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ÚVODNÍ SLOVO

Milí čtenáři Zpravodaje Klubu švýcarských salašnických psů,
v adventním čase se k vám dostává nové číslo časopisu. Kromě pravidelných
rubrik v něm naleznete další zajímavé články, které pro vás připravili členové
klubu. Za to jim patří naše poděkování, protože díky nim je Zpravodaj pestrý
a každý má možnost si v něm najít „to své”.
Tentokrát se můžete těšit na reportáž o cestě za titulem Master of Nosework od
Andrey Steinerové. O své postřehy a dojmy z Mistrovství ČR Svazu záchranných
brigád se podělil Pavel Troller. Připomeneme si také podzimní Klubovou výstavu
v Jedovnici a dětskou výtvarnou soutěž. Obrázky salašníků, které vytvořili
mladí výtvarníci, si tak mohou prohlédnout i ti, kteří
na výstavě nebyli. Samozřejmě nechybí ani články
z různých setkání a výcvikových akcí.
Život přináší spoustu změn a to i v našem
klubu. Nově se bude věnovat organizaci
bonitací Martina Vyhlasová.
Registraci plemeníků a hlášení nemocí
a úmrtí má nyní na starosti Eva Hyklová.
Kontakty na obě dámy naleznete
v tabulce na str. 7 a na
webových stránkách
klubu.

Přejeme vám
poklidné vánoční
svátky a v novém
roce hodně
radostných chvil
s vašimi blízkými.
redakční rada KŠSP
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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
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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

Žižice 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

Kamenná cesta 337,
431 41 Údlice

Tel: 604 529 907
bonitace@vyhlas.com

Organizace bonitací

Martina Vyhlasová

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

Eva Hyklová

Jungmannova 878/3,
41501 Teplice

Tel: 731 189 036
kssp.hyklova@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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HOSPODAŘENÍ KLUBU
ROZPOČET KLUBU NA ROK 2018
Rozpočet na rok 2018 je schválen ve vyrovnané podobě, tedy výdaje jsou rozpočtované
ve výši rozpočtovaných příjmů:
Příjmy

rozpočet 2018 (v Kč)

Členské příspěvky (900 členů x 500) 

450 000

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

190 000

Klubové výstavy

400 000

Bonitace 3x

305 000

KL, popl. nečleni, znovuobnovení 

30 000

Celkem příjmy

1 375 000

Výdaje

(v Kč)

Cestovné na kontroly vrhu a ostatní výdaje

310 000

Jarní a podzimní svod

20 000

Klubové výstavy

444 000

Bonitace 3x/rok

230 000

Zpravodaj KŠSP (2 čísla) a kalendář vč. poštovného

100 000

WWW hosting + Alvin

150 000

Doplnění počítačové techniky

10 000

Odvod srážkové daně z dohod o provedení práce

40 000

Členský příspěvek ČMKU 

6 000

Výpočetní technika, režie

45 000

Akce členů klubu 

20 000

Celkem výdaje

1 375 000
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Usnesení
Usnesení členské schůze (dále ČS) KŠSP, z.s.
dne 9. 9. 2017, Jedovnice u Brna
1) ČS schvaluje předsedajícího schůze Milana Rulce.
2) ČS schvaluje zapisovatelku Kristinu Daniszovou.
3) ČS schvaluje členy návrhové komise: Helena Pachová, Jan Stacha, Petra Holíková.
4) ČS schvaluje členy mandátové komise:
Kateřina Ouřadová, Lenka Komosná, Jarka Vedralová.
5) ČS schvaluje jednací řád ČS v předložené verzi.
6) ČS schvaluje program členské schůze v předložené verzi.
7) ČS bere na vědomí zprávu o činnosti klubu předsedy Milana Rulce.
8) ČS bere na vědomí zprávu hlavního poradce chovu Martiny Kopecké.
9) ČS bere na vědomí zprávu ekonomky klubu Radky Šatné.
10) ČS schvaluje předložený návrh chovatelské a bonitační směrnice, bez doplňujícího bodu:
Do chovu nebudou zařazena štěňata z nepovolené příbuzenské plemenitby, která se
narodí po datu platnosti této CHBS.
11) ČS neschvaluje návrh přednesený Jaromírou Sojkovou, aby byla z CHBS vypuštěna
povinnost klubové výstavy pořádané KŠSP pro účast na bonitaci.
12) ČS schvaluje rozpočet klubu navržený ekonomkou Radkou Šatnou ve vyrovnané výši
1.375 000 Kč.
13) ČS schvaluje plán činnosti na rok 2018.
14) ČS schvaluje usnesení členské schůze v předloženém znění.
Dne 9. 9. 2017
Helena Pachová
Jan Stacha
Petra Holíková

