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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové klubu,
držíte v rukou letní číslo Zpravodaje, které jako vždy vzniklo i přičiněním mnohých z Vás. Děkujeme za všechny články, které jste nám zaslali a těšíme se na
další spolupráci.
V aktuálním čísle si můžete připomenout jarní Klubovou a speciální výstavu
ŠSP, dočtete se o dalším psím sportu, který nám představí paní Lucie Zavoralová a máte možnost se seznámit s průběhem zkoušky NHAT. Na osobnost pana
Jana Nesvadby zavzpomínala ve svém článku paní Eva Procházková.
Věnujeme se také ekonomické stránce odchovu a prodeje štěňat a problematice exportu štěňat do zahraničí.
Nechybí ani pravidelné rubriky věnované šampionům a pracovně úspěšným salašníkům. Naleznete zde samozřejmě i články o akcích členů klubu.
Pro děti a mládež jsme připravili na léto další výtvarnou soutěž a již se těšíme
na jejich výtvory.
Věříme, že si v tom letním salašnickém koktejlu každý najde to „své”.
Přejeme všem členům a jejich salašníkům krásné léto
a hodně hezkých společných zážitků!
Redakční rada Zpravodaje
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VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY

VARIABILNÍ SYMBOLY A PLATBY
Konstrukce variabilního symbolu

AABBBBCC

AA – kód platby

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 klubem obdržíte vždy spolu s pozvánkou na konkrétní
klubovou akci i instrukce pro provedení platby emailem nebo poštou.
Obdobně to platí i v případě členských příspěvků u nově přihlášených členů.
33 – znamená poplatek
za vystavení krycího listu
55 – znamená poplatek za kontrolu vrhu
88 – znamená výstavní poplatek
99 – znamená poplatek za bonitaci

Nečlenové klubu hradí jednotlivé
poplatky s variabilním symbolem,
kdy první dvě číslice, tedy AA viz výše,
jsou zdvojené:

Dříve zveřejňované formuláře a další
informace naleznete na klubovém webu:

www.kssp.cz

4

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

MILAN RULEC
předseda
Dolní Maxov 221,
468 44 Josefův Důl
Tel.: 776 037 224
kssp.rulec@email.cz
www.kssp.cz

Mgr. Hana Srbková
místopředseda, redakční rada
Pippichova 527, 273 71 Zlonice
Tel.: 604 922 643
kssp.srbkova@email.cz
www.kssp.cz

Martina Kopecká
hlavní poradce chovu
Trotina 7, 503 03 Smiřice
Tel.: 606 640 303
kssp.mkopecka@email.cz
www.kssp.cz

Ing. Radka Šatná
ekonom
Holasovice 218,
747 74 Holasovice
Tel.: 725 334 256
kssp.ekonom@email.cz
www.kssp.cz

Mgr. Kristina Daniszová
matrikářka
Lohniského 898/1,
152 00 Praha 5
Tel.: 604 268 609
kssp.matrika@email.cz
www.kssp.cz

REVIZNÍ KOMISE
Ing. Martina Křivánková, FCCA
Jan Stacha

Tel: 602 648 073
kssp.revizori@email.cz

Miroslav Burian

Tel: 732 241 911
Tel: 776 891 418
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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 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,
Moravsko-slezský

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

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

Malé nám. 30, 378 02 Stráž nad Nežárkou
Tel: 603 462 046, citka@centrum.cz
kontroly vrhů, vystavování krycích listů APZ

KONTROLY VRHŮ
Božena Hendrychová

Václav Chovanec

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

Březnice 512, 760 01 Zlín
Tel: 777 833 355
email: kssp@email.cz

Jaromíra Sojková

Jana Běhulová

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

Družstevní 4294, 760 05 Zlín
Tel: 777 697 746
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
Tel: 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 SLOŽKY KLUBU
Organizace zápisu štěňat
Jindřiška Hrušková

Vinařice 111,
294 41 Dobrovice

Tel: 721 317 691
jindriskahruskova@seznam.cz

Rodkovského 4,
678 01 Blansko

Tel: 731 111 665
appenzellka@seznam.cz

Organizace bonitací
Veronika Hasová

Organizace svodů mladých
Petra Tomšejová

Rokycanova 8,
360 17 Karlovy Vary

Tel: 602 424 232
svodmladych@email.cz

V Edenu 254,
439 07 Peruc

Tel: 604 401 390
tanami@seznam.cz

Organizace výstav
Šárka Křepčíková

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

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
Renata Sýkorová
Jana Pečenková
Zdeňka Bradáčková

kssp.zpravodaj@seznam.cz
kssp.kalendar@email.cz
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Speciální a klubová výstava ŠSP
Vážení příznivci švýcarských salašnických psů,
v sobotu dne 27.5.2017 proběhla Speciální výstava appenzellských, bernských a entlebuchských salašnických psů a Klubová výstava velkých švýcarských salašnických psů, proto mi nyní dovolte několik málo slov k zhodnocení průběhu celého výstavního dne.
Obě akce proběhly již tradičně v krásném prostředí kempu Knížecí rybník v Zárybničné
Lhotě u Tábora. Na Speciální výstavu bylo přihlášeno celkem 302 psů z toho 22 appenzellských, 226 bernských a 54 entlebuchských salašnických psů. Klubové výstavy se zúčastnilo celkem 63 velkých švýcarských salašnických psů. Vystavovatelé pocházeli především
z České republiky, ale také z Polska, Rakouska a Slovenska. Posuzování se i tentokrát ujali
zkušení a renomovaní čeští i zahraniční rozhodčí. Jsme velmi rádi, že naše pozvání posuzovat naše krásná trikolorní plemena přijala paní Satu Yla-Mononen z Finska, paní Helen
Davenport Willis z Velké Británie, paní Gabriela Ridarčíková ze Slovenska, pan Jiří Janda
a pan Miroslav Václavík z České republiky. Klubová výstava velkých švýcarských salašnických psů pak proběhla pod taktovkou paní Jiřiny Jandové z České republiky. Po dopoledním posuzování byl ve dvě hodiny zahájen odpolední program a v závěrečném kruhu
se nám tak představili krycí psi všech čtyř švýcarských plemen. Posléze proběhlo vyhlášení vítězů Klubové výstavy a následně i výstavy Speciální. Měli jsme také jedinečnou možnost pozorovat radost a nadšení malých vystavovatelů v soutěži Dítě a pes. Velmi kvalitní handling, který by leckterý dospělý mohl jen závidět, nám potom předvedli Mladí vystavovatelé v kategoriích I a II. Seznámili jsme se také s vítězi v soutěži Nejlepší pár psů,
Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší potomstvo, Nejlepší štěně a Nejlepší dorost Speciální výstavy. Proběhlo slavnostní vyhlášení nejstaršího veterána SV a všech vítězů jednotlivých plemen. Tímto gratuluji všem vítězům a čest poraženým. Konkurence byla, jak
už je to na našich výstavách zvykem, mezinárodní a velmi silná a příště to může být zase
jinak. Avšak pevně věřím, že jste si všichni tento slunečný den užili a strávili ho tak v příjemné společnosti našich čtyřnohých miláčků a svých přátel.
Ráda bych tímto také poděkovala všem našim sponzorům a to především hlavnímu sponzorovi firmě VAFO Praha s.r.o. – českému výrobci krmiva Brit, dále firmě GIOM, RY-JA
OBOJKY, PES PŘÍTEL ČLOVĚKA, ROSETTE, LASER CENTRUM Slaný a chovatelským stanicím
Bermondo Bohemia, Codeli Girls, Dartei, Lady Nebekam, z Milevských lesů, z Mokrovous, Queen Elsa a z Peruckých lesů. Opravdu velké dík za všechny Vaše krásné a bohaté
sponzorské dary, které udělaly vystavovatelům určitě nemalou radost a my si Vašeho
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Speciální a klubová výstava ŠSP
sponzorství velmi ceníme. Nemalé poděkování patří také všem, kteří přiložili ruku k dílu
a pomohli tak s organizací těchto výstav a zajistili tím, tak jejich hladký průběh. Děkuji technickému zázemí, všem pracovníkům v kruzích a ve výstavní kanceláři, odvedli jste
velký kus práce. Děkujeme také všem vystavovatelům a návštěvníkům, kteří přišli a vytvořili tak tu správnou výstavní atmosféru.
Na úplný závěr bych Vás ráda všechny co nejsrdečněji pozvala na Klubovou výstavu ŠSP,
která se bude konat dne 9. 9. 2017 v Jedovnici u Brna v kempu ATC Olšovec.
Těšíme se na Vás!
Za výstavní výbor MVDr. et Bc. Šárka Křepčíková,
ředitelka výstav KŠSP
Fotogalerie z výstavy na: www.kssp-cz.rajce.idnes.cz
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

VSP

štěňat-psi

BRIX Our Champions

nadějná

VSP

dorostu-psi

A JIN JANG Mauris de Swiss

nenastoupil

VSP

mladých-psi

BERNIE Darasson

nenastoupil

VSP

mladých-psi

FREDY from Swiss Star

výborná

2

VSP

mladých-psi

CARLOS FON BANHOF z Lužanského zámku

výborná

3

VSP

mladých-psi

CID z Dubské Lhoty

dobrá

VSP

mladých-psi

Fire Away Suma’s JrCh.

nenastoupil

VSP

mladých-psi

ALEX Izora - VSSP

velmi dobrá

VSP

mladých-psi

CAMPI z Podlesí Kosíře

velmi dobrá

4

VSP

mladých-psi

FEDERICO Zlatá skalka

výborná

1

CAJC

VSP

mezitřída-psi

ANDY Swiss Love

výborná

2

res. CAC

VSP

mezitřída-psi

DISSIDENT BESSING from Swiss Star

výborná

3

VSP

mezitřída-psi

CESIDY GASTON Happiness Dog

velmi dobrá

VSP

mezitřída-psi

CAESAR Swiss Miss

výborná

VSP

mezitřída-psi

ERON Clark S Future

výborná

1

VSP

mezitřída-psi

AKIM Quittein Star

výborná

4

VSP

otevřená-psi

BLACK JACK from Nina’s farm

výborná

1

VSP

otevřená-psi

COLLIN Big Ducky

nenastoupil

VSP

otevřená-psi

JAMESON z Kolínského Polabí

výborná

VSP

otevřená-psi

Rocks a White Martin Blue View

výborná

VSP

otevřená-psi

Herkules vom Försterrain

výborná

4

VSP

otevřená-psi

CARLOS Turovští psi

výborná

2

VSP

otevřená-psi

ARNY Quittein Star

výborná

VSP

otevřená-psi

FALKO from Swiss Star

výborná

3

VSP

vítězů-psi

ROBINSON CRUSOE Quarterworld

výborná

4

VSP

vítězů-psi

BUFFALO Javera GrCh.

výborná

2

res. CAC

VSP

vítězů-psi

GIORGIO ARMANI from Swiss Star GrCh.

výborná

1

CAC

VSP

vítězů-psi

ALVIN Čertovo břemeno Ch.

výborná

VSP

vítězů-psi

ALBERT Light Storm Ch.

nenastoupil

VSP

vítězů-psi

ARÉS from Nina’s farm GCh.

výborná

3

VSP

štěňat-feny

BLACK BETT Our Champions

velmi nadějná

1

VSP

dorostu-feny

ABIGAIL Lyranta

velmi nadějná

1

VSP

dorostu-feny

DANGER Swiss Miss

nenastoupila

VSP

mladých-feny

BASTIANA z Dubské Lhoty

nenastoupila

VSP

mladých-feny

BESSY Cherful Monsar

výborná

VSP

mladých-feny

BEATRICE Darasson

velmi dobrá
10
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

VSP

mladých-feny

CORRIN z Dubské Lhoty

velmi dobrá

VSP

mladých-feny

GENEVIEVE from Swiss Star

výborná

VSP

mladých-feny

KOZETA z Grandorfa

velmi dobrá

VSP

mladých-feny

ANNEMARY Izora - VSSP

výborná

4

VSP

mladých-feny

FANTASIA Clark S Future

výborná

3

VSP

mladých-feny

Aria z Lisowskiego Wzgórza

nenastoupila

VSP

mladých-feny

ARWEN Adalhund

velmi dobrá

VSP

mladých-feny

BESSI Balů’s farm

výborná

2

VSP

mezitřída-feny

AGGY Adalhund

výborná

4

VSP

mezitřída-feny

EUFORIA Clark S Future

výborná

1

CAC, BOS

VSP

mezitřída-feny

Zaira Zaline [slovinská neznámá]

výborná

2

res. CAC

VSP

mezitřída-feny

DAYSI Svatojánští psi

velmi dobrá

VSP

mezitřída-feny

ORION Valatheca

velmi dobrá

VSP

mezitřída-feny

GINGER Dream’s of Cathrine

výborná

VSP

mezitřída-feny

ANNABELL Kings of tricolor

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

AMY Swiss Bells

výborná

VSP

otevřená-feny

CLEOPATRA Svatojánští psi

nenastoupila

VSP

otevřená-feny

XENIA Quarterworld

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

TAYRA Quarterworld

výborná

3

VSP

otevřená-feny

LEA SYNDY Lucky Swiss

výborná

2

VSP

otevřená-feny

Resa Lepa Anka

výborná

VSP

otevřená-feny

ARWEN Darasson

výborná

VSP

otevřená-feny

EVELYN Zlatá skalka

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

BESSIE z Dašického dvora

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

FELEENA AIRIN from Eagle Hills

výborná

VSP

vítězů-feny

CARMEN Fanny Ch.

