
VETERÁN ŠAMPION
feně ELISA Tornádo Erben
CMKU/BSP/5322/06/08
nar. 23.08.2006
Majitel: Boţena Hendrychová

34

…………………...
ŠAMPIONI

TRIUMPHANT RUBY u Źródel Wisly
SKJ udělila dne 22.7.2016 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
KSRS udělil dne 19.8.2016 titul
ŠAMPION SRBSKA
ACHR udělila dne 24.9.2016 titul
ŠAMPION RUMUNSKA
feně Triumphant Ruby u Źródeł Wisły
CMKU/BSP/11419/-15/14
nar. 8.11.2014
Majitel: Hana Babjarová

CAROLIN z Malánek

SKJ udělila dne 8.5.2016 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
feně CAROLIN z Malánek
CMKU/BSP/10707/14
nar. 14.5.2014
Majitel: Valvodová Daniela + Aranka

AISHA z Lesní zahrady

ČMKU udělila dne 9.10.2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně AISHA z Lesní zahrady
CMKU/ESP/366/13/16
nar. 28.1.2013
Majitel: Milan Stoklasa

35

………………………
ŠAMPIONI

OLIVA van´t Pachthof

ČMKU udělila dne 9.10.2016 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně OLIVA van't Pachthof
CMKU/BSP/11480/-15/15
nar.10.5.2015
Majitel: Lucie Dlouhá

INDY z Tichého údolí

ČMKU udělila dne 7.12. 2015 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi INDY z Tichého údolí
CMKU/APZ/350/10/13
nar. 7.4. 2010
Majitel: Jana Muţíková

HARRY vom Saarnberg

ČMKU udělila dne 9.10.2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi HARRY vom Saarnberg
CMKU/ESP/483/-14/13
nar. 9. 6. 2013
Majitel: Lucie Zavoralová

36

…………………...
ŠAMPIONI

AUKSIS Interpola

ČMKU udělila dne 9.10.2016 titul
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
psovi AUKSIS Interpola
CMKU/ESP/100/-08/08/10
nar. 22. 2. 2008
Majitel: Lucie Zavoralová

BELLA z Komorna

ČMKU udělila dne 9.10.2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně BELLA z Komorna
CMKU/BSP/9344/12/15
nar. 17.3.2012
Majitel: Dita Procházková

HALLIE GRACE Bermondo Bohemia
ČMKU udělila dne 27.9.2016 titul
ČESKÝ GRANDŠAMPION
SKJ udělila dne 22.8.2016titul
SLOVENSKÝ GRANDŠAMPIÓN
feně HALLIE GRACE Bermondo Bohemia
CMKU/BSP/10248/13
nar. 15.9.2013
Majitel: Kateřina Ouřadová

37

PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
………………………
MAJITELÉ PŘEDSTAVUJÍ SVÉ PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÉ SALAŠNÍKY
CASSIE vom Othergateshof

Fena BSP CASSIE vom Othergateshof
nar. 28.8.2014
CMKU/BSP/10880/14
sloţila zkoušky z výkonu ZZO 24.10.2015 a ZZO1 28.5.2016
Psovod: Vlasta Doláková

BRIGITTE Bona Fornax
Fena BSP BRIGITTE Bona Fornax
nar. 23.11. 2013
CMKU/BSP/10365/13
sloţila další 3 zkoušky:
ZZO 1 a speciální záchranářské zkoušky cadaver ZZP/C a
ZTV/C, 4.9. se na Českém poháru záchranných prací
umístila na 7.místě, tím se kvalifikovala na říjnové 36.
MČR záchranných psŧ v Ţatci. Zde skončila na 8. místě
a přímo se tak kvalifikovala i na mistrovství v roce 2017.
Psovod: Pavel Troller

CARAMEL BONBON Tail Twisted
Fena APZ CARAMEL BONBON Tail Twisted
nar. 14.4.2015
CMKU/APZ/688/15
sloţila noseworkovou zkoušku třídy: NW-Uz
(Urban) dle zkušebního řádu NOSEWORK CZ
Majitel: Andrea Steinerová

38

…………………...
PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI

WATANAY Queen Elsa
Fena BSP WATANAY Queen Elsa
nar. 7.10.2013
CMKU/BSP/10271/13
Úspěšně sloţila zkoušku všestrannosti ZVV1 (stopa,
poslušnost, obrana) a zkoušku obran SPr1, kterou připojila k jiţ sloţeným zkouškám ZZO1, IPO-VO, ZM,
ZPU1, BH, ZOP.
Zúčastnila se i dvou závodŧ:
O pohár ČLUZ Nové Strašecí podle ZPU1 (2.místo)
Tuchlovický kahan podle ZM (2.místo)
Majitel a psovod: Petra Holíková

JAIRA Czech Rea
Fena BSP JAIRA Czech Rea
nar. 1.10.2015
CMKU/BSP/11509/15
dne 18.08.2016 ve svých 11 měsících sloţila svou první pracovní zkoušku OB-Z na 254 bodŧ, známku velmi
dobře a obsadila 2. místo.
Chovatelka, majitelka a psovod: MVDr. Andrea Lerchová www.czechrea.cz

AIGREEN Muzzle Czech

Fena BSP Aigreen Muzzle Czech
nar. 27.7.2014
CMKU/BSP/10805/14
dne 22.7.2016 úspěšně sloţila zkoušku BH.
Majitel: Eliška Kubištová

39

PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ
SALAŠNÍCI
………………………

P
CH.ATILA z Mezibořských
lesŧ
Fena BSP CH.ATILA z Mezibořských lesŧ
nar. 28.7.2010
CMKU/BSP/8312/10
dne 22.7.2016 splnila svou nejoblíbenější obranářskou zkoušku SPr1,
kterou doplnila ke svým jiţ sloţeným zkouškám BH a
ZM.
Majitel: Eliška Kubištová

BERNADETTE Bona Fornax
Fena BSP BERNATETTE Bona Fornax
nar. 23.11.2013
CMK/BSP/10362/13
sloţila zkoušku FPr 2, kterou připojila k jiţ sloţeným
zkouškám ZOP, ZZO, ZPU 1, BH, FPr 1.
Majitel a psovod: Marcela Váňová

Blahopřejeme všem majitelŧm a přejeme hodně úspěchŧ a radosti při práci s jejich salašníky.