Od 1. 11. 2017 platí změny v Chovatelské a bonitační směrnici, které byly
schváleny členskou schůzí dne 9. 9. 2017 v Jedovnici.
Úplné znění Chovatelské a bonitační směrnice naleznete na www.kssp.cz.
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BONITACE
Bonitace v roce 2017
V tomto roce prošlo třemi bonitacemi dohromady okolo 150 salašníků. Zastoupena byla
všechna čtyři plemena.
Jarní bonitace proběhla v Mladé Boleslavi na Krásné louce 15. 4. 2017, osobně jsem se
nezúčastnila a vše chystala na dálku, na místě mě zastupoval pan předseda Milan Rulec.
Bonitaci posuzovali v komisi paní rozhodčí Ing. Eva Zatyko Mayerová, Ing. Eva Procházková a hospitující rozhodčí Milan Plundra. Dle dostupných informací si dávali velmi záležet. Děkujeme všem.
Letní bonitace se konala v hale KK Zbraslav v Brně 17. 6. 2017, v komisi posuzoval
pan Ladislav Kukla a hospitovala paní rozhodčí Renata Cepková, akce probíhala v klidné atmosféře, některé bonitace byly odložené, nedokončené, ale plno salašníků uchovněním bez problémů prošlo. Děkujeme všem, kteří se svědomitě na akci připravili. Pro
všechny je to příjemnější.
Podzimní bonitace zakončila rok opět v Mladé Boleslavi 23. 9. 2017. Byla to velmi pohodová a klidná bonitace, kdy vše šlo hladce. I časově jsme hezky vycházeli, pejsci i lidé
byli pěkně připravení. Opravdu jsme si tuto bonitaci jako celý bonitační tým v čele s panem rozhodčím Kuklou naplno užili! Vzhledem k tomu, že to byla moje poslední bonitace, jsem moc ráda za pěkné vzpomínky.
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BONITACE
Na podzim roku 2016 se mi narodil syn a na základě mateřství a vzácného času kolem
něj jsem se rozhodla předat funkci bonitačního referenta dál pro rok 2018 slečně Martině
Vyhlasové a věřím, že bonitace povede svědomitě v pohodovém duchu dál. Práce
v klubu vyžaduje mnoho práce ve volném čase a oceňuji všechny, kteří se někdy téměř až
obětují pro to, aby vše pro ostatní fungovalo. Také moc děkuji vedení klubu za vstřícnost,
podporu a pochopení. Vážím si všech zkušeností, které jsem od roku 2015 jako bonitační
referentka získala a mnohé jsem se od bonitačního týmu naučila. Držím palce do dalších
let a přeji hodně elánu, vytrvalosti, trpělivosti a dalších příjemných bonitací!
Přeji všem majitelům salašníků krásné dny do konce roku 2017 a hodně štěstí
v dalším roce 2018!
Bonitační referentka Veronika Hasová
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BONITACE
Termíny bonitací pro příští rok:

24. 3. 2018

Mladá Boleslav

9. 6. 2018

Brno

27. 10. 2018

Mladá Boleslav
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KLUBOVÁ VÝSTAVA ŠSP
Vážení příznivci švýcarských salašnických psů,
dovolte mi v následujících řádcích zhodnotit Klubovou výstavu švýcarských salašnických psů, která se konala dne 9. 9. 2017
v areálu ATC Olšovec v Jedovnici u Brna. Na tuto výstavu bylo
přihlášeno celkem 337 psů a do pěti výstavních kruhů, tak nastoupilo 17 appenzellských, 215 bernských, 34 entlebuchských a 71 velkých švýcarských
salašnických psů. Vystavovatelé pocházeli především z České republiky, ale také z Polska
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 Zita Kerak Lukáčová ze Slovenska, pan Arne Foss z Norska, pan Danilo Furlani ze
Švýcarska, pan Zoltán Baffia z Maďarska a pan Ladislav Kukla 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. 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 stanice,
Nejlepší potomstvo, Nejlepší štěně a Nejlepší dorost Klubové výstavy. Proběhlo slavnostní vyhlášení nejstaršího veterána KV 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 výstavy firmě HAPPY DOG, dále pak firmě GIOM, RY-JA OBOJKY, PES PŘÍTEL
ČLOVĚKA, ROSETTE, FOTO DOLEJŠ, LASER CENTRUM Slaný a chovatelským stanicím
Bermondo Bohemia, Bodemika Czech, Codeli girls, Dartei, Jolly Bernese, Lady Nebekam,
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KLUBOVÁ VÝSTAVA ŠSP