výborná

2

res. CAC

VSP

vítězů-feny

DJAKARTA Clark S Future

výborná

1

CAC

APZ

mladých-psi

AUSTIN Rosmery Angel

výborná

2

APZ

mladých-psi

AXEL Rosmery Angel

výborná

1

APZ

mladých-psi

ATHOS Borecký sen

velmi dobrá

4

APZ

mladých-psi

CABRIO Balmoral Moravia

výborná

3

APZ

mezitřída-psi

AIRON Color Element

nenastoupil

APZ

mezitřída-psi

AJMON Rosmery Angel

velmi dobrá

1

APZ

otevřená-psi

FIDO Zahrada snů

výborná

1

APZ

vítězů-psi

BARNY od Vyškovského rybníka

výborná

2

APZ

vítězů-psi

ARNOLD Borogravia Ch.

výborná

1
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

APZ

vítězů-psi

CHANDLER Šťastná Berjanka ICh.

výborná

3

APZ

vítězů-psi

HAKIM Šťastná Berjanka Ch.

výborná

4

APZ

vítězů-psi

INDY z Tichého údolí

výborná

APZ

štěňat-feny

CHERRY-DAISY Zahrada snů

velmi nadějná

APZ

dorostu-feny

EXY Polymelus

nenastoupila

APZ

mladých-feny

AKIRA Borecký sen

velmi dobrá

1

APZ

mezitřída-feny

ANABELA Smiling tails

velmi dobrá

3

APZ

mezitřída-feny

MARILLA Šťastná Berjanka

výborná

1

APZ

mezitřída-feny

GLORIA Queen Elsa

velmi dobrá

2

APZ

otevřená-feny

CARAMEL BONBON Tail Twisted

výborná

1

APZ

otevřená-feny

ASTA Czech Encian

diskvalifikována

APZ

vítězů-feny

APOLENA Borogravia Ch.

dobrá

APZ

čestná-feny

ANDĚLA Budysaur ICh.

výborná

1

BSP

štěňat-psi

BASTIAAN Budweiser Bern

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-psi

BENJAMIN Budweiser Bern

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-psi

ASTERIX Království psů

nadějná

4

BSP

dorostu-psi

PERRY z Labského zátiší

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-psi

DIEGO Narenian

nenastoupil

BSP

dorostu-psi

ROBI Codeli Girls

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-psi

PLUTO z Labského zátiší

velmi nadějná

3

BSP

mladých-psi

CLIFFORD LEE Narenian

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

GORBY GUSTAV ze Zahrádeckých luk

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

Walmond Gaspari Line

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

CAR BEN z Podlesí Kosíře

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

CURACAO BLUE Narenian

výborná

BSP

mladých-psi

AKÉLA Dafydog

výborná

BSP

mladých-psi

JEFRRY od Zlatého Roxe

výborná

BSP

mladých-psi

JAZZY od Zlatého Roxe

výborná

BSP

mladých-psi

JAG od Zlatého Roxe

nenastoupil

BSP

mladých-psi

Uber Riomadea Grande

výborná

BSP

mladých-psi

HARRY ze Zminného

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

DOCTOR DULI Queen Elsa

výborná

BSP

mladých-psi

NICK z Labského zátiší

výborná

BSP

mladých-psi

ATOM pod Jehlou

dobrá

BSP

mladých-psi

All My Black Believe in Dreams

výborná

BSP

mladých-psi

EDISON PotteryMili

velmi dobrá
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1

2

CAC
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

BSP

mladých-psi

KOUDY Bermondo Bohemia

nenastoupil

BSP

mladých-psi

EMMERITO Eldegi

výborná

BSP

mladých-psi

DANGER Chřibské zátiší

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

Jazzman Venyim Gyöngye

výborná

3

BSP

mezitřída-psi

Oskar Algrand Berni JCh.

výborná

1

BSP

mezitřída-psi

ARES Berner von Weipert Hof

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

AKIM od Pěti rybníčků

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

CHAMPION Tichý dvůr

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

ILSON Ráj na Vysočině

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

DIESEL Valeross Bohemia

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

DECAMERON Valeross Bohemia

výborná

BSP

mezitřída-psi

KIMI z Labského zátiší

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

LITTLE BARON z Labského zátiší

výborná

2

BSP

mezitřída-psi

BOSCO AMOR od Zlatého jinanu

výborná

3

BSP

mezitřída-psi

BEL AMI GANDY Suisse Perle

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

ARMANI Queen Elsa

výborná

BSP

otevřená-psi

FRENKLIN Tichý dvůr

výborná

BSP

otevřená-psi

Large and Sweet Starry Town

výborná

BSP

otevřená-psi

OZZY z Kapky štěstí

dobrá

BSP

otevřená-psi

IMPERIAL od Zlatého Roxe

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

ANDREAS z Údolí Kazničova

výborná

BSP

otevřená-psi

ANGEL Bern’s Hell

výborná

BSP

otevřená-psi

CARGO Trikolore Fortuna

dobrá

BSP

otevřená-psi

AMYR Adamarti Alma

neposouzen

BSP

otevřená-psi

FIDO ze Zahrádeckých luk

dobrá

BSP

otevřená-psi

JACK z Labského zátiší

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

BASTIEN z Údolí Kazničova

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

Quess von der Hohen Linde

výborná

BSP

otevřená-psi

CADILLAC Delf Line

nenastoupil

BSP

otevřená-psi

ALEX z Jindic

dobrá

BSP

otevřená-psi

CORTEZ Ladyca Bern

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

BOLT Cink hill

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

WILIBALD Queen Elsa

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

ALMOND z Podlesí Kosíře

výborná

BSP

otevřená-psi

HAGAR ze Slunného dvora

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

AGYRO Adamarti Alma

dobrá
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

BSP

otevřená-psi

COSMO JUNIOR Bodemika Czech

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

CLARK Chřibské zátiší

dobrá

BSP

otevřená-psi

KENN Codeli Girls

výborná

BSP

otevřená-psi

JIMMY Codeli Girls

výborná

BSP

otevřená-psi

CHARDONAY od Trotinského potoka

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

Blues z Cichej Górki

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

KING LERRY Carallsa

výborná

BSP

vítězů-psi

Robinson Ridon Hennet Ch.

nenastoupil

BSP

vítězů-psi

AMAZING SWEET Czech paws Ch.

výborná

BSP

vítězů-psi

Northern Winter Sunset Fortuneia Ch.

nenastoupil

BSP

vítězů-psi

Bravo Baronello Elenberner Ch.

výborná

BSP

vítězů-psi

Rover Riomadea Grande Ch.

výborná

BSP

vítězů-psi

FERCUS Adis Abbeba Ch.

výborná

BSP

vítězů-psi

BRAINY BOWIE Shaggyguard GrCh.

výborná

BSP

vítězů-psi

BALTIC MAX Ladyca Bern

výborná

3

BSP

vítězů-psi

CHUCK z Mokrovous Ch.

výborná

4

BSP

veteránů-psi

CASIDY Baronnella

dobrá

2

BSP

veteránů-psi

Arne vom Kammergut

výborná

1

BSP

veteránů-psi

FRODO Queen Elsa

neposouzen

BSP

čestná-psi

HARRY z Mokrovous Ch.

výborná

BSP

čestná-psi

CONAN Polepské údolí GrCh.

nenastoupil

BSP

čestná-psi

SIRIUS BLACK Queen Elsa Ch.