40

PŘÍSPĚVKY
………………………
ČLENŦ KLUBU

Historická účast VŠSP na MČR záchranných psŧ sloţek IZS – 9. 11.9.2016
Druhý víkend v září se konalo v Ostravě Vítkovicích dvanácté Mistrovství ČR záchranných
psŧ pořádané Městskou policií Ostrava. Kaţdoročně se jej účastní tříčlenné týmy psovodŧ
z většiny sloţek zařazených v rámci systému IZS, tedy jak profesionálních tak dobrovolnických organizací. V rámci tří dnŧ závodí jeden psovod v denním a nočním nasazení se svým
psem ve specializaci v sutinovém hledání a druhý psovod pak v plošném hledání. Výsledky
se pak ještě sečetly a vyhlásil se celkový vítěz druţstev, které ještě navíc doplňoval třetí člen
jako velitel.
Já s Darou Helvétský kříţ jsem si vybojovala svoji první účast na tomto mistrovství za psovody jednotek Sboru dobrovolných hasičŧ (SH ČMS) ve specializaci plošného hledání díky vítězství ve výběrovém závodě pořádaném
začátkem srpna, kde jsme jako jediní
z dvanácti týmŧ ve stanoveném limitu našli
všechny čtyři pohřešované osoby.
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…………………...
PŘÍSPĚVKY
ČLENŦ KLUBU

Po příjezdu do Vítkovic a ubytování jsme čekali na poradu velitelŧ, kde byly podrobně vysvětleny podmínky při závodě a hlavně se losovalo pořadí. Náš velitel vylosoval startovní
číslo 1, coţ znamenalo, ţe jsme začínali jako první, díky čemuţ jsme se sice druhý den
vyhnuli panujícím vedrŧm, ale na druhou stranu ráno panovalo bezvětří.
Ubytování bylo ve vlastních stanech na parkurovém závodišti. Odtud nás policejním autem odváţeli v dohodnutý čas do terénu ve Vítkovických ocelárnách. Na připraveném stanovišti nám organizátoři vysvětlili úkol, dostala jsem mapku s vyznačeným terénem a čas,
který jsem měla na prohledání a ve kterém jsem se musela stihnout vrátit zpět. V nočním
nasazení jsme našli dvě osoby ze čtyř hledaných, coţ vzhledem k náročnosti terénu byl
prŧměrný výsledek, kterého dosahovala většina týmŧ. Terén byl náročný, místy téměř neprostupný. V denním nasazení jiţ bylo poznat, ţe psi jsou po těţké noci dost unavení,
ačkoliv terén jiţ nebyl tak náročný. Výsledkem bylo nalezení pouze jedné osoby opět ze
čtyř, coţ nám přineslo celkové deváté místo z jedenácti jak v jednotlivcích, tak s kolegyní
sutinářkou v druţstvech. V nabité konkurenci jsme doufali v lepší výsledek, ovšem na takovémto závodě je potřeba i trocha toho štěstí a to jsme nakonec moc neměli.
Musím pogratulovat vítězŧm, ţe se dokázali poprat s vysokou náročností celého závodu
a uspět i přes přichystané nástrahy, tedy v sutinách zástupkyni Policie ČR, v plochách
zástupkyni Městské policie Praha a celkovým vítězŧm v druţstvech z Hasičského záchranného sboru ČR.
Pro nás to byla nedocenitelná
zkušenost a jsem moc ráda, ţe
jsem se s Darčou mohla této akce zúčastnit.
Jana Zíková a Darča
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Slyšeli jste o NOSEWORKU?
K poměrně novému, zato velmi rychle se rozvíjejícímu psímu sportu s výstiţným názvem NOSEWORK, jsem se s mojí fenkou appenzellského salašnického psa Kapkou (Caramel Bonbon
Tail Twisted) dostala zcela neplánovaně a víceméně náhodou. O to více mě oslovil a stal se
naším společným koníčkem. Na tréninky docházíme od jara 2016 do jedné z plzeňských ZKO
k trenérce Andree Urbančíkové a dne 22. srpna 2016 jsme pod vedením jedné ze zakladatelek a propagátorek NOSEWORKU v Čechách, Kláry Hlubocké, úspěšně sloţily svoji první
zkoušku NW-Uz.
Pokud dovolíte, ráda bych Vám přiblíţila podstatu tohoto sportu.
Většina tréninkŧ a činností, které s mojí fenkou