Z Mokrovous, Z Peruckých lesů a Z Podlesí Kosíře. Opravdu velké dík za všechny Vaše
krásné a bohaté sponzorské dary, které udělaly vystavovatelům určitě nemalou radost,
moc si Vašeho sponzorství ceníme.
Nemalé poděkování patří také všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli tak s organizací
výstavy a zajistili tím tak její hladký průběh. Děkuji tedy všem vedoucím kruhů, zapisovatelům, pomocníkům ve výstavní kanceláři, technickému zázemí, fotografům, konferenciérům,
ekonomce, veterinárnímu dozoru za to, že byli jako vždy naprosto skvělí. Děkujeme
také všem vystavovatelům a návštěvníkům, že svým potleskem a fanděním vytvořili tu pravou výstavní atmosféru. Osobně děkuji všem rozhodčím za jejich profesionální
posuzování a za ten přátelský přístup a jednání. V neposlední řadě patří obrovské poděkování mojí mamince Šárce Křepčíkové st., protože právě ona díky mému pracovnímu
vytížení odvedla ten největší kus práce. Ještě jednou děkuji všem!
Na úplný závěr bych Vás všechny ráda co nejsrdečněji pozvala na výstavy, které bude
pořádat Klub švýcarských salašnických psů v roce 2018. Na následují rok máme naplánovanou Klubovou výstavu ŠSP, která se bude konat dne 12. 5. 2018 v Zárybničné
Lhotě u Tábora a Speciální výstavu ŠSP, která proběhne dne 8. 9. 2018 v Jedovnici
u Brna. Za celý výstavní výbor přeji všem příznivcům švýcarských salašnických psů krásný
zbytek roku 2017, hlavně hodně zdraví a pohody Vám i Vašim čtyřnohým kamarádům.
Za výstavní výbor
MVDr. et Bc. Šárka Křepčíková, ředitelka výstav KŠSP
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VÝSLEDKY klubovÉ výstavY

APZ

dorostu-psi

2

APOLO Mountain Dog

velmi nadějná

1

APZ

dorostu-psi

3

ASTERIX Mountain Dog

nadějná

2

APZ

mladých-psi

4

ARON Brown Dream

velmi dobrá

3

APZ

mladých-psi

5

BLACKBERRY Pink Justice

výborná

2

APZ

mladých-psi

6

ATHOS Borecký sen

výborná

1

CAJC, BOJ, BOS.

APZ

mezitřída-psi

7

MACHIAVELLI Šťastná Berjanka

výborná

1

CAC

APZ

vítězů-psi

8

BARNY od Vyškovského rybníka

výborná

1

CAC

APZ

veteránů-psi

9

BUICK Šťastná Berjanka GrCh.

výborná

1

BOV

APZ

mladých-feny

10

AKIRA Borecký sen

výborná

1

CAJC

APZ

mladých-feny

11

DOREEN Balmoral Moravia

výborná

2

APZ

mladých-feny

12

ANNIE Michnická tvrz

výborná

3

APZ

mladých-feny

13

ESTHER Polymelus

velmi dobrá

4

APZ

mezitřída-feny

14

MARILLA Šťastná Berjanka

výborná

1

CAC

APZ

otevřená-feny

15

AMBRA z Vízmburských lesů

výborná

2

res.CAC

APZ

otevřená-feny

16

ADDIE Silesia Herisau

výborná

1

CAC, BOB.

APZ

vítězů-feny

17

CARAMEL BONBON Tail Twisted

výborná

1

CAC

BSP

štěňat-psi

19

KVIDO Czech Rea

velmi nadějná

3

BSP

štěňat-psi

20

SHELDON Codeli Girls

velmi nadějná

1

BSP

štěňat-psi

22

FARLOW Queen Elsa

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-psi

23

DIOR Berner von Weipert Hof

velmi nadějná

4

BSP

dorostu-psi

25

NASHVILLE NORTON Carallsa

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-psi

26

Ernest de Chamailard Bernewa‘s

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-psi

29

DREAMER SIMON Bernisar Moravia

velmi nadějná

3

BSP

mladých-psi

33

ROBI Codeli Girls

výborná

2

BSP

mladých-psi

43

Jazzman Venyim Gyöngye

výborná

4

BSP

mladých-psi

45

DUKE Bodemika Czech

výborná

3

BSP

mladých-psi

47

Walmond Gaspari Line JrCh.

výborná

1

BSP

mezitřída-psi

52

DECAMERON Valeross Bohemia

velmi dobrá

4

BSP

mezitřída-psi

54

DANTE Kostofrank JrCh.

výborná

3

BSP

mezitřída-psi

55

LITTLE BARON z Labského zátiší JrCh.

výborná

2

res. CAC

BSP

mezitřída-psi

57

CORRADO Balmoral Moravia

výborná

1

CAC

BSP

otevřená-psi

61

Billy Boy z Gorzyckiej Zagrody

výborná

2

res. CAC

BSP

otevřená-psi

70

HARWEY Codeli Girls

výborná

4

BSP

otevřená-psi

72

FRENKLIN Tichý dvůr

výborná

1

BSP

otevřená-psi

75

AKIM z Kravařského dvora

výborná

3

BSP

vítězů-psi

77

BRAINY BOWIE Shaggyguard ICh.