nenastoupil

BSP

štěňat-feny

ELINA SOFIE Valeross Bohemia

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

ELLA Trikolore Fortuna

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

BLUEBERRY Budweiser Bern

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

VIKTORIA Bersaltyna

nenastoupila

BSP

štěňat-feny

JUSTICE FOR ALL from Christofland

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-feny

EXOTICA Valeross Bohemia

velmi nadějná

3

BSP

štěňat-feny

ELEONORA Trikolore Fortuna

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

PRETTY z Labského zátiší

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

BÁCA Bohemia Caira

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

PHOEBE z Labského zátiší

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

YARI Písecké hory

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

RAYA Codeli Girls

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

Zafira u Źródeł Wisły

velmi nadějná

3

BSP

dorostu-feny

CATRIN Arabelis

velmi nadějná

2
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2

res. CAC

2

res. CAC

1

CAC

1

4

1

4

Nejlepší štěně SV

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

BSP

dorostu-feny

DE MONNA Amber Bohemia

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

CINDY Arabelis

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

QUWENDA z Kapky štěstí

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

DE BORRA Amber Bohemia

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

DE LORCA Amber Bohemia

nenastoupila

BSP

mladých-feny

CASSEY Trittico

výborná

BSP

mladých-feny

RŮŽENKA z Akátové aleje

výborná

BSP

mladých-feny

CONNIE od Pěti rybníčků

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

CATLEEN Queen Elsa

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

URIANNA Bersaltyna

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

MARRY z Mokrovous

výborná

4

BSP

mladých-feny

KIMBA Bermondo Bohemia

výborná

2

BSP

mladých-feny

KIMI Bermondo Bohemia

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

PARIS Codeli Girls

výborná

BSP

mladých-feny

HESSY Trojan z Lomné

výborná

BSP

mladých-feny

ELLA BEARNIE Kabátko

výborná

BSP

mladých-feny

JESSIE od Zlatého Roxe

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

CHARLOTTA Vera Fortuna

výborná

BSP

mladých-feny

ADELL z Ostrovačické Oázy

výborná

BSP

mladých-feny

AGGI pod Jehlou

nenastoupila

BSP

mladých-feny

Dolce Odette Bernewa’s

výborná

BSP

mladých-feny

ELVÍRA Kabátko

výborná

BSP

mladých-feny

CARLY Queen Elsa

výborná

BSP

mladých-feny

QUINTA Codeli Girls

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

FRANCISS Horské stráně

výborná

BSP

mladých-feny

ASTRID Silent Wind

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

EDEN PotteryMili

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

AMBER Silent Wind

výborná

BSP

mladých-feny

DAFFI Bodemika Czech

výborná

BSP

mladých-feny

JORDANKA ze Slunného dvora

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

BRETTANY Amazing Heart

výborná

BSP

mladých-feny

CZARINA NATASCHA Ashoune Dream

nenastoupila

BSP

mladých-feny

CARMEN Trittico

výborná

BSP

mladých-feny

NIKITA Baronnella

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

ELISA PotteryMili

nenastoupila

BSP

mladých-feny

ABBIE z Ostrovačické Oázy

velmi dobrá
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

BSP

mladých-feny

AGNIESKA AISCHE Silent Wind

výborná

BSP

mladých-feny

JACKIE od Zlatého Roxe

výborná

BSP

mladých-feny

KIRA Bermondo Bohemia

nenastoupila

BSP

mladých-feny

NELLIE Baronnella

nenastoupila

BSP

mladých-feny

ANNIE Bohemia Wolfs

výborná

BSP

mladých-feny

CASSEY Balmoral Moravia

výborná

BSP

mezitřída-feny

Charlotte Lusi’s Stars

výborná

BSP

mezitřída-feny

BRITHANY Suisse Perle

výborná

BSP

mezitřída-feny

CHARLIEN Tichý dvůr

výborná

BSP

mezitřída-feny

Lulu Soulbern

výborná

BSP

mezitřída-feny

Undra Riomadea Grande

výborná

BSP

mezitřída-feny

ISIDA Ráj na Vysočině

dobrá

BSP

mezitřída-feny

AZIRA WILL KISS YOU Happy Love

výborná

BSP

mezitřída-feny

JANNET JULIET Carallsa

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

ABIGAIL Budweiser Bern

výborná

BSP

mezitřída-feny

AURA Petrovické louky

nenastoupila

BSP

mezitřída-feny

My Spanish Princess De Neboa de Meigas

výborná

BSP

mezitřída-feny

COUNTRY SHADOW Let’s Dream

výborná

BSP

mezitřída-feny

BORENICA Trittico

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

ISHARA IMMOTAL Carallsa

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

BUFFY FIGHTER Suisse Perle

nenastoupila

BSP

mezitřída-feny

ELZA Horské stráně

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

IRISH INDIANA Carallsa

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

Gabby Wzgórze Agisa

výborná

BSP

mezitřída-feny

TIFANNY Bersaltyna

výborná

BSP

mezitřída-feny

CHELSEA Tichý dvůr

výborná

BSP

mezitřída-feny

Patricia vom Gipfelfeuer

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

BETTY Berner von Weipert Hof

výborná

BSP

mezitřída-feny

EDITHA Katty champion

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

GEISY ze Zahrádeckých luk

výborná

BSP

mezitřída-feny

ANGEE Petrovické louky

výborná

BSP

mezitřída-feny

DALIDA Kostofrank

výborná

BSP

otevřená-feny

DAIMI z Modlivého dvora

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

Amy u Dvou čertů

výborná

BSP

otevřená-feny

DAFY Dixiedog

výborná

BSP

otevřená-feny

COLLETE Chřibské zátiší

velmi dobrá
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CAC

2

res. CAC
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BSP

otevřená-feny

CRAZY Chřibské zátiší

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

INDIANA Bermondo Bohemia

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

LEILA pod Radyní

výborná

BSP

otevřená-feny

BESSY Podsrpenská hvězda

výborná

BSP

otevřená-feny

BROŇA Strýcova pohoda

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

LORETT Martei

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

BIBIANA BRENDA Lisafi

výborná

BSP

otevřená-feny

CORALIE Ladyca Bern

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

Quinty Riomadea Grande

výborná

BSP

otevřená-feny

AIDA Narenian

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

GIGI Polepské údolí

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

VIVIAN BABY Queen Elsa

výborná

BSP

otevřená-feny

BLACK ENNIE od Cecimy

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

AJRÍN IVER od Zlatého jinanu

výborná

BSP

otevřená-feny

ARIANA Narenian

výborná

BSP

otevřená-feny

FATYMA Valašský vrch

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

HONEY MONSTER from Christofland

výborná

BSP

otevřená-feny

ANGIE Staroplzenecká

výborná

BSP

otevřená-feny

ANTEA AILLEN Let’s Dream

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

JASMINA ze Staměřic

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

ORI Codeli Girls

výborná

BSP

otevřená-feny

BARBARA LA Donna Bona

výborná

BSP

otevřená-feny

ISIS vom Schmiedegärtchen

výborná

BSP

otevřená-feny

CORA Kostofrank

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

CINDERELLA Záře démantů JCh.

výborná

BSP

otevřená-feny

ELIS Alboja

výborná

BSP

otevřená-feny

BONNY DIXIE Ashoune Dream

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

BESSIE Berner von Weipert Hof

výborná

BSP

otevřená-feny

Zelma z Gemerskej Polomy

výborná

BSP

otevřená-feny

ANNIKA Ebony Glow

výborná

BSP

otevřená-feny

CHESEE Tichý dvůr

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

CANDY Chřibské zátiší

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

BERENIKA BELLA GAIA Lisafi

výborná

BSP

otevřená-feny

BABY LOVE Aura Canis

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

AIDA Zářící hvězda

výborná

BSP

pracovní-feny

BERNADETTE Bona Fornax

výborná
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BSP

pracovní-feny

WATANAY Queen Elsa

výborná

2

BSP

vítězů-feny

HONEY SUCKLE ROSE Codeli Girls Ch.

výborná

3

BSP

vítězů-feny

EMMA Bermondo Bohemia Ch.

výborná

1

CAC

BSP

vítězů-feny

KAMEY Baronnella

výborná

2

res. CAC

BSP

vítězů-feny

KOMTESA pod Radyní Ch.

výborná

4

BSP

veteránů-feny

COMTESA pod Radyní Ch.

výborná

BSP

veteránů-feny

DITA Baronnella

výborná

BSP

veteránů-feny

DEINA Baronnella

výborná

BSP

veteránů-feny

ICCONY Queen Elsa

výborná

BSP

veteránů-feny

BAMBINA Moravian Hurricane

výborná

BSP

veteránů-feny

CINDY Codeli Girls

výborná

BSP

veteránů-feny

LITTLE JAY Queen Elsa JCh.

výborná

BSP

veteránů-feny

CLEMENTINE pod Radyní

výborná

BSP

veteránů-feny

CHIQUITA Radu

výborná

BSP

veteránů-feny

ELISA Tornádo Erben

výborná

BSP

veteránů-feny

ALHAMBRA Bohemia Bernica

výborná

BSP

veteránů-feny

BONNIE z Blanenského podhájí

výborná

BSP

veteránů-feny

ARIELANA Bohemia Bernica

výborná

BSP

veteránů-feny

LOUSIANA Queen Elsa ICh.

výborná

BSP

veteránů-feny

ISSABELL Queen Elsa

nenastoupila

BSP

veteránů-feny

LET’S GO Queen Elsa

nenastoupila

BSP

čestná-feny

CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia ICh.

výborná

1

BSP

čestná-feny

BELLA z Komorna Ch.

výborná

2

ESP

dorostu-psi

MAX z Tichého údolí

nadějná

1

ESP

dorostu-psi

BRUNO z Království Abigail

nadějná

2

ESP

mladých-psi

ARTY JOHN Severka Club

dobrá

ESP

mladých-psi

AXELL FELIX Severka Club

dobrá

ESP

mladých-psi

ACHIM Balmoral Moravia

dobrá

ESP

mladých-psi

ARNOLD z Duhové louky

velmi dobrá

ESP

mladých-psi

ENN Tres Color Amicus

výborná

2

ESP

mladých-psi

HUBERT z Mokrovous

výborná

4

ESP

mladých-psi

DENNY od Fossinky

výborná

1

ESP

mladých-psi

BARNEY z Lesní zahrady

výborná

3

ESP

mezitřída-psi

COUDY from Baker’s farm

výborná

1

CAC

ESP

mezitřída-psi

CLEO from Baker’s farm

výborná

2

res. CAC

ESP

mezitřída-psi

Van Gogh II. from Balihara ranch

výborná

3
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ESP

otevřená-psi

IANYS z Tichého údolí

velmi dobrá

2

ESP

otevřená-psi

DIOGENES MAX ze Staré mincovny

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-psi

CHUCK z Tichého údolí

výborná

2

res. CAC

ESP

otevřená-psi

ARNY od Almili

výborná

4

ESP

otevřená-psi

ARRY von Prígl

výborná

3

ESP

vítězů-psi

COUDY z Mokrovous ICh.

výborná

4

ESP

vítězů-psi

Harry vom Saarnberg Ch.

výborná

1

CAC

ESP

vítězů-psi

ASTERIX from Wealth island Ch.

výborná

2

res. CAC

ESP

vítězů-psi

Bohun z Zamkowego Grodu Ch.

výborná

3

ESP

veteránů-psi

Auksis Interpola ICh.

výborná

1

ESP

dorostu-feny

BECKY z Vrbové ulice

velmi nadějná

2

ESP

dorostu-feny

Annie Helvétsky priateľ

velmi nadějná

1

ESP

dorostu-feny

BRITA z Království Abigail

nenastoupila

ESP

mladých-feny

ANGIE LAVANDA Severka Club

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

BELLA z Lesní zahrady

výborná

ESP

mladých-feny

ALLI ROSE SAIDY Severka Club

nenastoupila

ESP

mladých-feny

DORY of Freedom Love

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

ANNIE od Konárovského zámku

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

APRIL MADELEINE Severka Club

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

Kendy Korolevstvo Gornih Psov

výborná

ESP

mladých-feny

CELESTE z Janzdel

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

BOUNTY z Lesní zahrady

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

AISHA Balmoral Moravia

výborná

ESP

mladých-feny

BEANY z Lesní zahrady

velmi dobrá

ESP

mezitřída-feny

KSARA z Tichého údolí

výborná

2

ESP

mezitřída-feny

ELIZABETH Anabantha

výborná

3

ESP

mezitřída-feny

Agnita von den Gänsewiesen

výborná

1

ESP

otevřená-feny

HANNY z Tichého údolí

velmi dobrá

ESP

otevřená-feny

DOGGIE Zahrada snů

velmi dobrá

ESP

otevřená-feny

IALLESSIA z Tichého údolí

velmi dobrá

ESP

otevřená-feny

CONNIE Anabantha

výborná

3

ESP

otevřená-feny

HOLLY from Yvrea horse farm

výborná

2

res. CAC

ESP

otevřená-feny

CORINA Anabantha

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-feny

BÁRA z Janzdel

výborná

4

ESP

pracovní-feny

Kira Źorska Prima

výborná

1

CAC

ESP

vítězů-feny

EUFROSINA z Tichého údolí Ch.

výborná

1

CAC
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1

BOV

CAJC

4

3

2

res. CAC

CAC

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ A klubovÉ výstavY

ESP

vítězů-feny

BAGHEERA Zahrada snů Ch.

výborná

3

ESP

vítězů-feny

AISHA z Lesní zahrady Ch.

výborná

4

ESP

vítězů-feny

BLANKA Quercus Niger Ch.

výborná

2

ESP

čestná-feny

BARNIE Sweape ICh.

výborná

2

ESP

čestná-feny

ANNIE Horovka Ch.

výborná

1

res. CAC

Soutěž „Mladý vystavovatel I“ (věk od 9 do 13 let)
Pořadí

Jméno

Věk

Plemeno

Soutěží se psem

Kat. číslo

1

Tobiáš Jančička

9 let

BSP

CLARK Chřibské zátiší

2

Jiří Novotný

9 let

BSP

CONNIE od Pěti rybníčků

84

3

Fiala Matěj

9 let

BSP

ELLA BEARNIE Kabátko

4

Jan Zeisek

9 let

BSP

BEL AMI GANDY Suisse Perle

5

Markéta Bártová

10 let

BSP

Ch. KOMTESA pod Radyní

1. místo

230

6

Alena Dušková

10 let

BSP

AIDA Zářící hvězda

4. místo

222

7

Alenka Zemanová

10 let

ESP

ELIZABETH Anabantha

287

8

Patricie Pavlíčková

10 let

ESP

DORY of Freedom Love

278

9

Daniel Kráčmar

12 let

BSP

CARMEN Trittico

150

10

Tereza Sodomkova

12 let

BSP

DAIMI z Modlivého dvora

11

Ivana Jíšová

12 let

BSP

PLUTO z Labského zátiší

2. místo

125
133
60

186
3. místo
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Soutěž „Mladý vystavovatel II” (věk od 13 do 17 let)
Pořadí

Věk

Plemeno

1

Jméno
Milan Krtek

13 let

BSP

EDITHA Katty champion

Soutěží se psem

2

Josef Novotný

13 let

BSP

CONNIE od Pěti rybníčků

3

Terezka Kopecká

13 let

BSP

ORI Codeli Girls

3. místo

206

4

Anna Kindlová

14 let

ESP

HANNY z Tichého údolí

4. místo

289

5

Linda Procházková

16 let

BSP

Ch. BELLA z Komorna

1. místo

248

20

Kat. číslo
2. místo

182
125

Klubová výstava
Velký švýcarský salašnický pes
BOB
Eron Clark S Future, 
mezitřída
Výborný 1, CAC, BOB,
majitel a chovatel: Jana Běhulová, Zlín 5

kat. č. 15

BOS
Euforia Clark S Future, 
mezitřída
Výborná 1, CAC, BOS,
majitel a chovatel: Jana Běhulová, Zlín 5

kat. č. 46

BOJ
Genevieve from Swiss Star, 
třída mladých
Výborná 1, CAJC, BOJ,
majitel a chovatel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
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kat. č. 38