podnikáme, je o pohybu, rychlosti a snaze o co
nejpřesnějšího provedení jednotlivých cvikŧ.
Pachové práce jsou úplným opakem toho všeho - jsou o klidu, soustředění a stimulaci přirozených schopností psŧ.
NOSEWORK je krásná a variabilní aktivita,
jenţ se těší stále větší oblibě široké kynologické veřejnosti, při které hraje zásadní roli vzájemné porozumění psovoda a jeho psa. Nejen v NOSEWORKU je nepsaným pravidlem, ţe
pouze ta dvojice, která je dobrým týmem, mŧţe mít výsledky. Při tomto sportu se přirozeně
upevňuje vztah psovoda a psa a člověk má výbornou příleţitost naučit se lépe „číst“ reakce a
chování svého psího kamaráda, coţ je velmi přínosné jak v běţném ţivotě, tak i při dalších
kynologických odvětvích. Psa tato činnost zaměstnává psychicky a přirozeně ho nutí soustředit se a pracovat v rozličných prostředích i rušivých vlivech. Coby majitelka appenzellí slečny
mohu potvrdit, ţe i tak temperamentní pes, jakým appenzell bezpochyby je, se dokáţe při vyhledávání ukrytého vzorku zcela uklidnit a koncentrovat se jen na svŧj cíl a svého člověka.
Naše spontánní radost v okamţiku
úspěšného dohledání ukrytého vzorku je
pro obě velmi povzbuzující a fenka se
stává sebevědomější a jistější.
Tento sport vychází z nejpřirozenější
schopnosti všech psŧ, jejich čichu. Velmi
zjednodušeně by se dala podstata NOSEWORKU specifikovat jako vyhledání a
označení specifického pachového vzorku
civilních látek v rozličných prostředích.
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Při výběru standardních vzorkŧ pro Českou republiku byly zvoleny takové, které jsou snadno dostupné a levné. Dle Zkušebního řádu je to skořice a pomeranč. V základních zkouškách ale mŧţou psovodi pouţít i jiné vzorky a tak se zde setkáváme s rŧznými druhy jednodruhových čajŧ, koření či olejíčkŧ.
Zkoušky se dělí do čtyř směrŧ. V kaţdém směru je zkouška základní, která je nepovinná a
zkoušky 1. aţ 3. stupně, které na sebe navazují.
Rozdělení NOSEWORK směrŧ se dělí na:
URBAN (NE-U) – vyhledávání pachového vzorku v lidském prostředí (haly, obytné místnosti, skládky sutin, dvorky apod.),
NATURE (NW-N) – vyhledávání ve volné přírodě (lesy, louky, lomy…),
WATER (NW-W) – vyhledávání ve vodě tekoucí i stojaté (břehy potokŧ, rybníkŧ…),
DISCRIMINATION (NW-D) – vyhledávání v řadách předmětŧ, např. zavazadel, lidských
rukou apod.
Jednotlivé zkoušky vychází z reálných situací, na které se připravují psi profesionálních sloţek, mají rŧzné zaměření a kladou rŧzné nároky na zkoušený tým tak, aby si
kaţdá dvojice našla to, co je bude bavit, a pro co mají nejlepší předpoklady. Kaţdý
psovod si tak mŧţe vyzkoušet, jak je zdatný v práci se svým psem a jejich týmové
souhře. Zaţije pocity profesionálního psovoda, který umí číst svého psa, zná zákonitosti šíření pachu a mŧţe mu tak při hledání účinně pomoci, stejně tak jako pes
pomáhá jemu a odevzdává maximum
svých moţností a schopností pro svého
týmového parťáka. V tomto sportu se nehraje na krásu, body či vteřiny, tady platí
jen to, co v reálných situacích - našel/
nenašel.
Naším současným cílem je sloţení základní zkoušky všech čtyř směrŧ, čímţ bychom mohly dosáhnout na získání titulu Master of
NOSEWORK. A protoţe to, co baví mého psa, baví minimálně stejně tak i mě, máme
s NOSEWORKEM ještě na dlouho o zábavu postaráno.
Přeji Vám krásné dny (nejen) s Vašimi psími parťáky,
Andrea Steinerová a appenzellka Kapka
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Salašnické putování