výborná

1

BSP

vítězů-psi

79

ANDREAS z Údolí Kazničova Ch.

výborná

4

BSP

vítězů-psi

80

Rover Riomadea Grande Ch.

výborná

3

BSP

vítězů-psi

82

Robinson Ridon Hennet Ch.

výborná

2

BSP

veteránů-psi

84

Madeinitaly della Torre d‘Ovarda ICh.

výborná

3

BSP

veteránů-psi

85

DERRY Palmater

velmi dobrá

4

BSP

veteránů-psi

86

CHUCK z Mokrovous Ch.

výborná

1

BSP

veteránů-psi

87

COLLIN COLTON Bermondo Bohemia ICh.

výborná

2

BSP

čestná-psi

88

HARRY z Mokrovous Ch.

výborná

1
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BSP

čestná-psi

89

CONAN Polepské údolí GrCh.

výborná

3

BSP

čestná-psi

90

ATHOS Suisse Perle Ch.

výborná

4

BSP

čestná-psi

91

KENN Codeli Girls

výborná

2

BSP

štěňat-feny

97

CHERRY od Jersínského potoka

velmi nadějná

3

BSP

štěňat-feny

98

FRANCIS FABIANA Queen Elsa

velmi nadějná

1

BSP

štěňat-feny

100 ANGEL WINGS z Argody

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-feny

102 FELINA Kabátko

velmi nadějná

4

BSP

dorostu-feny

105 DARCY Bernisar Moravia

velmi nadějná

3

BSP

dorostu-feny

106 CHIQUITA Polepské údolí

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-feny

110 DEBBIE vom Othergateshof

nadějná

4

BSP

dorostu-feny

111 FINLANDIA Haf z Jundrova

velmi nadějná

2

BSP

mladých-feny

135 NIKITA Baronnella

výborná

3

BSP

mladých-feny

136 DAFFI Bodemika Czech

výborná

4

BSP

mladých-feny

143 KIMBA Bermondo Bohemia

výborná

1

BSP

mladých-feny

147 UMBERRY Bersaltyna

výborná

2

BSP

mezitřída-feny

154 Dolce Manette Bernewa‘s

výborná

3

BSP

mezitřída-feny

161 ABIGAIL Budweiser Bern

výborná

1

BSP

mezitřída-feny

172 CZARINA NATASCHA Ashoune Dream

výborná

4

BSP

mezitřída-feny

174 My Spanish Princess De Neboa de Meigas

výborná

2

res. CAC

BSP

otevřená-feny

175 AMY Budweiser Bern

výborná

2

res. CAC

BSP

otevřená-feny

181 PETULA z Hodolan

výborná

4

BSP

otevřená-feny

188 AILA Narenian

výborná

1

BSP

otevřená-feny

194 KIMI Codeli Girls

výborná

3

BSP

pracovní-feny

204 ATHENA od Kosů z Košetic

velmi dobrá

3

BSP

pracovní-feny

205 WATANAY Queen Elsa

výborná

1

CAC

BSP

pracovní-feny

206 JAIRA Czech Rea

výborná

2

res. CAC

BSP

vítězů-feny

208 Bebe Daniels Bernewa‘s

výborná

3

BSP

vítězů-feny

209 KAMEY Baronnella Ch.

výborná

4

BSP

vítězů-feny

212 ELA VIKI Haf z Jundrova Ch.

výborná

2

res. CAC

BSP

vítězů-feny

213 GIRA z Kytlic

výborná

1

CAC

BSP

veteránů-feny

214 HEATHER LOCKLEAR Čalovské lúky

výborná

3

BSP

veteránů-feny

216 ARIELANA Bohemia Bernica

výborná

4

BSP

veteránů-feny

217 LITTLE JAY Queen Elsa JCh.

výborná

2

BSP

veteránů-feny

218 CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia ICh. výborná

1

BOV, BOS.

ESP

mladých-psi

223 ARNOLD z Duhové louky

výborná

1

CAJC, BOJ.

ESP

mladých-psi

224 MAX z Tichého údolí

výborná

2

CAJC

CAC

CAC

ESP

mezitřída-psi

225 DENNY od Fossinky

výborná

4

ESP

mezitřída-psi

226 HUBERT z Mokrovous

výborná

1

CAC

ESP

mezitřída-psi

227 BARNEY z Lesní zahrady

výborná

2

res.CAC

ESP

mezitřída-psi

228 ALEX od Konárovského zámku JrCh.

výborná

3

ESP

otevřená-psi

229 Van Gogh II. from Balihara ranch

velmi dobrá

3

ESP

otevřená-psi

230 COUDY from Baker‘s farm

výborná

2

res.CAC

ESP

otevřená-psi

231 BAGGIO Ráj na Vysočině

výborná

1

CAC, BOB.