SPECIÁLNÍ výstava
APPENZELLSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB
Ch. Arnold Borogravia,
třída vítězů
Výborný 1, CAC, Vítěz SV, BOB,
chovatel: Jitka Voráčková, Přeštice
majitel: Michal Turek, Písek
BOJ
Axel Rosmery Angel,
třída mladých
Výborný 1, CAJC, BOJ,
chovatel: Růžena Šťovíčková, Praha 9
majitel: Hana Černá, Krhanice
BOS
Caramel Bonbon Tail Twisted,
mezitřída
Výborná 1, CAC, Vítěz SV, BOS,
chovatel: Mariana Sabáček, Český Brod
majitel: Andrea Steinerová, Tlučná
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SPECIÁLNÍ výstava
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB
Kenn Codeli Girls,
třída otevřená
Výborný 1, CAC, Vítěz SV, BOB,
chovatel a majitel: Martina Kopecká, Smiřice
BOS
Honey Monster from Christofland,
třída otevřená
Výborná 1, CAC, Vítěz SV, BOS,
chovatel a majitel: Hana Chovancová, Zlín
BOJ
Elvíra Kabátko,
třída mladých
Výborná 1, CAJC, BOJ,
chovatel a majitel: Kateřina Šavrdová, Srbín
BOV
Cindy Codeli Girls,
třída veteránů
Výborná 1, BOV,
chovatel a majitel: Martina Kopecká, Smiřice
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SPECIÁLNÍ výstava
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB, BOJ
Denny od Fossinky,
třída mladých
Výborný 1 ,CAJC, BOJ, BOB,
chovatel: Romana Krásová, Pohořany
majitel: Tomáš Zavadil, Všemina
BOS
Bella z Lesní Zahrady,
třída mladých
Výborná 1, CAJC, BOS,
chovatel: Ing. Milan Stoklasa, Štěchovice
majitel: Jan Kejř, Tehov
BOV
Ich. Auksis Interpola,
třída veteránů
Výborný 1, BOV,
chovatel: Kestutus Bartusevičius, Vilniaus
majitel: Mgr.Lucie Zavoralová, Kunějov
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SPECIÁLNÍ výstava
Dítě a pes
- nastoupilo 25 dětí a všichni zvítězili :-)
Mladý vystavovatel I.
1. místo Markéta Bártová, 10 let, BSP Ch. Komtesa pod Radyní
2. místo Jiří Novotný, 9 let, BSP Connie od Pěti rybníčků
3. místo Ivana Jíšová, 12 let, BSP Pluto z Labského zátiší
4. místo Alena Dušková, 10 let, BSP Aida Zářící hvězda

Mladý vystavovatel II.
1. místo Linda Procházková, 16 let, BSP Ch. Bella z Komorna
2. místo Milan Krtek, 13 let, BSP Editha Katty champion
3. místo Tereza Kopecká, 13 let, BSP Ori Codeli Girls
4. místo Anna Kindlová, 14 let, ESP Hanny z Tichého údolí
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SPECIÁLNÍ výstava
Dítě a pes
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SPECIÁLNÍ výstava
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SPECIÁLNÍ výstava
Přehlídka vítězů třídy čestné
APZ
fena Ich. Anděla Budysaur,
chovatel: Antonín Saur, Budyně nad Ohří
majitel: Růžena Šťovíčková, Praha 9
BSP
pes Ch. Harry z Mokrovous,
chovatel a majitel: Pavel Pečenka,
Mokrovousy
BSP
fena Ich. Calamity Cayenne Bermondo Bohemia,
chovatel a majite: MVDr. Kateřina Ouřadová, Šestajovice
ESP
fena Ch. Annie Horovka,
chovatel: Jan Kubát, Plzeň
majitel: Pavel Tille, Česká Lípa

Nejlepší pár psů
APZ
Chuck z Tichého údolí,
Eufrosina z Tichého údolí,
majitel:
Vladimír Drahoňovský,
Horoměřice
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SPECIÁLNÍ výstava
Nejlepší chovatelská stanice
BSP
Codeli Girls,
majitel: Martina Kopecká, Smiřice

Soutěž potomstva
BSP
Harry z Mokrovous,
majitel: Pavel Pečenka,
Mokrovousy

Nejlepší štěně SV
BSP
fena Blueberry Budweiser Bern,
Velmi Nadějná 1, Nejlepší štěně SV,
chovatel: Hana Smolová, Litvínovice
majitel: Šárka Křepčíková, Peruc

Nejlepší dorost SV
BSP
pes Robi Codeli Girls,
Velmi Nadějný 1, Nejlepší dorost SV,
chovatel: Martina Kopecká, Smiřice
majitel: Pavel Pečenka, Mokrovousy
29

SPECIÁLNÍ výstava
Nejstarší veterán výstavy
BSP pes Frodo Queen Elsa,
datum narození 31. 10. 2005,
chovatel: Markéta Sojková, Žižice
majitel: Kateřina Plzáková, Zvoleněves

Vítěz Speciální výstavy APZ pes
Ch. Arnold Borogravia,
třída vítězů
Výborný 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel: Jitka Voráčková, Přeštice
majitel: Michal Turek, Písek

Vítěz Speciální výstavy APZ fena
Caramel Bonbon Tail Twisted,
mezitřída
Výborná 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel: Mariana Sabáček, Český Brod
majitel: Andrea Steinerová, Tlučná

Vítěz Speciální výstavy BSP pes
Kenn Codeli Girls,
třída otevřená
Výborný 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel a majitel: Martina Kopecká, Smiřice
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SPECIÁLNÍ výstava
Vítěz Speciální výstavy BSP fena
Honey Monster from Christofland,
třída otevřená
Výborná 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel a majitel: Hana Chovancová, Zlín

Vítěz Speciální výstavy ESP pes
Diogenes Max ze Staré mincovny,
třída otevřená
Výborný 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel a majitel:
Ing. Dana Felsbergová, Jílové u Prahy

Vítěz Speciální výstavy ESP fena
Agnita von den Gänsewiesen,
mezitřída
Výborná 1, CAC, Vítěz SV,
chovatel: Hans a Grete Stadlbauer,
Gramastetten
majitel: Katarína Nováková,
Kostelec nad Černými lesy
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ŠAMPIONI
Majitelé představují svoje šampiony
BLANKA Quercus Niger
SKJ udělila dne 19. 3. 2015 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH
ČMKU udělila dne 4. 7. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně BLANKA Quercus Niger
CMKU/ESP/485/-14/13
nar. 10. 9. 2013
Majitel: Jaroslava Šimková

OSKAR Algrand Berni
ČMKU udělila dne 17. 8. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi OSKAR Algrand Berni
CMKU/BSP/11683/-16/15/17
nar. 21. 7. 2015
Majitel: Stanislava Holčáková

ABIGAIL z Mercedesky
SKJ udělila dne 14. 1. 2017 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY
feně ABIGAIL z Mercedesky
CMKU/ESP/378/13/15
nar. 11. 3. 2013
Majitel: Simona Fucymanová
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ŠAMPIONI

KOMTESA Pod Radyní
ČMKU udělila dne16.4.2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně KOMTESA Pod Radyní
CMKU/BSP/10577/14
nar. 4. 4. 2014
Majitelka: Bártová Jana

ANNIE Horovka
ČMKU udělila dne 31. 10. 2016 titul
ČESKÝ GRANDŠAMPION
feně ANNIE Horovka
CMKU/ESP/360/13/16
nar. 4. 1. 2013
Majitel: Pavel Tille

Jessica vom Bergschubert
ČMKU udělila dne 24. 5. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně Jessica vom Bergschubert
CMKU/VSP/1936/-13/12/15
nar. 28. 11. 2012
Majitelé: Vladimír Tovara a Romana Schick
www.odzlatehokopce.cz
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ŠAMPIONI

DANTE Kostofrank
ČMKU udělila dne 23. 4. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
psovi DANTE Kostofrank
CMKU/BSP/11568/15
nar. 13. 11. 2015
Majitel: Lívia Dvorská
www.salasnickypes.cz

Azira Will Kiss You Happy Love
ČMKU udělila dne 23. 4. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně Azira Will Kiss You Happy Love
CMKU/BSP/11587/15
nar. 15. 11. 2015
Majitelka: Dita Procházková


Blahopřejeme majitelům a jejich salašníkům
k získaným titulům!
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ŠAMPIONI
Omluva:
V zimním čísle Zpravodaje KŠSP došlo k chybě, kdy vypadly dvě strany s níže uvedenými
šampiony. Majitelům se ještě jednou omlouváme.
ATHOS Suisse Perle
ČMKU udělila dne 8. 6. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
SKJ udělila dne 14.01.2016 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
psovi ATHOS Suisse Perle
CMKU/BSP/9482/12/14
nar. 22. 4. 2012
Majitel: Mgr. Miloš Krejsa

El Filip Haf z Jundrova
ČMKU udělila dne 24. 4. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi El Filip Haf z Jundrova
CMKU/BSP/10051/13
nar. 3. 5. 2013
Majitel: MUDr. Lukáš Kalandra

GIORGIO ARMANI from Swiss Star
Swedish Kennel Club udělil dne 12. 8. 2016
titul SWEDISH SHOW SHAMPION
Croatian Kennel Club udělil dne 9. 6. 2016
titul CROATIAN BEAUTY SHAMPION
psu GIORGIO ARMANI from Swiss Star
CMKU/VSP/1743/12/14
nar. 25. 9. 2012
Majitel: Michal Paur
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ŠAMPIONI

CARAMEL BONBON Tail Twisted
ČMKU udělila dne 9. 10. 2016 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně CARAMEL BONBON Tail Twisted
CMKU/APZ/688/15
nar. 14. 4. 2015
Majitel: Andrea Steinerová

GIRA Z KYTLIC
ČMKU udělila dne 5. 5. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně GIRA Z KYTLIC
CMKU/BSP/9321/12
nar. 5. 3. 2012
Majitel: Hana Smolová

Ela Viki Haf z Jundrova
ČMKU udělila dne 26. 7. 2016 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně Ela Viki Haf z Jundrova
CMKU/BSP/10053/13
nar. 3. 5. 2013
Majitel: Dagmar Rumlerová
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI
Majitelé představují svoje PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÉ SALAŠNÍKY
ASTERIX From Wealth Island
Pes ESP ASTERIX FROM WEALTH ISLAND
nar. 8. 7. 2010
CMKU/ESP/194/10/12
splnil dne 18. 1. 2017 úspěšně
zkoušku Obedience 2 na výborně
a umístil se v závodě na 2. místě.
Majitel: Renata Král Scheinerová
www.chipafreddie.sweb.cz

Herkules Vom Försterrain
Pes VŠSP Herkules Vom Försterrain
nar. 30. 9. 2014
CMKU/VSP/2317/-15/14
úspěšně složil zkoušku ZZO
a CANISTERAPIE.
Dále se zúčastnil závodů
„O pohár 28. října“ ZZO 1. MÍSTO
Majitel a psovod: Šárka Martinková

Aireen zpod Ondřejníka
Fena ESP Aireen zpod Ondřejníka
(zvaná Roxy)
nar. 6. 6. 2011
CMKU/ESP/263/11/14
složila dne 8. 4. 2017 zkoušku RH-T A
(IPOR zkouška záchranného psa
ve vyhledávání v sutinách). Je to její
pátá složená záchranářská zkouška.
Majitel a psovod: Hana Vaculínová
www.swisstricolor.com
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI

BERNADETTE Bona Fornax
Fena BSP BERNADETTE Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
CMKU/BSP/10362/13
složila zkoušku ZZO1, kterou připojila
k již složeným zkouškám:
ZOP, ZZO, ZPU1, BH, FPr1, FPr2.
Majitel a psovod: Marcela Váňová

BRENDA Bona Fornax
Fena BSP BRENDA Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
CMK/BSP/10364/13
Brenda přidala ke svým dosavadním
zkouškám ZZO, ZZZ, RH-FLE, RH-FLA, ZOP,
ZPU1, ZZO1, BH další tři stopařské FPR1,
FPR2, FPR3, složila je všechny během
3 měsíců vloni na podzim.
Majitel a psovod: Jana Staňková

Paris Codeli Girls
Fena BSP Paris Codeli Girls
nar. 5. 4. 2016
CMKU/BSP/11808/16
dne 25. 3. 2017 ve svých 11 měsících
složila svou první pracovní zkoušku OBZ.
Majitel a psovod: Lucie Lagová
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI

CARAMEL BONBON Tail Twisted
Fena APZ CARAMEL BONBON Tail Twisted
nar. 14. 4. 2015
CMKU/APZ/688/15
složila 7. 5. 2017 zkoušku
přirozených vloh ovčáckého psa NHAT.
Majitel a psovod: Andrea Steinerová

Arberry von Morseli
Pes ESP Arberry von Morseli
nar. 8. 8. 2014
CMKU/ESP/569/14
splnil v agility podmínky pro přestup
do kategorie LA2 a to během pouhých
3 závodů! Nyní se již pokoušíme
o plnění zkoušek v této kategorii
a přestup do elitní LA3.
Psovod: Pavlína Zitová
Majitelé: Pavlína a Jiří Zitovi
http://badboyesp.webnode.cz/

Jessica vom Bergschubert
Fena VŠSP Jessica vom Bergschubert
nar. 28. 11. 2012
CMKU/VSP/1936/-13/12/15
Dne 29. 4. 2017 podle Mezinárodního zkušebního
řádu pracovních psů v ZKO Kralupy nad Vltavou,
naše Jessica vom Bergschubert úspěšně složila
zkoušku BH. Je to její třetí zkouška v pořadí,
na svém kontě má již zkoušky ZZO a ZOP.
Majitelé: Vladimír Tovara a Romana Schick
www.odzlatehokopce.cz
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI

Ch. AISHA z Lesní zahrady
Fena ESP Ch. AISHA z Lesní zahrady
nar. 28. 1. 2013
CMKU/ESP/366/13/16
složila dne 29. 10. 2016 úspěšně
zkoušku BH
Majitel: Milan Stoklasa

ICh. Barnie Sweape
Fena ESP ICh. Barnie Sweape
nar. 3. 3. 2010
CMKU/ESP/179/10/13
složila dne 29. 10. 2016 úspěšně
zkoušku BH
Majitel: Milan Stoklasa

Berenica Amazing Heart
Fena BSP Berenica Amazing Heart
nar. 1. 12. 2015
CMKU/BSP/11596/15
složila 30. 4. 2017 zkoušku pasteveckých vloh
NHAT (Natural Herding Atitude Test)
Majitel a psovod: Daniela Peterová
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI

Bel Ami Gandy Suisse Perle
Pes BSP Bel Ami Gandy Suisse Perle
nar. 5. 7. 2015
CMKU/BSP/11404/15
složil dne 22. 10. 2016 zkoušku ZZO
a dne1. 5. 2017 zkoušku BH
Chovatel: Kateřina Iléšová, DiS.
Majitel: Zuzana Zeisková

Brigitte Bona Fornax
Fena BSP Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
CMKU/BSP/10365/13
složila další 4 záchranářské zkoušky:
terénní ZTV 2, mezinárodní terénní RH-FLA,
RH-FLB a nejvyšší zkoušku podle
NZŘ - Zkoušku pohotovostní jednotky ZPJ.
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz


Blahopřejeme všem majitelům a přejeme hodně
úspěchů a radosti při práci s jejich salašníky.
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PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
Vzpomínka na MVDr. Jana Nesvadbu
Dne 10. 2. 2017 ve věku 91 let nás navždy opustil veterinární
lékař, kynolog a především vzácný přítel MVDr. Jan Nesvadba.
V krátkém příspěvku bych na něj chtěla vzpomenout.
S naším panem doktorem jsem se poprvé potkala v 90. letech minulého století. Panu doktorovi bylo v té době 70 let. Působil mladistvým, velmi svěží dojmem. Doktor byl vždy plný nadšení pro naše
plemena a měl nezdolný elán a jeho pracovní tempo bylo velmi
rychlé. Byl také skvělý organizátor.
Do KŠSP jsem vstoupila v roce 1993, začala jsem pracovat ve výboru. Poprvé jsem
se setkala s panem MVDr. Nesvadbou v roce 1995. Od roku 1996 pan doktor spolupracoval s klubem velmi intenzivně. V roce 1996 podrobně vysvětluje standard
plemene. Poté následovalo vytvoření bonitační karty, jako předloha mu posloužila švýcarská bonitační karta určená pro knírače, a bonitačního kódu. Konečná
verze byla připravena v květnu 1997 a používá se dodnes. Společně se na vzniku bonitační karty podílel tehdejší poradce chovu MVDr. Pavel Doubek. A nakonec jsme společně připravili svod mladých psů. První svody mladých byly součástí klubových výstav. Pan
doktor hodnotil všechny osobně a fundovaně radil začínajícím majitelům. Přistupoval
laskavě ke psům i k majitelům
V roce 1997 se pořádal zájezd členů KŠSP
do Lagenthalu ve Švýcarsku za velkého
nasazení MVDr. Nesvadby. Švýcarský klub
bernských salašnických psů slavil 90. výročí svého vzniku. Doktor zajistil ubytování v protiatomovém krytu přímo v místě
a program na celé tři dni. Myslím, že dodnes je to nezapomenutelný zážitek pro
všechny účastníky.
Další společný výlet byl naplánován na září
1998. Tentokrát jsme se zúčastnili klubové výstavy a navštívili chovatele bernských
salašnických psů v zemi původu. Bez našeho pana doktora bychom tuto možnost nikdy
neměli. Ubytovaní jsme byli opět v zařízení v Lagenthalu.
V roce 2000 jsme se (MVDr. Jan Nesvadba, MVDr. Pavel Doubek, ing. Vladimír Doležal
a já) jako představitelé KŠSP účastnili prvního mezinárodního sympozia o chovu bernského salašnického psa. Na sympoziu byli přítomni zástupci ze Švýcarska, Austrálie,
Belgie, Dánska, Francie, Izraele, Itálie, Kanady, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Slovinska, Švédska, USA a Velké Británie. Úvodní slovo měl
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prezident švýcarského klubu pan Hans Bachman, pak promluvila poradkyně chovu švýcarského klubu paní Margret Bärtschi. Dále se představily i ostatní kluby našeho plemene.
Celé sympozium se týkalo chovu a zdraví BSP. Nakonec byla společná diskuze. Při ní jsem
si poprvé vážně uvědomila, že mým chovatelským cílem jednou provždy zůstane snaha
o dlouhověkého zdravého bernského salašníka. Moji psi se dožívají 10 let a více a zde se
mluvilo o průměrném věku pod 7 let. Přítomní zástupci klubů chovatelů bernských salašnických psů z celé Evropy dodnes zůstali našimi přáteli (alespoň v některých případech).
V roce 1997 vydalo nakladatelství
DONA ing. Vladimíra Doležala v překladu publikaci Bernský salašnický
pes Hanse Räbera. Zde MVDr. Nesvadba doplnil kapitolu Zamyšlení
na standardem plemene a bernským
salašnickým psem vůbec.
Po zakončení práce na bonitační
kartě začal pracovat i na přípravě
zkoušky povahy. Poprvé byl návrh
zkoušky povahy použitý na bonitaci pořádané slovenským klubem
chovatelů švýcarských salašnických psů v roce 1998, kam byl přizván MVDr. Daniel Stanko. Zkouška
povahy je však záležitostí velmi
složitou a ukázalo se, že i velmi
problematickou na hodnocení. Oba kluby se rozhodly, že v její přípravě nebudou dále
nepokračovat. Slovenský klub však dodnes používá vzor naší bonitační karty.
V roce 1999 pořádal KŠSP na popud MVDr. Nesvadby školení pro české rozhodčí exte
riéru v loveckém zámečku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Pan doktor celé školení osobně
vedl. Viděl, jak velký vliv na chov má správná poučenost rozhodčího exteriéru. Neustále
zdůrazňoval důležitost plemenného typu, dobré pohyblivosti psa při zachování žádoucí
síly kostry a typickou povahu. Plemenný typ, dostatečná síla kostry a fundament jsou pro
bernského salašnického psa určující.
Díky MVDr. Nesvadbovi jsem se mohla s rozhodčím panem O. Vondroušem zúčastnit
školení pro rozhodčí exteriéru bernských salašnických psů ve Švýcarsku. Kromě toho, že
jsme mohli vidět plemeno v zemi původu, jsme se seznámili s nejstaršími rozhodčími ve
Švýcarsku a s kolegy z dalších evropských zemí. Také v zemi původu se potýkají s podobnými problémy jako my. Je to především nedostatečná síla kostry. Přednosti, nedostatky, případně i vážné chyby nám zde ukázali na konkrétních zvířatech. Dnes, s odstupem
času, vidím, jaké jsme měli štěstí, že jsme mohli být při tom.
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Pan doktor Nesvadba byl skutečně dobrou duší našeho klubu. Zprostředkovával nám
pohled na český chov salašníků zvenčí, a to nejen svou prací jako rozhodčí na výstavách a bonitacích, ale hlavně tím, že na naše akce přizval zahraniční rozhodčí. Jednou
z takových akcí byla bonitace a klubová výstava v Českých Budějovicích v říjnu 1999,
Pozvání přijali legendy pan Amadeus Kräuchi, služebně nejstarší rozhodčí, již jeho otec
choval bernské salašnické psy a Josef Zumstein, věkově nejstarší rozhodčí. Chová BSP
od roku 1952. Dalším hostem byla Margret Bärchi (spoluautorka obsáhlé publikace 750
stran o BSP, Psy vidět, chovat a prožívat.) Při bonitaci jsem zapisovala hodnocení zvířat do
bonitační karty. Z jedné strany náš pan doktor hodnotil předváděné psy a za mnou byly
slyšet k stejným zvířatům poznámky švýcarské poradkyně chovu paní M. Bärchi a předsedy německého klubu bernských salašnických psů pana Klause Klaibera. Až mnohem
později jsem si uvědomila, jak báječného vzdělání se mi tímto dostalo.
Naše klubové a speciální výstavy posuzovali i další švýcarští rozhodčí: Rudolf Born, Claude
Sautebin, Lisbet Mach, manželé Scweizerovi
Náš pan doktor byl příkladným rozhodčím - hodnotitelem. Jeho výstavní posudky byly
dostatečně obsáhlé a vždy úplné. Porovnáme-li jeho výstavní posudky téhož zvířete
napsané někdy s odstupem i několika let, zjistíme, že vždy uvádí tytéž nedostatky. Díky
němu, jak mě jako vedoucí kruhu na výstavách a zapisovatelku při bonitacích neustále
otcovsky vedl, vím, jak má správný výstavní posudek vypadat a co je v něm podstatné.
Další, co nás na výstavách naučil, bylo, jak je důležité věnovat se zahraničním rozhodčím
a jak mezi ně správně rozdělit posuzované třídy, aby nevzniklo faux pas.
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Velice často osobně předvedl, jak důležitá je pokora a láska k plemeni, kterou dobrý rozhodčí musí mít. Výjimečná byla jeho laskavost a schopnost vyjádřit to podstatné, jeho
schopnost použít při diskuzi argument podložený zkušeností nebo vědomostí. V kruhu
byl profesionál. Hodnoceným psům se věnoval s plným nasazením a nikdy se o žádném
psu nevyjádřil s despektem, bez ohledu na jeho exteriérové kvality. Vytknul chybu, zadal
známku dobrá a důkladně majiteli vysvětlil, proč tomu tak je. Na každém psu našel, co je
možné pochválit a tím podpořit vystavovatele. Byl vzácným příkladem pro rozhodčí exteriéru. Často na něj při posuzování na výstavách vzpomínám.
Byli jsme spolu ještě na sympoziu ve Švýcarsku v září 2002 a tentokrát sami - za Českou
republiku jen on a já. Doktor už nebyl ve formě. Večerní společenskou část jsem absolvovala úplně sama. A následně nepřijel na naší klubovou výstavu, omluvil se ze zdravotních důvodů. Poté jsme se ještě několikrát soukromě viděli v lázních v Třeboni, na
výstavě v Praze a naposledy jsem ho navštívila v roce 2007 při cestě na švýcarskou
výstavu pořádanou k 100. výročí klubu bernských salašnických psů. Po roce 2007 jsme
si vyměňovali jen přání a faxy.
Na závěr bych chtěla poděkovat našemu drahému příteli:
Děkuju vám, pane doktore, a myslím, že nejsem sama. Chtěla bych vám poděkovat za
všechny naše posouzené klubové a speciální výstavy, za Vaše nakažlivé nadšení pro naše
plemena, za Vaše odborné vedení a Vaši laskavost a trpělivost, kterou jste s námi měl,
díky za lásku ke psům, díky za Vaše přátelství.
Ing. Eva Procházková
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EXPORTY ŠTĚŇAT – ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ
Na četné dotazy a přání se pokusíme přinést něco málo rad, které se týkají exportu štěňátek do zahraničí.
1. Ozve se vám zájemce:
Je potřeba začít s ním komunikaci. Je velmi důležité, aby vám popsal o sobě více, poslal kontakty event. odkaz na web, poslal fotky bydliště. Konverzace by měla být poměrně rozsáhlá.
Pokud se jedná o USA a Kanadu, máme tam
přátele, kteří mají zmapované, kdo je solidní
chovatel a kdo chce množit křížence berňáka a pudla – bernerdoodly.
POZOR NA PODVODNÉ E-MAILY.
Pokud vám přijde velmi stručný e-mail, že dotyčný chce koupit vaše štěňátko, sotva se
představí, je mu kolikrát jedno, zda to bude fenka nebo pes, vždy naprosto respektuje cenu a začne hned o placení přes PayPal a že má svoji transportní společnost (agenta), tak od toho rychle ruce pryč. To jsou podvodné mafie (nedávno o nich byla reportáž
v TV). Raději se poraďte se zkušenějších chovatelem. Pokud s tímto „dotyčným“ začnete
komunikovat, může se vám stát, že se dostanete až do fáze, kdy vám začnou vyhrožovat. Přinejmenším by z vás vytáhli peníze na přepravu s tím, že jakmile agent štěně převezme, převedou celou částku (za přepravu i za štěně) na váš PayPal účet. Dokonce také
často radí, jak si jednoduše účet PayPal zřídit a nutí vás k tomu. V lepším případě nepřijdete o štěně, ale „jenom“ o cca 15 tis. Kč na přepravu. O postupech těchto podvodníků se dočtete hodně na internetu. Nenakupují takto jenom štěňata, ale i další zboží.
Někdy stačí si dát e-mailovou adresu prověřit Googlem a vyskáče na vás mnoho odkazů
na různé podvody z této adresy. Ale mafie tyto adresy velmi často mění.
2. Sepsání smlouvy, platba, veterinární předpisy a další:
Pokud si komunikací prověříte, že se jedná o solidního zájemce, respektuje vaši cenu a dohodnete se na způsobu přepravy, musíte přistoupit k nutné administrativě a zařizování.
KUPNÍ SMLOUVA – měli byste zájemci poslat návrh kupní smlouvy v jeho jazyce nebo
v jazyce na kterém se domluvíte. Ve světě to je většinou angličtina. Kupní smlouvu můžete poslat nejlépe ve formátu pdf, aby vám ji kupující podepsal a poslal zpět jako scan.
Nebo zvolte jiný způsob elektronické korespondence.
Často se noví zájemci přijedou na štěňátko podívat a potom vyřizujete kupní smlouvu na
této návštěvě. Do kupní smlouvy byste měli vždy uvádět také způsob platby a vždy vyžadujte zálohu na štěňátko. Slouží jako potvrzení vážnosti zájemce o koupi.
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EXPORTNÍ PRŮKAZ PŮVODU – nezapomeňte poslat spolu s dokladem o čipování na
ČMKU také seznam exportovaných štěňátek a přesné kompletní adresy nových majitelů
a požádejte o vydání exportního PP.
VETERINÁRNÍ PŘEDPISY – do různých zemí platí různé veterinární předpisy, které se ještě
průběžně mění. Vždy je potřeba se seznámit s konkrétními předpisy do té určité země,
kam štěňátko pocestuje.
Veškeré podrobnosti najdete na webových stránkách Státní veterinární správy –
https://www.svscr.cz/, hned první odkaz v sekci DOTAZY.
Štěně musí být na cestu vybaveno modrým PET PASSPORTEM s logem EU a potvrzeným
očkováním, odčervením, event. dalším ošetřením a také s potvrzením o klinickém zdraví. Do některých zemí musí být podáno odčervení těsně před cestou – podle předpisů
určité země. Některé země také vyžadují prohlášení chovatele, že štěně nepřišlo do styku s volně žijícími zvířaty nebo zdravotní osvědčení (které si pak nechávají při příchodu
do země při odbavení).