V letošním roce jsme pořádali dvě příjemná
rodinná setkání salašníkŧ a jejich páníčkŧ
spojená s výletováním i aktivitami pro nejmenší účastníky.
Obě akce jsme si náramně uţili a rádi bychom se o své záţitky podělili s Vámi.
První akce: S Tyslíky a se čtyřlístkem za
pokladem na Blaťáku 2016, se konala poslední květnový víkend v krásném prostředí Máchova jezera. Ubytováni jsme byli v Doksech
v rekreačním zařízení Termit 25 se spoustou sportovišť, romantickým výhledem na hrad Bezděz a velice příjemným personálem. V pátek nás čekalo ubytovávání a příjemné večerní posezení spojené s hodováním nad dobrotami, co kaţdý přivezl. Byly tak vynikající
a bylo jich tolik, ţe jsme museli hodovat
aţ do konce víkendu :-) V sobotu ráno
jsme se vydali na dobrodruţnou cestu
kolem Blaťáku (Máchova jezera). Pro děti byla připravena dobrodruţná cesta za
pokladem na Blaťáku. Cesta byla moc
příjemná krásným borovým lesem s přestávkami na úkoly pro hledače pokladŧ i

svačiny. Oběd jsme měli tradičně ve
Sklípku ve Starých Splavech. Poté na
nás čekal objednaný parníček, který
nás převezl do Doks. Parníček plný
salašníkŧ, dětí i dospělých byl atrakcí
pro celé jezero a ţádný ze psŧ neměl
problém cestu absolvovat.
Z přístaviště jsme pokračovali pěšky
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přes další restauraci do ubytování. Na konci cesty našly děti svŧj poklad. Večer přišlo na řadu opět hodování - dorty, grilování - měli jsme moţnost oslavit své narozeniny se svou salaší
rodinou. Byla to ta nejlepší oslava, jakou jsme si mohli přát. V neděli jsme se rozdělili na dvě
skupinky. Ta statečnější vyrazila pěšky na Bezděz a cestou ulovila několik kešek, druhá část
se vyrazila se psy koupat k jezeru a nakonec jsme se všichni sešli pod Bezdězem na oběd.
Naprosto úţasný a relaxační víkend.
Druhá akce: S Tyslíky do Českosaského Švýcarska proběhla na konci září.
Ubytovaní jsme byli v Kyjově u Krásné
Lípy, kde jsme zabrali celý penzion Kyjovská terasa a ještě domek sousedního
penzionu U Bělidla. V penzionu se o nás
vzorně starali a vŧbec neměli problém
obsadit celý staroţitně zařízený penzion
salašníky. Jako základnu na pozdní obědy jsme si zvolili Starou hospodu v obci Doubice.
Nejen, ţe tam výtečně vařili, ale součástí byl areál krásných dřevěných soch a prolézaček
pro děti. Pobyt někteří začali jiţ ve středu, další se přidali ve čtvrtek a poslední část výletníkŧ
dorazila v pátek. Společně jsme podnikali výlety např. do Jetřichovic k Dolskému mlýnu, Kyjovským údolím a na další krásná místa Českého Švýcarska. Hlavním výletem byl sobotní
výstup na Pravčickou bránu z Mezní louky. Na výstup jsme se pečlivě připravili, nechali jsme
si vyšít krásná bleděmodrá trika se salašníky na prsou i na zádech. Musíme říci, ţe všichni
účastníci tj. 23 dospělých, 13 dětí (z toho 3 v kočárku, kdy nejmladšímu výletníkovi byli pouhé 4 měsíce), 19 salašníkŧ a 2 hovawarti na Pravčickou bránu vystoupali. Cestou nahoru
jsme se přeci jen trochu roztáhli, ale jelikoţ jsme byli vybaveni stejnými tričky s vyšitými salašníky a salaším doprovodem, byli jsme
opět velkou atrakcí. Mnozí míjející turisté
statečně počítali, kolikátého salašníka uţ minuli :-). Velké poděkování patří i všem pomocníkŧm Milanovi, Michalovi a Radkovi,
kteří ochotně pomohli kočárkové výpravě
dostat se aţ na vrchol a zase zpět dolŧ.
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Tak jako v jarním putování, tak i tentokrát jsme mysleli i na nejmladší účastníky, které krom
výšlapŧ čekaly i úkoly. Kaţdý malý výletník obdrţel
svŧj Deníček malého cestovatele, kde měl připraveny
úkoly, ověřující znalosti
z navštívených míst, místo
pro obrázky a jako správní
malí páníčkové i test znalostí svých čtyřnohých kamarádŧ. Všechny dětičky
byly moc šikovné a všichni
si zaslouţili medaile a odměny. V neděli jsme si zabalili, většina si zvolila mírnou procházku vhodnou i pro kočárky
krásným Kyjovským údolím. Další výletníci vyuţili místa a podnikli další výšlapy. Pak uţ jen
společný pozdní oběd, rozloučení a cesta domŧ.

Ale obě akce nás nesmírně obohatily o krásné, společně strávené chvíle, nové zkušenosti i
záţitky a uţ nyní se těšíme na jaro a další společné setkání. Jediné co se nám na obou akcích nepovedlo, zataţením do té úţasné atmosféry, jsme si nestihli udělat společné foto.

Jsme moc rádi, ţe máme tak úţasnou velkou salaší rodinu a přátele.

Monika Tyslová
CH.S. SANTA CONNY
www.santaconny.com
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15. ROČNÍK - LETNÍ VÝCVIKOVÝ A RELAXAČNÍ TÁBOR PŘÁTELSTVÍ
TÉMA TÁBORA: SCI-FI a FANTASY
Hlavní sponzor: firma VAFO CHRÁŠŤANY, výrobce superpremiového krmení značky
BRIT a firma CANVIT - doplňky stravy pro naše miláčky.

Letošní ročník letního tábora a dovolené se psy se
opět konal v ATC Slunečnice, naší stabilní a osvědčené základně.
Bylo nádherné počasí. Sice ne úplně to pravé
„koupací“ léto, ale pro psí tábor naprosto ideální,
mohli jsme se vykoupat i my i pejsci. Pro účastníky
dvounoţce byl postaven a zprovozněn nový koupací
rybník, kam přitéká pěkně chladná voda z lesního
pramene. Co bychom za tento rybník dali v loňském roce, kdy nás provázely denně teploty nad
35 °C.

Téma tábora bylo sci-fi a fantasy. Účastníci se s tím popasovali opět na více jak jedničku s
hvězdičkou. Tak nádherně vymyšlené masky, nestačili jsme se divit a oči jenom přecházely.
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Děkujeme všem přátelŧm a kamarádŧm, kteří se na táboře věnovali výcviku v jednotlivých
skupinách. Byli jste všichni super.
Děkujeme: Zuzana Burdová , Daniela Peterová, Hanička Srbková, Markéta Sojková, Milan Rulec a další,
kteří také moc pomáhali.
Na táboře jiţ pravidelně proběhly akce: zábavný závod Štěk-Treck, pohádkový les pro rodiče s dětmi, karneval pro pejsky, děti i dospělé, pod
názvem Miss šereda. Soutěţ o zlatého Trifida, tradiční výstava „O pohár
LVT Přátelství“. Soutěţe a hlavně výstava byly sponzorovány krásnými a
hodnotnými cenami od firem VAFO CHRÁŠŤANY, výrobce superpremiového krmení Brit a
od firmy CANVIT.
Pravidelné výcviky v druţstvech probíhaly
kaţdý den, dopoledne i odpoledne podle
plánŧ jednotlivých výcvikářŧ. Současně si
mohli účastníci pravidelně pocvičit vystavování svého pejska ve výstavním kruhu nebo
výcvik obran.

Věříme, ţe tradice našich letních táborŧ i prodlouţených víkendŧ bude trvat i nadále a velmi nás těší zvyšující se zájem o
účast. Budeme se velmi na Vás na všechny těšit.