ESP

vítězů-psi

232 ANGELO z Království Abigail

výborná

3
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ESP

vítězů-psi

233 FIDDO vom Pirnikhof Ch.

výborná

2

res. CAC

ESP

vítězů-psi

234 Lord von der Joderten Ch.

výborná

1

CAC

ESP

štěňat-feny

235 NA-NU z Tichého údolí

velmi nadějná

1

ESP

štěňat-feny

236 ANNELI ASHLEE Swiss Art

velmi nadějná

2

ESP

štěňat-feny

237 IMDIAN z Mokrovous

velmi nadějná

3

ESP

mladých-feny

241 BELLA z Království Abigail

výborná

4

ESP

mladých-feny

242 BRITA z Království Abigail

výborná

3

ESP

mladých-feny

243 BESSI z Vrbové ulice

výborná

2

ESP

mladých-feny

244 CHER from Yvrea horse farm

výborná

1

CAJC

ESP

mezitřída-feny

246 ELIZABETH Anabantha

výborná

1

CAC

ESP

mezitřída-feny

247 ENGEE Anabantha

výborná

2

res. CAC

ESP

mezitřída-feny

248 AISHA Balmoral Moravia

dobrá

4

ESP

mezitřída-feny

249 AZIRA Balmoral Moravia

velmi dobrá

3

ESP

otevřená-feny

250 CASSIDY of Freedom Love

velmi dobrá

2

ESP

otevřená-feny

251 BÁRA z Janzdel

výborná

1

ESP

vítězů-feny

252 BAILEY of Freedom Love

velmi dobrá

4

ESP

vítězů-feny

253 APRIL SCHATZI Swiss Tricolor Ch.

výborná

2

res. CAC

ESP

vítězů-feny

254 AGNES od Almili Ch.

výborná

1

CAC, BOS.

ESP

vítězů-feny

255 ABIGAIL z Mercedesky Ch.

výborná

3

VSP

štěňat-psi

256 EDISON Syrakov

velmi nadějná

1

VSP

štěňat-psi

257 Dominus Lubuski Opiekun

velmi nadějná

2

VSP

mladých-psi

259 All You Need is Love Shadetree‘s

výborná

3

VSP

mladých-psi

260 LENNY KRAVITZ Glarika

výborná

1

VSP

mladých-psi

263 FEDERICO Zlatá skalka

výborná

4

VSP

mladých-psi

268 CEVIN z Dubské Lhoty

výborná

2

VSP

mezitřída-psi

269 ATHOS of Barrandov‘s Alley

výborná

1

VSP

mezitřída-psi

270 GOODSPEED from Swiss Star

výborná

3

VSP

mezitřída-psi

271 ERON Clark´s Future

výborná

2

res. CAC

VSP

otevřená-psi

273 NABUCCO Valatheca

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-psi

279 ALFONS Malý ovčáček

výborná

2

res. CAC

VSP

otevřená-psi

280 JUNIOR-BALů from Swiss Star

výborná

3

VSP

otevřená-psi

281 BADDY von Mühlrand

výborná

4

VSP

otevřená-psi

282 SIR ROBBY NAISH from Swiss Star

Výborná

VSP

vítězů-psi

283 Ch. ALVIN Čertovo břemeno

Nenastoupil

VSP

vítězů-psi

284 DUNDEE Clark´s Future

výborná

1

CAC, BOB, BIS.

VSP

vítězů-psi

285 GIORGIO ARMANI from Swiss Star GrCh.

výborná

2

res. CAC

VSP

vítězů-psi

286 KALIFO Valatheca

výborná

3

VSP

štěňat-feny

287 CUTE HOLLY from Nina‘s farm

velmi nadějná

1

VSP

štěňat-feny

288 REBELKA RAY from Swiss Star

velmi nadějná

2

VSP

dorostu-feny

292 AIDA od Šestisplavu

nadějná

2

VSP

dorostu-feny

293 AISHA Large Pet

velmi nadějná

1

VSP

mladých-feny

294 KAHLUA MEENA from Swiss Star

výborná

1

VSP

mladých-feny

299 FANTASIA Clark´s Future

výborná

3

VSP

mladých-feny

302 CLEA z Podlesí Kosíře

výborná

2

17

CAC

CAJC, BOJ.

CAC

CAJC

VÝSLEDKY klubovÉ výstavY

VSP

mladých-feny

304 DAYSI od Vlčatínského kopce

výborná

4

VSP

mezitřída-feny

306 GLORIA VANDERBILT from Swiss Star

výborná

2

VSP

mezitřída-feny

307 BRITNEY Bellarmin

výborná

3

VSP

mezitřída-feny

312 Zaira Zaline ...

výborná

1

VSP

mezitřída-feny

313 BASTIANA z Dubské Lhoty

výborná

4

VSP

otevřená-feny

315 GINGER Dream‘s of Cathrine

výborná

4

VSP

otevřená-feny

317 AKIRA Quittein Star

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-feny

319 JESSIE SWISS STAR Valatheca

výborná

2

res. CAC

VSP

otevřená-feny

321 TALLY Quarterworld

výborná

3

VSP

vítězů-feny

323 UMBRELLA OF RIHANNA from Swiss Star Ch.

výborná

1

CAC, BOS.