Do řady členských zemí EU a třetích zemí platí, že tam štěně může cestovat až po
vakcinaci proti vzteklině (nejdříve ve 12. týdnu věku) a pak následuje 21 dní ochranná lhůta. Do některých třetích zemí musí být vyšetřením ještě prokázány protilátky
proti vzteklině v krvi štěňátka.
3. Štěně se vydává na cestu:
Máte několik možností, jak může štěně cestovat od vás (jako chovatele) k budoucímu
majiteli.
• Pro štěně si budoucí rodina přijede k vám domů, do vaší CHS. V takovém případě je
pro vás vše nejjednodušší. Máte pouze tu příjemnou povinnost nové majitele pohostit,
věnovat se jim, event. jim pomoci s cestou z a na letiště. To vše záleží na dohodě.
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• Přepravu štěňátka zajistíte firmou, která se touto činností zabývá. My a naši spřátelení chovatelé využíváme firmy: Horizon Cargo, která sídlí na letišti v Praze a firma Pet
Air Mělník. Je potřeba se s firmou vždy spojit včas, abyste stihli vše zajistit a štěňátko
na cestu vybavit.
• Vydáte se na cestu se štěňátkem k novým majitelům sami. Tato varianta se moc
nepoužívá, ani to není obvyklé. Ale je možné, že se s budoucími majiteli znáte nebo
chcete navštívit jejich domovinu a udělat si výlet nebo dovolenou. Pokud cestujete se
štěnětem např. letadlem a máte přepravku jako druhé zavazadlo, vyjde letenka pro
štěně mnohem levněji, než když ho posíláte samostatně přes firmu. Ale to už si každý
může zjistit u aerolinek nebo firem, které se zajišťováním letenek zabývají.
V případě, že si nebudete čímkoliv jisti, neváhejte se obrátit na zkušené chovatele,
o kterých víte, že posílají štěňátka do ciziny. Většina vám určitě ráda poradí, event.
pomůže.
Jaromíra Sojková, CHS Queen Elsa
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CHOV A ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ
Byla jsem redakční radou požádána, abych napsala článeček o povinnostech při zdaňování příjmů, které plynou z prodeje štěňat. Článek bude zaměřen na zdaňování příjmů u fyzických osob. Předem však upozorňuji, že detailně obsáhnout celou zákonnou
legislativu související s daní z příjmu fyzických osob v jednom článku nelze a proto prosím celý článek berte jen jako základní informace.
Legislativu zdaňování veškerých příjmů upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Fyzická osoba může dle zákona (dále jen ZDP) své příjmy z prodeje štěňat zdaňovat v buď
dle §7 nebo dle §10 tohoto zákona. Níže se pokusím poskytnout vodítko, jak správně
stanovit § podle kterého byste příjmy měli zdaňovat, klady a zápory jednotlivých § a následné povinnosti, které z jednotlivých § vyplývají. Předem ale upozorňuji, že konečné
rozhodnutí, jak své příjmy zdaňovat je vždy na chovateli nebo chcete-li na poplatníkovi – nikde není striktně vyjmenováno, co je a co není soustavná nebo příležitostná činnost. Chovatel tak musí být připraven své rozhodnutí příp. obhájit před správcem daně.
Důležitá informace na úvod: Příjem z prodeje štěňátek v drtivé většině případů zakládá
u chovatele povinnost přiznat své příjmy z této činnosti a příjem z prodeje zdanit daní
z příjmů tj. chovatel má povinnost podat daňové přiznání. Do tohoto daňového přiznání
uvede své veškeré příjmy členěné dle jednotlivých § ZDP (tzn. i ze závislé činnosti a příp.
příjmy z nájmu či kapitálového majetku).
§ 7 Příjmy ze samostatné činnosti:
Podle tohoto § by měli zdaňovat příjmy chovatelé, u kterých se jedná o soustavnou, opakující se činnost mající charakter samostatné výdělečné činnosti tzn. všichni, kteří mají
příjmy z chovu a prodeje štěňat např. každoročně a věnují se chovatelské činnosti pravidelně a soustavně.
(1) Příjmem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, je
a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) příjem ze živnostenského podnikání,
c) p
 říjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
d) p
 odíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku.
Podmínkou pro zdaňování dle tohoto § je registrace na Živnostenském úřadu a vyřízení
živnostenského listu. De facto se jedná o „klasické podnikání“ se všemi klady a zápory:
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Další povinnosti:
- Registrace na příslušném územním pracovišti Finančního úřadu
- Vedení daňové evidence popř. účetnictví a podávání daňového přiznání v zákonném
termínu
- Registrace na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení + své zdravotní pojišťovně a následné každoroční podávání Přehledů v zákonných termínech
Jako výhodu při zdaňování podle tohoto § vidím, že veškeré náklady spojené s produkcí štěňat můžete odečíst jako daňově uznatelný výdaj. Tento § řeší i situaci, kdy výdaje
vznikly v jednom kalendářním roce a příjmy až v roce následujícím. (např. krytí 9/16, porod 11/16, odchov 11+12/16, ale prodej 1/17). V případě §7 Výdaje uplatním v kalendářním roce, ve kterém vznikly a byly uhrazeny a případnou ztrátu z podnikání uplatním
následující rok, kdy budu mít příjmy. Dále můžete využít i odst.7 §7:
(7) Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje, s výjimkou uvedenou v § 12, ve výši
a) 8
 0 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů
z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč,
b) 6
 0 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše lze však uplatnit
výdaje do částky 1 200 000 Kč, (od roku 2017: max. 800 000 Kč)
c) 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše lze však
uplatnit výdaje do částky 600 000 Kč,
d) 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle odstavce 1
písm. d) a odstavce 6; nejvýše lze však uplatnit výdaje do částky 800 000 Kč.
Výhodné při zdaňování dle §7 je, pokud je samostatná výdělečná činnost vedlejším příjmem poplatníka (chovatele) tzn. u zaměstnaných osob, důchodců (starobních, invalidních), rodičů na rodičovské dovolené, studentů apod. Na tyto poplatníky se nevztahuje povinnost minimální platby ZP a SP, pojistné je odváděno pouze ze základu daně
a v určitém případě jsou od platby SP osvobozeni úplně. V opačném případě je chovatel
povinen odvádět pojistné na SP + ZP v minimální, zákonem stanovené výši.
Nevýhodu spatřuji ve vyšší administrativní zátěži (vedení daňové evidence popř. účetnictví) a v neposlední řadě i povinnost evidovat hotovostní platby prostřednictvím EET.
§ 10 Ostatní příjmy
Podle tohoto § by měli své příjmy zdaňovat chovatelé, u kterých se jedná opravdu o nahodilý příjem – např. 1 vrh za 2 roky apod.
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(1) O
 statními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy
podle § 6 až 9, jsou zejména:
a) p
 říjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí,
včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou
provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není
vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,
b) příjmy z převodu
1. nemovité věci,
2. cenného papíru a
3. jiné věci,
Atd….
Výhodou zdanění podle tohoto § spatřuji v jednodušší evidenci, dále se poplatník nemusí registrovat k SP a ZP pojištění a není povinnost evidovat hotovostní platby přes EET.
A dále dle odst. 3 tohoto §:
(3) Od daně jsou osvobozeny:
a) p
 říjmy podle odstavce 1 písm. a), (viz výše) pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30 000 Kč;... – ale, zdůrazňuji, že se jedná o příjmy,
nikoliv o rozdíl mezi příjmy a výdaji
(tudíž se to většinou týká jen málopočetných vrhů).
Za nevýhodu považuji, že k příjmům mohu uplatnit výdaje vzniklé pouze v kalendářním
roce, ve kterém příjem vznikl. Což je např. nevýhodné při modelové situaci uvedené výše,
protože většina nákladů vznikla v roce předcházejícím roku, ve kterém máme příjmy.
Ing. Radka Šatná
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VETERÁNSKÁ PARÁDA
Po proběhlé Speciální výstavě Klubu švýcarských salašnických psů z.s. mi to nedá. Musím
se podělit se všemi členy klubu o úžasné zážitky a o dojemné okamžiky, které jsme měli
tu možnost v sobotu 27. 5. 2017 v Zárybničné Lhotě prožít.
Budu psát o plemeni, které jsme prezentovali, což byli bernští salašničtí psi. Celkem bylo
přihlášeno 19 veteránů, což představovalo 8,6 % ze všech přihlášených BSP. Kéž se toto
číslo bude stále zvyšovat. To by byla nejlepší známka zlepšování kvality chovu.
Dvě fenečky byly nakonec omluveny ze
zdravotních důvodů, takže zúčastněných bylo celkem 17,
z toho 14 fen a 3 psi.
Ve třídě veteránek se
představily nádherné
feny, různého věku. Všechny ve výborné kondici a nádherně opečovávané. Na závěr všechny dohromady zapózovaly fotografům. Byla to nádhera a radost pohledět. Vždyť účast
našeho miláčka ve třídě veteránek je pro nás to nej, co si můžeme v chovatelské činnosti
přát. Jak někdo krásně poznamenal u příspěvku na FB – chovatelův sen.
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Pro naší chovatelskou stanici bylo nejúžasnější to, že jsme na výstavě měli celkem 6
veteránů z našich chov. stanic Queen Elsa a Bohemia Bernica.
Pes z našeho vrhu F, FRODO Queen Elsa, nar. 31. 10. 2005 byl současně vyhlášen jako
nejstarší veterán výstavy. Také se v závěrečných soutěžích předvedl v chovatelské skupině Queen Elsa spolu s dalšími třemi fenkami ICCONY Queen Elsa (10,2 let), LITTLE JAY
Queen Elsa a LOUSIANOU Queen Elsa, letos na jaře 8 leté.