Jaromíra Sojková a Markéta Sojková - CHS Queen Elsa a Bohemia Bernica
www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor
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Zkouška vodních prací pro salašníky?
Letošní léto je nenávratně za námi a přestoţe bylo poměrně chladné a deštivé, vodu
milujícím psŧm to vŧbec nevadilo. Pokud má být jeden mokrý od deště nebo trávy, mŧţe
klidně do rybníka, ţe? Přesně takhle uvaţuje naše čtyřčlenná smečka sestávající se ze dvou
entlebušíkŧ, rotvajlerky a saňového psa. Před lety jsme Prahu vyměnili za jihočeskou hájovnu u rybníka a tak je o cíl letních vycházek postaráno. Ti čtyři v tom mají naprosto jasno –
jakmile přehodím přes rameno tašku s pískacími hračkami, cesta k rybníku je ve znamení
jejich: „Já tam budu první!“ a mého: „Pojďte se mnou!“
Po mnoha dnech u vody naplněných nekonečným skákáním z kamene na hloubku
pro vinylovou ţabku (míček, kuře) a rychlý návrat, abych mohla hračky vrhat znovu a znovu,
jsem byla moc ráda za pozvání přátel na soustředění vodních prací se psy. Skupina trénujících obrovských landseerŧ se tak díky nám rozrostla o trikolorní mrňouse, ale to nikomu nevadilo. Majitelé bernských salašníkŧ by určitě našli společnou řeč při nácviku dotaţení člunu
s osobami ke břehu či záchranu tonoucího. Obě zmiňovaná plemena disponují velkou silou,
která aktivním krátkonohým entlebušíkŧm chybí. Tak trochu mi bylo líto, ţe na soustředění
trénujeme „jen“ skoky z lodi a aportování, ale mí psi si to bezezbytku uţívali.
Naši aktivitu pak podpořila vedoucí soustředění, kdyţ pro nás nalezla zkušební řád
vodních prací pro psy, kteří nemají sílu k vytaţení člověka či lodě na mělčinu. Tyto zkoušky

se prozatím pořádají pouze v Německu, ale máme v úmyslu s „landseeřími plavci“ je zorganizovat i v ČR. Věřím, ţe mezi salašnickými psy je spousta těch, co mají vodu rádi a letní
smysluplný výcvik by těšil je i jejich majitele stejně jako nás. Pokud Vás tato aktivita zaujala,
pod článkem naleznete stručný obsah základní zkoušky vodních prací. A jestli ke zkouškám
nemíříte, třeba v jednotlivých disciplínách naleznete inspiraci pro práci se psem ať uţ na
vlastních vycházkách nebo na výcvikové akci.´
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Zkouška vodních prací (Začátečník, od 12 měsícŧ)
1. Chůze u nohy (pes na vodítku u levé nohy následuje psovoda 20 metrŧ a po obratu se
20 metrŧ s psovodem vrací. Cvik začíná i končí v pozici sedni u nohy)
2. Nesení předmětu psovoda (pes nese předmět 15 metrŧ – u nohy na vodítku)
3. Přivolání ze břehu na loď (pes je odloţený nebo přidrţován pomocníkem na břehu,
psovod jej přivolává z lodi ve vzdálenosti 25 metrŧ. Cvik končí vyzvednutím psa do lodě. Časový limit 2 minuty)
4. Aport předmětu odhozeného pomocníkem ze břehu (pomocník odhazuje předmět do
vody do vzdálenosti 20 metrŧ, psovod vysílá psa na pokyn rozhodčího. Časový limit 3 minuty)
Aport předmětu odhozeného z lodi (pomocník odhazuje předmět z lodi směrem ke břehu
ve vzdálenosti 25 metrŧ. Psovod vysílá psa na pokyn rozhodčího. Časový limit 3 minuty)
Podrobný zkušební řád naleznete zde: http://www.dvg-hundesport.de/
L. Zavoralová a entlíci Auksis Interpola a Harry vom Saarnberg
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V. sraz entlebuchských salašnických psŧ

Lucký vrch, 2. - 4.9.2016

O tom, ţe by se letošní sraz nevydařil, snad nikdo ani nepochyboval…
Stejně jako loni jsme se i letos setkali uprostřed Ţďárských vrchŧ, nedaleko obce Telecí. Prvorepubliková horská chata na Luckém vrchu, společně s jejím nejbliţším okolím, nabízí nejen překrásné výhledy, ale hlavně ideální zázemí pro několik desítek temperamentních trikolórŧ a jejich doprovod. Letos se na Luckém vrchu sešlo 35 entlebuchŧ a 3 zástupci jiných ras
- bernský salašnický pes, jorkšírský terriér a kříţenka border kolie a německého ovčáka.
Páteční večer jsme zahájili vědomostním kvízem, kde měli všichni účastníci moţnost si nejenom prověřit svoje znalosti z oblasti kynologie i jiných více či méně příbuzných oborŧ, ale
hlavně se mezi sebou vzájemně poznat. Přestoţe se většina majitelŧ entlíkŧ mezi sebou uţ
zná, bylo milé mezi námi přivítat nové majitele štěňátek a také poznat lidi, s kterými jsme
mnohdy v kontaktu jen přes facebook či email.
V sobotu ráno jsme hlavní den srazu zahájili za slunečného počasí a v dobré náladě. Celý
den pak probíhal v duchu soutěţí, kde se prověřovaly zkušenosti a dovednosti nejen našich
čtyřnohých miláčkŧ, ale také nás, majitelŧ. Výhodu měli tentokrát hlavně ti, kteří měli
s pejsky natrénováno třeba házení a chytání piškotŧ na vzdálenost i několika metrŧ nebo
agility běh s prasečí noţkou na provázku. Právě díky rŧznorodému zaměření všech soutěţí
měli moţnost se na stupních vítězŧ umístit nejen majitelé se sportovně nebo pracovně vedenými psy, ale také majitelé nováčci nebo třeba děti se svými štěňátky.
Jednotlivé soutěţe pak byly proloţeny ukázkami stále populárnějších psích sportŧ – treibballu a noseworku. O tom, jak šikovní jsou
na treibball právě entlebuši, nás se svými psy
přesvědčili Lucka a Marcela Zavoralovy a
manţelé Stoklasovi. Přednášku a ukázky noseworku pak vedly přímo členky Nosework
klubu Lenka Raková a Dana Kafková. Odpolední nácvik handlingu, kterého se profesionálně zhostil poradce chovu ESP Pavel Pe-
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čenka, byl pak zaměřen na předvedení psa na výstavách a přípravu na bonitaci. Zejména noví majitelé entlíkŧ se tak dozvěděli více o tom, co je na výstavě nebo bonitaci čeká, a měli také
moţnost si přímo nacvičit pohyb v kruhu, výstavní postoj nebo třeba měření psa a kontrolu zubŧ.
V podvečer pak proběhla hlavní soutěţ, při které týmy na jednotlivých stanovištích v okolí
Luckého vrchu plnily nejrŧznější úkoly. Takţe jsme se