VSP

vítězů-feny

324 ABBY GAIL Bellarmin

výborná

2

res. CAC

VSP

čestná-feny

325 MAY BEE Valatheca

výborná

1

VSP

čestná-feny

326 DJAKARTA Clark´s Future

výborná

2

18
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Klubová výstava
Soutěže:
Junior Handling I.
1. místo:
Aneta Lerchová, 12 let,
BSP, Jaira Czech Rea
2. místo:
Livia Bove, 10 let,
VSP, Jessie Swiss Star
Valatheca
3. místo:
Gabriela Kneblová,
11 let, BSP, Corrado
Balmoral Moravia
4. místo: Filip Kučinský, 10 let, BSP, Duke Bodemika Czech
Junior Handling II.
1. místo:
Tereza Kopecká, 13 let,
BSP, Kenn Codeli girls
2. místo:
Bára Kneblová, 15 let,
BSP, Corrado Balmoral
Moravia
3. místo:
Radka Grunwaldová,
14 let, VŠP, Gloria Vanderbilt from Swiss Star
4. místo: Tereza Fucymanová, 13 let, ESP, Ch. Abigail z Mercedesky
Dítě a pes
Zvítězily všechny
děti, které předvedly
své pejsky :)

19

Klubová výstava
Velký švýcarský salašnický pes
BOB, BIS
DUNDEE Clark S Future, 
třída vítězů
Výborný 1, CAC, BOB, BIS,
chovatel a majitel: Jana Běhulová, Zlín 5

kat. č. 284

BOS
UMBRELLA OF RIHANNA from Swiss Star Ch., 
třída vítězů
Výborná 1, CAC, BOS,
chovatel a majitel: Ivana Lipenská, Kostelec nad Černými Lesy
BOJ
LENNY KRAVITZ Glarika, 
třída mladých
Výborná 1, CAJC, BOJ,
chovatel: Jana Krátká, Lipoltice
majitel: Peter Krška, Lučina

kat. č. 323

kat. č. 260

20

Klubová výstava
APPENZELLSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB
ADDIE Silesia Herisau,
třída otevřená
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB,
chovatel: Dana Hybštová, Chrášťany
majitel: Svatava Suchá, Uničov

kat. č. 16

BOJ, BOS
ATHOS Borecký sen,
třída mladých
Výborný 1, CAJC, BOJ, BOS
chovatel: Aleš Drábek, Rokycany CZE
majitel: Jiří Ptáček, Svárov CZE

kat. č. 6

BOV
GrCh. BUICK Šťastná Berjanka,
třída veteránů
Výborný 1, BOV
chovatel: Lenka Schönbeková, Stráž nad Nežárkou
majitel: Josef Drýk, Šťáhlavy

21

kat. č. 9

Klubová výstava
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB
ICh. BRAINY BOWIE Shaggyguard,
třída vítězů
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB,
chovatel: Jana Kratochvílová, Rtyně v Podkrkonoší
majitel: Pavla Mrázková, Václavovice
BOJ
JrCh. Walmond Gaspari Line,
třída mladých
Výborný 1, CAJC, BOJ,
chovatel: Iwona Gasparewicz, Ostróda, POL
majitel: Pavla Mrázková, Václavovice

kat. č. 77

kat. č. 47

BOS, BOV
ICh. CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia,
třída veteránů
Výborný 1, BOS, BOV,
chovatel a majitel: MVDr. Kateřina Ouřadová, Šestajovice

22

kat. č. 218

Klubová výstava
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOB
BAGGIO Ráj na Vysočině,
třída otevřená
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOB,
chovatel: Libor Beranovský, Nové Město na Moravě
majitel: Ing. Milan Sovadina, Brno
BOJ
ARNOLD z Duhové louky, 
třída mladých
Výborný 1, CAJC, BOJ,
chovatel: Lucie Tomandlová, Kutná Hora
majitel: Jiří Chytráček, Praha 4

kat. č. 231

kat. č. 223

BOS
Ch. AGNES od Almili, 
třída vítězů
Výborný 1, CAC, Klubový vítěz, BOS,
chovatel a majitel: Miroslav Veselý, Ochoz u Brna 186

23

kat. č. 254

Klubová výstava
Nejlepší pár psů
VSP
Dundee Clark´s Future + Djakarta Clark´s Future
majitel: Jana Běhulová, Zlín