Z mého jediného vrhu CHS Bohemia Bernica se představily fenečky ALHAMBRA
a ARIELANA, známější však jako Píďalka a Bubáček.
Nedá se nic dělat, musela jsem se o tento neskutečný zážitek podělit.
Jaromíra Sojková
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Pestrý výcvikový den v Žižicích dne 7. 5. 2017
Jelikož nám z technických důvodů odpadl jarní výcvikový a relaxační víkend
v ATC Slunečnice 2017, rozhodli jsme se
uspořádat společný výcvikový den v kynologickém areálu v Žižicích. Již tradičně
s velkým řízkem a vynikajícím domácím
bramborovým salátkem.
Sešla se nás tady pěkná kupička. Přijeli
účastníci z různých koutů republiky, někdy i z velké dálky.
Setkání bylo naprosto úžasné, pohodové, přínosné... prostě super.
Pocvičili jsme si, vyzkoušeli nové překážky, poseděli, popovídali, potrénovali vystavování,
měření psů, prohlížení zubů a všechno, co k výstavě patří.
Srdečně děkujeme všem, kteří dorazili a přispěli tak k výborné atmosféře této akce. Také
vyhlášení vstupného: něco do zobáčku a něco do sosáčku bylo velmi úspěšné a sešly se nám
tady kulinářské výtvory, jak sladké, tak i slané. Při společném povídání všem moc chutnalo.
Přinášíme několik fotografií z této úžasné události.
Jaromíra Sojková
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Bessy má Prčický škrpál
Ahoj lidičky, jmenuji se Bessy Podsrpenská hvězda a narodila jsem
se ve Strakonicích, odkud si mě páníčci přivezli do malého jihočeského městečka Nová Včelnice a tam mě jak se patří ze srdce
rozmazlují.

S paničkou chodím cvičit každou neděli na cvičák mezi kámoše a páníček mi k mé velké
oblibě plánuje a samozřejmě i se mnou chodí na pěkné procházky.
Jednoho sobotního rána jsme vyrazili autem do Tábora a odtud do Prčice, ano je to ten
velký pochod Praha - Prčice, ale nám stačilo 30 kilometrů z Tábora.
Taková pěkná procházka, všude samí kamarádi ať psí nebo lidští, lidičky mě pěkně drbali a pejskové, no přece honičky po lese. Měli jsme samozřejmě i pár přestávek na odpočinek a doplnění energie, nějaký pamlsek, vodička a páníček s kámošema pivečko a klobásu, lumpové, tu prý nesmím, je tam moc papriky.
Také jsme cestou sbírali do mapy razítka, to proto jestli nešvindlujeme, ale proč, my to
brali jako výlet. Cesta nám pěkně utíkala pod packama a k večeru jsme dorazili do té
slavné Prčice. Tam mi páníček připnul na obojek růžovou plastovou botičku, vyfotili jsme
se u škrpálu na náměstí a panička nás dovezla pěkně domů, unavené, ale spokojené že
jsme to zvládli. Tak to je moje malé vyprávění o mém prvním prčickém putování a mým
malým přáním je, aby za rok v Táboře bylo na startu víc takových tříbarevných nadšenců
jako já, no a na závěr malá fotodokumentace.
Tak za rok v Táboře, vaše BESSY
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Hlad a žízeň díky EET
Na velikonoční neděli se berňáci setkávají již 9 let na rozhledně Veselý vrch u Mokrska.
I letos vyrazilo 42 převážně berňáků směrem k vrcholu, kde bylo vždy možné v kiosku
u pokladny zakoupit pití, něco k snědku a nabrat vodu pejskům. Ochotná paní pokladní
se na nás vždy předem připravila.
Jenže… letos nám mohla nabídnout pouze tu vodu pro pejsky, kiosek skutečně není
vybaven EET. Nařízení se nevztahuje ale zatím na produkty vlastní výroby a tak nám napekla koláče – byly výborné a jen se po nich zaprášilo. Takže pokud budeme chtít jako
turisté navštěvovat místa mimo hlavní turistické lokality, uprostřed přírody, zas z nás budou baťůžkáři.
Výšlap se vydařil i přes nepříznivou předpověď počasí, celý jsme ho zvládli za sucha a při
teplotě pro psy přímo ideální. Víte, že ideální teplota, kdy se pes cítí nejlépe, je kolem
5° C? Až při návratu zpět na parkoviště nás zastihlo cosi jako zmrzlý déšť – co jiného také
o Velikonocích čekat, že?
Pejskaři opět ukázali, že mají srdce na pravém místě a pro berňáky v nouzi se do kasičky
nasbíralo 3.975,-. Všem moc děkujeme a doufáme, že se potkáme 26. 12. 2017 na
10. ročníku výšlapu na Blaník.
Langerovi, CHS Amber Bohemia

57

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
2. výstup Bernských salašnických psů
na Děčínský Sněžník
V sobotu 13. 5. 2017 se uskutečnil v pořadí 2. výstup Bernských salašnických psů na Děčínský Sněžník. Všichni jsme se
sešli na parkovišti s předstihem, aby se naši chlupáči stihli
vzájemně přivítat a páníčkové dostali pamětní listy.
Po chvíli se skupina vydala směrem k rozhledně s krátkou
občerstvovací zastávkou na Drážďanské vyhlídce. U rozhledny
jsme udělali hromadné foto všech účastníků výstupu. Všichni
pejsci dostali cílovou prémii (sušené držky).
Výstup byl spojený s dobrovolným finančním příspěvkem do kasičky pro organizaci
„Berňáci v nouzi“. Celkem se vybralo
1.656,- Kč, které byly odeslány na účet
organizace. Setkání se zúčastnilo 27 lidí a 17
pejsků.
Děkujeme všem za účast, finanční příspěvek
a těšíme se na další ročník výstupu.
Karel Horký
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Průběh FCI zkoušky přirozených vloh ovčáckého psa (NHAT),
uznané FCI Hlavní komisí v Záhřebu v listopadu 2015
Jak jistě všichni víme, k původnímu poslání a hlavní pracovní
náplni Appenzellského salašnického psa, patřila kromě střežení statku zejména práce kolem
stáda a jeho ochrana. O tom,
že převážná většina appenzellů jsou vynikající hlídači, není
pochyb a naše dvouletá fenka
Kapka (CARAMEL BONBON Tail
Twisted) nás o této své vrozené vlastnosti často přesvědčuje.
Velmi mě však zajímalo, zda by
Kapka uspěla i při práci se stádem a zda si ve své genetické výbavě zděděné po předcích nese
i další velmi významnou a typickou vlastnost salašníka, a sice přirozenou vlohu pro pasení.
A tak jsem se rozhodla, že to, k čemu bylo toto úžasné plemeno předurčeno – pasení, spolu
vyzkoušíme a zároveň tím rozšíříme okruh aktivit, které společně a s nadšením provádíme.
Po několika trénincích na propůjčeném stádu oveček, za kterými s Kapkou z Plzně dojíždíme
asi 50 km daleko, jsem došla k závěru, že nás přihlásím ke zkoušce ZVOP – zkoušce přirozených vloh ovčáckého psa. Překvapení přišlo v podobě zjištění, že od počátku roku 2017 je
původní zkouška vloh ovčáckých psů pro pasení (ZVOP), jejíž garantem byla Kynologická jednota – ČR Brno, nahrazena zkouškou přirozených vloh ovčáckého psa „FCI-NHAT“
(NATURAL HERDING APTITUDE TEST), která má oproti zkoušce ZVOP i jiný průběh a způsob provedení. Zkouška NHAT může být pořádána pouze klubem nebo skupinou pasení, která má povolení od Národní organizace zastřešující psy a musí být členem nebo
smluvním partnerem FCI. Posouzena pak může být pouze kvalifikovanými rozhodčími
v pasení. Zkouška je rozdělena do dvou částí, kdy první část má za cíl ověřit základní socializaci psa a druhá část pak testuje jeho vlohy ovčáckého psa. Pokud pes úspěšně neprojde
testem socializace, nemá povoleno pokračovat k části 2.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně čerstvou změnu, která patrně ještě nestačila vejít do povědomí široké kynologické veřejnosti a salašníků se týká, dovolte mi, abych
vás seznámila s průběhem zkoušky NHAT tak, jak jsme ji absolvovali s Kapkou a ostatními účastníky dne 7. 6. 2017 v Těních.
1. část: Socializace
Hodnocení zkoušky: Prospěl (P), Neprospěl (N), diskvalifikován (DIS) v případě agrese.
První část zkoušky se skládá z níže uvedených bodů:
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a) Kontakt s lidmi – rozhodčí, paní Petra Čapková, se se mnou i s Kapkou seznámila, načetla a odkontrolovala čip, přičemž se fenky občas letmo dotkla. Během všech následujících úkonů si pak všímala chování psa a zapisovala hodnocení jeho reakcí. Kapka
je typický appenzell a k cizím lidem je zpočátku rezervovaná až nedůvěřivá, avšak bezdůvodně se k lidem nikdy neprojevuje agresivně. A tak jakmile se pohledem na mě ujistila, že je vše, jak má být, ochotně paní rozhodčí dala pac a užívala si od ní drbání kožichu. Po seznámení následovala chůze se psem na vodítku kolem skupiny lidí. U této
části zkoušky je tolerována přirozená reakce a ostražitost typická pro plemeno, ale nikdy
ne strach či agresivita.
b) Kontakt se psy – zde Kapka musela prokázat neutrální chování a toleranci vůči ostatním psům, když jsem s ní na vodítku procházela opět kolem skupiny lidí, tentokrát se
psy na vodítkách. Jednalo se o psy, které Kapka nikdy dříve nepotkala, přesto se chovala způsobně.
c) Citlivost ke zvukům – pomocnice rozhodčí způsobila hlasitý, nečekaný zvuk. Psi měli
reagovat beze strachu.
d) Vztah se psovodem – jakou důvěru ve mě Kapka má mohla předvést během cvičení
na krátké, neodzkoušené překážkové dráze, bez vodítka. Rozhodčí hodnotila, jak reaguje v neznámých situacích, zda spolupracuje, reaguje na mé povely a neprojevuje strach.
Ani tady nezklamala.
e) Překážky – psy jsme převáděli přes překážku v podobě nízkého hrazení. Pro naši sportovkyni to byla výzva, na kterou reagovala dychtivým pohledem: „Půjdeme to ještě jednou?“.
f) Absence psovoda – fenu na vodítku jsem odložila u pomocníka rozhodčí a na pokyn
odešla asi 30 metrů od nich. Pes má zůstat v klidu, beze stresu či paniky. Kapka už mě
zná a ví, že bych ji nikdy, nikde a nikomu doopravdy nenechala a tak v klidu čekala, co
se bude dít dál.
g) Přivolání – na signál rozhodčího
má pes bez zaváhání přijít ke psovodovi. Jak už to u nás bývá, od ucha
k uchu se smějící Kapka bez zaváhání
a přímo přiběhla a předsedla přede mě,
celá šťastná, že jsem si to s tím odložením u cizí paní tak rychle rozmyslela.
Kapka v žádném kroku 1. části nezaváhala a obdržela nejlepší možné
hodnocení. Splněním podmínek
první části jsme mohly přistoupit
k plnění druhé části zkoušky.
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2. část: Vlohy ovčáckého psa
(Výklad: Instinkt ovčáckého psa je komplex dědičných
charakteristik a schopností, které dělají psa užitečným při
kontrole stáda zvířat. Je to stereotypní, nutkavé a přitom
cílené chování ovčáckého psa, které není výsledkem učení
nebo zkušenosti).
Hodnocení zkoušky: Velmi dobře (VG), Dobře (G), Nedostatečně (INS), Diskvalifikován (DIS) v případě vážné agrese vůči
ovcím.
Druhá část zkoušky probíhala následovně:
a) Příchod ke stádu – se psem na vodítku jsem obešla košár se stádem jedenácti ovcí,
přičemž rozhodčí pozorovala, zda u psa ovce vzbudily patřičný zájem. O tom v našem
případě vůbec nebylo pochyb, jelikož Kapka o ně jevila velký zájem již od vypuštění
z kufru auta. Následně jsme byly odeslány na startovní pozici testu, vzdálenou asi 50 m
od košáru, kde jsme čekaly na pokyn rozhodčí. Na povel jsem Kapku vypustila z vodítka a bylo žádoucí, aby sama odběhla ke košáru. Zde nastal první drobný zádrhel.
Kapka, zřejmě inspirována drobnými borderami ladně procházejícími mříží košáru
k ovcím, rozběhla se ke kovovému hrazení košáru, aby vzápětí zjistila, že její krásně osvalené tělo skutečně dvaceticentimetrovou mezerou dovnitř nedostane ani vyvinutím značné rychlosti a poněkud trapně narazila do kovového hrazení. Jako správná dáma měla
samozřejmě celou situaci pod kontrolou a tváříc se, že tento moment patří k jejímu
vrcholnému umění konsternovat ovce i lidi kolem, úspěšně test dokončila a navíc velmi
pobavila přihlížející diváky i paní rozhodčí.
b) Kontakt se stádem – rozhodčí vydala pokyn ke vstupu do košáru se psem na
vodítku a po té, co shledala její chování uvnitř adekvátním, směla jsem jí vypustit
z vodítka a nechat pracovat. Kapka je sice o dost drsnější, než zmíněné borderky a občas má
tendenci štípnout ovci do nohy, ale nikdy se z její strany nejedná o agresivní chování.
V případě, kdy by pes projevil agresi nebo strach, test by byl zastaven.
c) Zájem a iniciativa – během testu by měl mít pes zájem o ovce aspoň dvě minuty. Což
o to, pes by zájem měl podstatně déle, ale moje fyzické možnosti nedosahují ani zlomku
těch appenzellových, což paní rozhodčí naštěstí zaregistrovala a zanedlouho po splnění limitu vydala pokyn k zastavení psa, připnutí na vodítko a opuštění košáru. Velmi se mně ulevilo!
I v této části Kapka obdržela nejvyšší možné hodnocení a k tomu uznání zkušených účastníků, kteří mě do jednoho ujišťovali, že Kapka v sobě má velký honácký potenciál a pokud by po svém boku neměla mě, ale někoho, kdo pást umí a pasení rozumí, byl by z ní
vynikající ovčácký pes. Poděkovala jsem jim za milá slova, která mé na svět se klubající
sebevědomí pasáčka ovcí, poslala zpět do hlubin Brdských lesů a doma jsem se pak
Kapce omlouvala za svoji nedokonalost. Prý mně odpouští a těší se na další akci!
Přeji všem spoustu radostných zážitků s vašimi psy.
Andrea Steinerová
61