nejen hezky prošli (někteří i proběhli) a vyvenčili pejsky, ale také prověřili svoje znalosti a zkušenosti
z oblasti kynologie, ale stejně tak třeba zjistili jestli máme stejně dobrý nos na rozlišování rŧzných pachŧ jako naši psi, jestli umíme střílet z luku a nebo zda v sobě máme básnického ducha. Večer pak došlo na slavnostní vyhlášení vítězŧ v jednotlivých soutěţích a předávání
krásných cen.

Nedělní dopoledne jiţ tradičně patřilo společné
procházce po okolních kopcích a malebných
vesničkách. Bylo super uţít si opět tolik volně
pobíhajících tříbarevných parťákŧ, nechat je
společně vykoupat v potoce a odpoledne je
pak krásně utahané naloţit do aut a odjíţdět
domŧ se skvělým pocitem, ţe jsme si letošní
sraz zase náramně uţili.
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Cílem srazu určitě není porovnání jednotlivých psŧ, nebo jejich výkonŧ, ale vzájemné setkání
majitelŧ jednoho plemene, kteří se během společného víkendu mohou poznat, vyměnit si zkušenosti nebo jen strávit společně nějaký čas. Během celého víkendu bylo znát s jakou pečlivostí, chutí a srdcem byl sraz připraven. O tom svědčí nejen hladký prŧběh celé akce, krásné
ceny pro vítěze, ale třeba také úţasný entlebuší dort od Katky nebo speciálně navrţené hrací
karty s fotkami našich českých entlíkŧ, které připravil Martin. Organizátorŧm srazu Katce Jozové, Martinovi Košťálovi, Ádě Keramidasové a Vláďovi Drahoňovskému za jejich čas a snahu patří obrovský dík! Moc si toho váţíme a jsme rádi, ţe nám i letos umoţnili proţít skvělý

trikolórní víkend! To, jak moc se nám líbil
a jak se uţ teď těšíme na další ročník, asi
nejlépe vystihuje soutěţní básnička od
Aleše Velce
Za všechny účastníky ESP srazu Hana Vaculínová
Jménem organizátorŧ srazu bychom rádi poděkovali Klubu švýcarských salašnických psŧ za
finanční podporu a našim kamarádŧm a známým za věnování krásných cen do soutěţí. Velké
díky patří téţ všem nadšencŧm, kteří nám pomohli s organizací srazu formou přednášek a
ukázek.
Ceníme si všech účastníkŧ srazu, kteří dorazili opět ve skvělé náladě a s chutí účastnit se
veškerých kulišáren, které jsme si na ně přichystali. Díky jejich nadšení a skvělé atmosféře, jiţ
vytvořili, se uţ dnes těšíme na VI. sraz ESP.
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Tři barvy mám na těle,

Na srazu se neposlouchá,

po cestě skáču vesele.

páni nemaj nárok,

Usmívám se široce,

těšíme se, že se sejdem,

sraz jsou naše Vánoce!

všichni zase za rok.
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Sraz odchovancŧ z Tichého údolí ve Staré faře v Chrţíně

V sobotu 11.června se konal sraz odchovancŧ z Tichého údolí ve Staré faře v Chrţíně u Mělníka.
Po příjezdu jsme se všichni seznámili a poté začal odpolední program, který odstartovala procházka s minikvízem. I ten kdo byl na posledním místě se nemusel bát, ţe by domŧ odešel s
prázdnou, ceny byly totiţ pro kaţdého.
Po procházce následovala ukázka Treibballu, kterou si pro nás připravili manţelé Stoklasovi.
Večer nám majitelka penzionu přichystala večeři ve formě grilovaných pochoutek a pak uţ
jsme si jen povídali a uţívali společných chvilek s našimi pejsky. V neděli ráno přijela Míša
Hroncová známá handlerka a následovala přednáška s ukázkou výstavní drezury.
Byl to náš první sraz nebo spíš malé setkání našich štěňátek a jejich super majitelŧ.
Děkuji všem, kdo jste přijeli.
Jaroslava Havelková Šimková
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VII. APZ CUP 2016 - 24.-27.6.2016 v RS Nesměř u Ţďáru n/Sázavou
Sedmé setkání majitelŧ, chovatelŧ a přátel aplíkŧ se konalo v krásném prostředí Vysočiny.
Sešlo se nás okolo 50 lidí a přes 30 pejskŧ. Počasí bylo první dva dny tropické, ještě ţe jsme
měli hned za chatkami řeku Oslavu. Akce se parádně vydařila, vţdy připravujeme nové záţitky i pro kaţdoroční účastníky.