Nejlepší chovatelská skupina
VSP
Clark´s Future
majitel: Jana Běhulová, Zlín

24

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

Nejlepší štěně KV
BSP
Francis Fabiana Queen Elsa,
majitelka: Jaromíra Sojková

25

Klubová výstava
Nejlepší dorost KV
APZ
Apolo Mountain dog,
majitelka: Špačková Eva

Nejstarší veterán
BSP
Elisa Tornádo Erben,
majitelka: Božena Hendrychová

26

ŠAMPIONI
Majitelé představují svoje šampiony
ARNY Quittein Star
ČMKU udělila dne 21. 6. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi ARNY Quittein Star
CMKU/VSP/2448/15
nar. 4. 6. 2015
Majitel: Ing. Vladimír Zyka

CALEB NATHANIEL from Balihara ranch
ČMKU udělila dne 24. 7. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
psovi CALEB NATHANIEL
from Balihara ranch
CMKU/VSP/2660/-16/15
nar. 23. 9. 2015
Majitel: Petra Dofková

CLEMENTINE pod Radyní
ČMKU udělila dne 8. 3. 2017 titul
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
feně CLEMENTINE pod Radyní
CMKU/BSP/5416/06/09
nar. 15. 11. 2006
Majitel: Hana Blažková, Přeštice

27

ŠAMPIONI

KIMBA Bermondo Bohemia
ČMKU udělila dne 1. 8. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
a SKJ udělila dne 17. 9. 2017 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH
feně KIMBA Bermondo Bohemia
CMKU/BSP/11972/16
nar. 19. 6. 2016
Majitel: Kateřina Ouřadová

CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia
ČMKU udělila dne 8. 10. 2017 titul
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
a SKJ udělila dne 17. 9. 2017 titul
SLOVENSKÝ VETERÁN ŠAMPIÓN
feně C.I.B.
CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohemia
CMKU/BSP/7634/09/14
nar. 31. 7. 2009
Majitel: Kateřina Ouřadová

XENIA KRONBLOMMAS
ČMKU udělila dne 17. 2. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
a 8. 10. 2017 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
a SKJ udělila dne 17. 9. 2017 titul
SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY
feně XENIA KRONBLOMMAS
CMKU/BSP/11063/-15/14
nar. 19. 12. 2014
Majitel: Kateřina Ouřadová

28

ŠAMPIONI

CARAMEL BONBON Tail Twisted
ČMKU udělila dne 20. 7. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně CARAMEL BONBON Tail Twisted
CMKU/APZ/688/15
nar. 14. 4. 2015
Majitelka: Andrea Steinerová

ABIGAIL z Mercedesky
ČMKU udělila dne 18. 7. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně ABIGAIL z Mercedesky
CMKU/ESP/378/13/15
nar. 11. 3. 2013
Majitel: Simona Fucymanová

ANDREAS z Údolí Kazničova
ČMKU udělila dne 28. 6. 2017 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi ANDREAS z Údolí Kazničova
CMKU/BSP/8912/11/13
nar. 25. 5. 2011
Majitel: Lucie Lagová

29

ŠAMPIONI

JEFRRY od Zlatého Roxe
ČMKU udělila dne 8. 10. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
psovi JEFRRY od Zlatého Roxe
CMKU/BSP/11916/16
nar. 13. 6. 2016
Majitel: Hana Drábková

CAROLIN z Malánek
FCI udělila dne 4. 8. 2017 titul
INTERŠAMPION
feně CAROLIN z Malánek
CMKU/BSP/10707/14
nar.14. 5. 2014
Majitel: Valvodová Daniela + Aranka

GIORGIO ARMANI from Swiss Star
Raad van Beheer udělila
dne 15. 4. 2017 titul
ŠAMPION HOLANDSKA
psovi
GIORGIO ARMANI from Swiss Star
CMKU/VSP/1743/12/14
nar. 25. 9. 2012
Majitel: Michal Paur
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DIAMOND BARROW Golden Bohemica
Croatian Kennel Club udělil dne 3. 3. 2015 titul
CROATIAN BEAUTY CHAMPION
Slovene Kennel Club udělil dne 21. 2. 2016 titul
SLOVENIA CHAMPION
Polish Kennel Club udělil dne 6. 5. 2016 titul
POLISH CHAMPION
SKJ udělila dne 22. 7. 2016 titul
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION
ČMKU udělila dne 24. 7. 2017 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
psovi DIAMOND BARROW Golden Bohemica
CMKU/VSP/1926/13
nar. 3. 7. 2013
Majitel: Petra Dofková

LITTLE BARON z Labského zátiší
ČMKU udělila dne 26. 7. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
psovi LITTLE BARON z Labského zátiší
CMKU/BSP/11553/15
nar. 18. 10. 2015
Majitel: Božena Hendrychová
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ZAIRA ZALINE
ČMKU udělila dne 19. 7. 2017 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně ZAIRA ZALINE
CMKU/VSP/2770/-16/16
nar. 3. 2. 2016
Majitel: Romana Schick a Vladimír Tovara
www.odzlatehokopce.cz