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
Znáte HOOPERS-AGILITY?
Mezi velkým množstvím novinek na poli kynologie si nachází stále více příznivců sport
s názvem Hoopers-agility (HA). Na jednu stranu sport dynamický rychlý, na stranu druhou
sport náročný na pečlivý výcvik s důrazem na vzájemný kontakt psa a psovoda. Přestože se názvem přibližuje ke známému agility (principem obou disciplín je překonání dráhy
psem), zahrnuje v sobě významné odlišnosti. V HA nenaleznete žádné skokové překážky, ani kontaktní zóny a současně psovod nevstupuje do prostoru trati, nýbrž vede psa
povely a posunky z určeného místa na začátku či v první třetině hřiště.

Pro koho je Hoopers-agility vhodné?
Pro všechny aktivní psy, zejména:
– pro mladé psy, kteří ještě nesmí být zatěžováni skoky a psovod má zájem na vybudování kontaktu se štěnětem
– pro psy, kteří ze zdravotních důvodů či z důvodu vyššího věku nesmí skákat (nelze
však podcenit relativně rychlé změny směrů a tak možný trénink HA např. pro psy
s vysokým stupněm dysplazie závisí na jejich zdravotním stavu)
– pro psy obří a velmi malé, pro psy s krátkými končetinami a dlouhým hřbetem
Pro psovody, kteří z jakéhokoli důvodu nemohou nebo nechtějí běhat se psem.
Základ parkuru tvoří lehké plastové branky (hoopers) určené k proběhnutí o rozměrech
86 cm x 91 cm v kombinaci s dalšími překážkami, jako jsou tunely, slalom sestávající ze
spojených hoopers branek, barely a zástěny. Psovod svého psa přivádí ke startu a sám
přejde do předem vytyčeného prostoru, odkud dává psu pokyn ke startu a navádí jej na
jednotlivé překážky, jejichž počet může dosahovat i čísla třicet a více. Lehké malé látkové barely (jejich původ bychom našli ve využití barelů při westernovém ježdění) slouží ke změnám směru, naproti tomu tunely
jsou vždy krátké, nepřekračující délku jed-
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noho metru a vždy rovné. Sestavení překážek je variabilní a stupeň obtížnosti se řídí pokročilostí týmu psovod – pes. K bezchybnému
absolvování parkuru je nutná precizní vzájemná spolupráce, jasné povely a jejich přesné načasování. Tímto HA nabízí zajímavou
a nevyčerpatelnou možnost tělesného
i psychického zaměstnání psa. Z uvedeného
vyplývá, že HA není sportem výhradně rychlostním, neboť v průběhu parkuru musí pes
soustavně sledovat pokyny vzdáleného psovoda. Toto vedení na dálku, kdy se pes samostatně rozhoduje a ve zlomku sekundy mění směr ke psovodovi či od něj nebo pokračuje
přímým směrem, odlišuje HA od agility, kde psovod při pohybu na trati v blízkosti psa
využívá významně řeč těla.
HA vzniklo z agility v polovině 90. let v USA. Nezřídka je nepřesně označován jako NADAC,
neboli zkratka North American Dog Agility Council (jedna ze čtyř velkých organizací v USA,
nabízející mimo jiné také HA). Hoops jsou kruhy – polooblouky ve formě překážek na
parkuru (u nás jsou známé tzv. hula-hop obruče). Přestože správný původní název zní
Hoopers-agility, je možné se setkat s označením hoopers či hoopility.
V USA existuje pestrá paleta závodních kategorií od štěňat až po psí seniory, samostatné
třídy mají i děti a psovodi s hendikepem. Díky této popularitě lze nalézt na internetu dostatek videonávodů na trénink jednotlivých výcvikových kroků a ověřených sestav parkurů. Zatím jediná kniha věnující se Hoopers-agility byla vydána v Německu, u nás metodika
zpracována není a tak lze právem o HA tvrdit, že pro sportující nadšence „cesta je cíl“!
Lucie Zavoralová, Auksis Interpola a Harry vom Saarnberg
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ENTLEBUCH SE V OBEDIENCI NEZTRATÍ
Kynologické disciplíně Obedience, nazývané také „vysoká škola poslušnosti“, se s Rixíkem věnujeme již od štěněcího věku. Vedle akčních agility, které také trénujeme, jsme
hledali něco na zklidnění a koncentraci a protože s obediencí jsem měla zkušenost již od
šeltičky byla volba jasná. Entlebuch se ukázal jako všestranný pes, který dokáže konkurovat ostatním pracovním plemenům a má obrovskou výhodu ve svém veselém, někdy
až „šaškovském“ projevu, který se v obedienci hodnotí velmi kladně. Při tomto druhu
výcviku, se totiž klade důraz nejen na naprostou přesnost (jakýkoliv pohyb navíc ze strany psa i psovoda je přísně penalizován), rychlost, ale také na ochotu spolupracovat a na
radost ze společné práce.

Obedience je rozdělena na kategorii začátečníků, OB1, OB2 a OB3 a každá kategorie
obsahuje cca 10 cviků tzn., že například v OB2 je pes na place cca 12-14 minut v kuse,
je sledován rozhodčím (veškeré velení povelů, přípravu pomůcek atd. zajišťuje steward
a pomocníci), takže rozhodčí může opravdu velmi bedlivě sledovat práci celého týmu
a neunikneme mu vůbec nic. Pes je po celou dobu bez vodítka, pro celkový dojem,
který je také bodován, je hodnocen i přesun mezi jednotlivými cviky, psovod může psa
pochválit vždy po skončení cviku, nicméně pochvala nesmí být nijak přehnaná. A tady se
nám náramně hodila veselá povaha entlebucha, jelikož hodně pejsků má problém udržet
drive a rychlost po celou dobu cviků, když zjistí, že po 3 – 4 cviku nepřichází odměna, tak
jak je tomu v tréninku. Ne tak entlebuch, Rixík díky své energii a nadšení neztrácel drive
a chuť do akce po celou dobu zkoušky.
Když jsme se začali připravovat po splnění OB1 do kategorie vyšší, absolvovali jsme
přípravný seminář, ve kterém z úst naší trenérky zaznělo „V OB2 končí legrace a začíná
skutečná obedience“. Později během příprav jsem si na tento výrok x-krát vzpomněla, zkouška OB2 je opravdu velmi těžká a o splnění na výborně se týmy snaží většinou
delší dobu.
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Z mého pohledu jsme měli největší problém s rozlišováním dřívek a jejich aportem. Pro
Rixe bylo velmi obtížné z drivových cviků přepnout do tzv. čichacího módu a plně se
soustředit na vyhledání správného pachu. V kategorii OB2 se přezkušuje směrový aport,
vysílání do čtverce s následným přivoláním, aport kovové činky přes překážku, změna poloh (stůj, sedni, lehni) na vzdálenost, odkládání za pochodu do dvou různých poloh, přivolání s mezizastavením, dlouhodobé odložení kdy psovod je v úkrytu po dobu 2 minut,
chůze u nohy v normálním, pomalém tempu, klusu, couvání a kroky vpřed i vzad, rozlišování pachu dřívek a aport, celkový dojem. Je toho tedy opravdu dost, pořadí cviků je na
každé zkoušce jiné a dopředu není
známé, zrovna tak délka a podoba
chůze u nohy.
Pro tento druh výcviku se výborně
upotřebí chuť entlebuchů pro aportování, jejich rychlost a energie se
hodí při vysílačkách, veselý projev při
chůzi a jejich nevyčerpatelná chuť do
jakékoliv akce po celou dobu cvičení.
Nám se s Rixíkem podařilo zkoušku OB 2 splnit na výborně a umístili jsme se v závodě na
krásném 2. místě. Velmi mě těší, že tříbarevný salašník byl příjemným zpestřením mezi
ostatními rasami a myslím, že ostudu jsme tomuto krásnému plemeni neudělali.
Takže RIXÍKU děkuji, že jsme to spolu dokázali.
Renata Král Scheinerová
a Asterix from Wealth island
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VZPOMÍNÁME



Phira v. Brünggberg
15. 1. 2004 - 11. 3. 2017

Jiskry v tvých očích vystřídala únava
a pak stín.
Chybíš nám.
Těm, které jsi měla nejraději a kteří na tebe
čekali, závidím...
Vám, kdo jste Fírušku znali, posílám její
poslední vzkaz:
„Neplačte, chci slyšet váš smích, až se jako
anděl budu se stádem krav prohánět
po kopcích.
Život končí a co víc si přát než odcházet
s vědomím, že mě tu měl každý rád.“



ADI od Voletinky
12. 9. 2010 - 15. 4. 2017

Naše milovaná fenečko Adi,
odešla jsi nám náhle po těžké nemoci
na Bílou sobotu.
Nikdy nezapomeneme na tvoji naprosto
oddanou lásku, tolik nám chybíš a budeš
chybět navždy.
Odešla jsi do Psího nebíčka tak mladá.
Tolik jsme toho společně zažili, sníh, moře
– milovala jsi plavání...
Stále mám slzy v očích, byla jsi náš první pejsek,
tolik jsme se namazlili.
Byla jsi vždy statečná Entlebuška až do konce...
Navždy zůstaneš v našich srdcích
a vzpomínkách.
Páníčci Olga a Zdeněk Krškovi

66

JAK PSÁT PŘÍSPĚVEK DO ZPRAVODAJE KLUBU
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.
Redakční rada Zpravodaje KŠSP
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termíny výstav 2017
Datum

Země

Město

Druh

Web

12. 8. 2017

CZ

Mladá Boleslav

MVP

www.interdogbohemia.com

13. 8. 2017

CZ

Mladá Boleslav

MVP

www.interdogbohemia.com

19. 8. 2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.skj.sk

20. 8. 2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

www.skj.sk

9. 9. 2017

CZ

Jedovnice

Klubová výstava

www.kssp.cz

7. 10. 2017

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

8. 10. 2017

CZ

České Budějovice

MVP

www.cmkj.info

25. – 27. 8. 2017

UK

Kyjev

Euro Dog Show

eurodogshow2017.org/en/

28. 10. 2017

SK

Bratislava

DUO CACIB

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

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk

10. 12. 2017

SK

Nitra

DUO CACIB

www.skj.sk
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Klubové akce 2017
Akce

Místo

Datum

Klubová výstava

Jedovnice u Brna

9. 9. 2017

Svod plemeníků

Jedovnice u Brna

9. 9. 2017

Svod mladých

Jedovnice u Brna

9. 9. 2017

Bonitace

Mladá Boleslav

23. 9. 2017

Plánované akce členů klubu 2017
Datum

Pořádá

Druh

Web

15. 7. – 22. 7. 2017

Škola Elsa – Sojkovi

Letní výcvikový
tábor Přátelství
– ATC Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

24. 8. – 27. 8. 2017

Výcviky P. Pečenka

Letní výcvikový
pobyt Pecka

http://www.mokrovousy.cz/danka

1. 9. – 3. 9. 2017

Kateřina Jozová

VI. sraz entlebuchských
salašnických psů

Tel: 728 265 709

27. 9. – 1. 10. 2017

Škola Elsa – Sojkovi

Podzimní prodlouţený
výcvikový a relaxační
víkend ATC Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/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: 736 772 434
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