Díky skvělé partě máme nádherné vzpomínky!!!
Program byl opět i letos s novinkami, aby kaţdoroční
účastníci měli nové záţitky :-) snaţíme se program
tvořit zajímavý pro všechny.
V pátek se všichni účastníci přijeli ubytovat do areálu,
někteří byli na místě ještě dřív neţ my pořadatelé. Jiní
bloudili, ale nakonec jsme se všichni sešli.
Areál se nachází uprostřed lesa u řeky Oslavy, měli
jsme perfektní soukromí.
Ubytovaní jsme byli v chatkách a blízko sebe, tudíţ se
utuţovaly sousedské aplí vztahy. Na výcvik a program jsme měli také prostory, krásné dvě travnaté
plochy, ohniště, klubovničku a objednané pivo na víkend.
Po večeři v 19 hodin se konala teoretická přednáška
o shapingu s následnými ukázkami z praxe, všem byly rozdány dokumenty, kde si mohli uţitečné informace vzít i s sebou domŧ.
Po 21. h jsme se postupně začali scházet u ohně, kde jsme se navzájem představovali. Poté
se opekly buřty, zazpívalo se a uţívali jsme si navzájem povídání po dlouhé době. Překvapením bylo i losování čísel do sobotní speciální tomboly.
58

PŘÍSPĚVKY
PŘÍSPĚVKY
ČLENŦ
ČLENŦ
KLUBU
KLUBU
V sobotu ráno byl na areál překrásný pohled, v lese za svitu sluníčka.
Po snídani jsme se v 9 h vrhli na individuální výcvik, přihlášených aplíkŧ bylo hodně od začátečníkŧ po pokročilé.
Po obědě jsme relaxovali a někteří i poznávali krásy okolí.
V 15 h se zahájila tradiční Sranda soutěţ v novém pojetí i hodnocení, soutěţ se skládala ze
4 disciplín.
1. Proběhnutí slalomu tam a zpět.
2. Pes měl proběhnout tam a zpět agi tunelem, skočkou a agi kruhem.
Zde bylo poznat, kteří psi vidí překáţky poprvé a kteří jsou jiţ zkušení.
3. Přivolání přes větší čtverec plný nástrah (pamlsky a míčky), někteří pejskové měli v očích
jen volající páníky a ani si nevšimli, jiní nástrahám neodolali.
Provedení některých jedincŧ bylo opravdu velmi zábavné!!!
4. Maškarní, i letos se sešlo mnoho překrásných masek!!!
Po ukončení soutěţe jsme ještě rychle udělali společnou fotku.
Po večeři se vyhlásila tombola, kde na kaţdého majitele pejska čekala cena (od aportŧ,
vodítek, obojkŧ, dobrot aţ po kníţky). První
vylosovaní měli tu nejlepší moţnost výběru
čehokoliv v nabídce. A tak byly dárky postupně rozebrány.
Poté se vyhlásilo ohodnocení maškarních
masek, nejmladších štěněcích účastníkŧ a
výhercŧ Sranda soutěţe. Ocenili jsme i muţe v Taekwondu a našeho figuranta za odvahu. Doufáme, ţe všichni byli spokojení,
darŧ bylo víc neţ dost. Výherci byli potěšeni a odměněni i poháry. Děkujeme i za dobroty od
společnosti Happy Dog.
Po večeři jsme se sešli všichni venku na akci Taekwondo - druh bojového umění a sebeobrany. Rozhodně bylo na co koukat, správný kop do rozkroku to prý vţdy jistí! Večer se opět většina účastníkŧ sešla u ohně.
Ráno bylo po dešti, čerstvý vzduch a zataţeno, coţ nám po těch parných dvou dnech vŧbec
nevadilo. V 9 h byl zahájen nácvik stop pro začátečníky i pokročilé a nácvik vystavování a bonitaci. V 11 h proběhl hromadný výcvik – socializace, po obědě proběhla ukázka aplího zásahu na figuranta v ringu, byl to skutečný záţitek!
Úţasné video si mŧţete pustit na webu czechtricolor.cz.
Pro nadšené se konal i nácvik obran, kde kaţdý mohl zjistit, jaké vlohy má jeho aplík bránit.
Poté ti, kteří museli jet vydělávat, odjeli, aby stihli pondělní povinnosti, ti s dovolenou zŧstali a
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po 20. h jsme si udělali na závěr veselý vědomostní kvíz pro zábavu a ukončili akci při rozlučkovém táboráku.
V areálu byl nezvyklý klid... přece jen pŧlka účastníkŧ a méně štěkajících aplíkŧ bylo znát! Po
snídani od 9 h provedla rozhodčí přezkoušení z mezinárodního řádu. Zájemci, kteří chtěli
skládat zkoušky ze sportovní kynologie, si vyzkoušeli, jaké by mohli dostat hodnocení za své
výkony. (Po srazu úspěšně také svoje vybrané zkoušky sloţili). Po obědě jsme všichni odjeli
domŧ.
Pocity jsou z letošního sedmého srazu velmi příjemné, byla to náročná, ale úţasná
akce, vyjádřená spokojenost a radost zúčastněných jsou pro nás pořádající odměnou!
S přáním pěkných dnŧ
Veronika Hasová
www.czechtricolor.cz

60

PŘÍSPĚVKY VZPOMÍNÁME
ČLENŦ KLUBU

VZPOMÍNÁME

ICH. Califfo von Blasenneuhaus
3.6.2005 - 24.5.2016
S neutuchajícím temperamentem a
v celkově vynikající kondici Califfo
náhle odešel těsně před svými
11.narozeninami.
Náš milovaný "Kalíšek" bude ţít dál
v našich trvalých vzpomínkách a v
jeho potomcích.
Hana Loskotová

EROTIKA Queen Elsa
nar. 26.8.2005, odešla dne 28. 7. 2016
S láskou v srdci vzpomínáme na naši úţasnou
holčičku, fenku bernského salašnického psa,
která nám odešla v nedoţitých 11 letech svého
úţasného ţivota.
Erinka byla maminkou, babičkou i prababičkou
řady krásných potomkŧ.
Erinku kaţdý miloval a věříme, ţe vzpomenete
s námi. Nikdy nezapomeneme....
CHS Queen Elsa
Markéta a Jaromíra Sojkovy
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Termíny výstav 2017
Datum

Země

Město

Druh

Web

14.1.2017

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk

15.1.2017

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk

4.2.2017

CZ

Brno

DUO CACIB

www.duocacib.cz

5.2.2017

CZ

Brno

www.duocacib.cz

18.2.2017

SK

Bratislava

19.2.2017

SK

Bratislava

DUO CACIB
VICTORY SHOW-ŠŠCAC
NVP

22.4.2017

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

23.4.2017

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

29.4.2017

CZ

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz

30.4.2017

CZ

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz

7.5.2017

SK

Lučenec

MVP

20.5.2017

CZ

Litoměřice

MVP

21.5.2017

CZ

Litoměřice

MVP

27.5.2017

CZ

Zárybničná Lhota

Speciální výstava

www.skj.sk
www.nordbohemiacan
is.cz
www.nordbohemiacan
is.cz
www.kssp.cz

3.6.2017

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk

www.skj.sk
www.skj.sk

4.6.2017

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk

24.6.2017

CZ

Brno

MVP

www.intercanis.cz

25.6.2017

CZ

Brno

MVP

www.intercanis.cz

2.7.2017

SK

Velká Ida

MVP

12.8.2017

CZ

Mladá Boleslav

MVP

13.8.2017

CZ

Mladá Boleslav

MVP

19.8.2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.skj.sk
www.interdogbohemia
.com
www.interdogbohemia
.com
www.skj.sk

20.8.2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.skj.sk

9.9.2017

CZ

Jedovnice

Klubová výstava

www.kssp.cz

23.9.2017

CZ

Mladá Boleslav

Bonitace

www.kssp.cz

7.10.2017

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

8.10.2017

CZ

České Budějovice

MVP

25.-27.8.2017

UK

Kyjev

Euro Dog Show

28.10.2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.cmkj.info
eurodogshow2017.org/en/
www.skj.sk

29.10.2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.skj.sk

4.11.2017

CZ

Praha

DUO CACIB

www.vystavapsu.cz

5.11.2017

CZ

Praha

DUO CACIB

www.vystavapsu.cz

9.11.2017

D

Leipzig

World Dog Show

www.wds2017.de

10.11.2017

D

Leipzig

World Dog Show

www.wds2017.de

11.11.2017

D

Leipzig

World Dog Show

www.wds2017.de

12.11.2017

D

Leipzig

World Dog Show

www.wds2017.de

9.12.2017
10.12.2017

SK
SK

Nitra
Nitra

DUO CACIB
DUO CACIB

www.skj.sk
www.skj.sk
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Klubové akce 2017
Akce

Místo

Datum

Bonitace

Mladá Boleslav

15.4.2017

Speciální výstava

Zárybničná Lhota u Tábora

27.5.2017

Svod plemeníkŧ

Zárybničná Lhota u Tábora

27.5.2017

Svod mladých

Zárybničná Lhota u Tábora

28.5.2017

Bonitace

Brno

17.6.2017

Klubová výstava

Jedovnice u Brna

9.9.2017

Svod plemeníkŧ

Jedovnice u Brna

9.9.2017

Svod mladých

Jedovnice u Brna

10.9.2017

Bonitace

Mladá Boleslav

23.9.2017
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Plánované akce členŧ klubu 2017
Datum

Pořádá

Druh

Web

16.4.2017

CHS GASADELA

Velikonoční výšlap ŠSP na Pustevny

www.gasadela.com

16.4.2017

CHS AMBER
BOHEMIA

IX. ročník - Zlatá koleda Mokrsko

www.amberbohemia.wbs.cz

27.4. - 30.4.2017 Výcviky P.Pečenka

Jarní výcvikový pobyt Pecka

http://www.mokrovousy.cz/
danka

4.5. - 8.5.2017

Škola Elsa – Sojkovi

Jarní prodlouţený výcvikový a relaxační
víkend ATC Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/
tabor

13.5.2017

CHS Lanter
B. Horká

Výstup k rozhledně Děčínský Sněžník

Tel: 603238566

15.7. - 22.7.2017 Škola Elsa – Sojkovi

Letní výcvikový tábor Přátelství – ATC Slu- www.sojkovy-queenelsa.cz/
nečnice
tabor

24.8. - 27.8.2017 Výcviky P.Pečenka

Letní výcvikový pobyt Pecka

http://www.mokrovousy.cz/
danka

1.9. - 3.9.2017

VI. sraz entlebuchských salašnických psŧ

Tel: 728 265 709

Kateřina Jozová

27.9. - 1.10.2017 Škola Elsa – Sojkovi

Podzimní prodlouţený výcvikový a relaxač- www.sojkovy-queenelsa.cz/
ní víkend ATC Slunečnice
tabor

26.12.2017

CHS AMBER
BOHEMIA

X. ročník – Vánoční výstup na Blaník

www.amberbohemia.wbs.cz

31.12.2017

CHS GASADELA

Silvestrovský výšlap ŠSP na Pustevny

www.gasadela.com

27.12.-1.1.

Štěpánovi

Salašnický silvestr na chatě PRIM

www.chataprim.cz
Tel: 736772434
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JAK PSÁT PŘÍSPĚVEK DO ZPRAVODAJE KLUBU
Kaţdé nové číslo Zpravodaje je tvořeno zejména články Vás - členŧ 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 záţitky 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 níţe:
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 sloţí nejrŧznější
zkoušky.
I zde potřebujeme: okopírovaný PP, fotografii psa, kopii protokolu o vykonané
zkoušce a text kdo kdy a jakou zkoušku vykonal - viz vzor níţe:
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

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

Redakční rada Zpravodaje KŠSP
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