JESSICA vom Bergschubert
ČMKU udělila dne 10. 10. 2017 titul
ČESKÝ GRANDŠAMPION
feně JESSICA vom Bergschubert
CMKU/VSP/1936/-13/12/15
nar. 28. 11. 2012
Majitel: Romana Schick a Vladimír Tovara
www.odzlatehokopce.cz



Blahopřejeme majitelům a jejich salašníkům
k získaným titulům!
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI
Majitelé představují svoje PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÉ SALAŠNÍKY
Omluva: V minulém čísle Zpravodaje byla u feny Aireen zpod Ondřejníka nedopatřením
uvedena nesprávná fotografie. Za chybu se majitelce omlouváme.
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
Kelly Baronnella
Fena BSP Kelly Baronnella (Kessy)
nar. 6. 5. 2014, CMKU/BSP/10683/14/17
složila dne 28. 10. 2016 „Povahové testy”,
6. 11. 2016 Canisterapeutické zkoušky
a 22. 7. 2017 zkoušku ZOP.
Majitel: Lenka Macháčková
Brigitte Bona Fornax
Fena BSP Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013, CMKU/BSP/10365/13
složila další 3 záchranářské zkoušky: vodní ZVP1,
ZVP2, mezinárodní sutinovou RH-TB. Na Českém
poháru vodních prací se umístila v kategorii
ZVP2 na druhém místě, na 37. Mistrovství ČR
záchranných psů v Brně skončila na 8. místě.
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz



Blahopřejeme všem majitelům a přejeme hodně
úspěchů a radosti při práci s jejich salašníky.
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LVT Přátelství Slunečnice

Letošní letní tábor se opět velmi, velmi vydařil. Všichni účastníci byli nadšeni a odjížděli
téměř se slzami v očích... ach to loučení.
Počasí nám opět krásně vyšlo. Nebyla ani veliká vedra, ale na koupání ano. Užili jsme si
dvě pořádné bouřky, naštěstí vždy v noci a ráno už nás zase krásně hřálo sluníčko.
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Jako každý rok probíhaly pravidelné výcviky podle plánů výcvikářů, vždy dopoledne a odpoledne. Těsně po obědě pak byl nácvik ve výstavním kruhu, včetně nácviku zvykání na
měřidlo (jako např. příprava na bonitaci), prohlížení zubů a varlátek a další. To všechno
se hodí i pejskům bez PP, např. pro návštěvu veterináře, aby se pejsek nechal bez problémů osahat a nechal si sáhnout do tlamy.
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Měli jsme několik družstev, kterých se ujali tito výcvikáři:
Zuzka Burdová, Daniela Peterová, Hanička Srbková, Petra Holíková, Milan Rulec a občas
Markéta Sojková, která nám tentokrát udělala krásnou fotodokumentaci a také video
z průběhu celého tábora i z pohledu pejska VIDEO z LVT Přátelství.
Pro vážné zájemce probíhal také nácvik obran s Milanem Rulcem. Nácviky obran tentokrát
probíhaly dopoledne místo dopoledního výcviku. Tato změna programu se projevila
jako velmi přínosná. Jednak se pesani tolik neunavili a my všichni, včetně těch, co rádi
obrany, jsme měli volné večery na další plánované akce... a tím volně navazuji.
Jako vždy jsme naplánovali několik dalších zajímavých akcí pro účastníky tábora. Byly to
například:
- Karneval pro děti, pro psy a pak Miss šereda
- Překážkový závod Štěk-Treck s úžasnými disciplínami a zajímavým průběhem
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- Pěvecká amatérská soutěž „O zlatého kapra“
- Tradiční táborová výstava „O pohár LVT Přátelství“ s úžasnými cenami od firmy VAFO
Chrášťany, výrobce superprémiového krmení Brit
- Pohádková stezka pro dětičky i dospělé
Současně jsme si užili téma: Mikuláš, Vánoce a Silvestr se soutěží o nej vánoční cukroví,
Mikulášskou nadílkou, Štědrý večer s tradiční večeří (kaprem a bramborovým salátem)
a také Silvestra s půlnočním přípitkem a tradičními jednohubkami.
Prostě to byl týden, jak má
být, nabitý zážitky. Vše bylo
moc fajn. V této souvislosti
bych chtěla moc poděkovat
všem účastníkům, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli
zorganizovat všechny volnočasové akce, protože bez nich
by se to vůbec nedalo zvládnout.
O našich úžasných zážitcích
svědčí přiložené fotografie.
Takže na závěr... díky, díky,
díky přátelé a těšíme se na
příští rok.
Markéta Sojková, CHS Queen Elsa
Jaromíra Sojková, CHS Bohemia Bernica
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VIII. APZ CUP 2017 aneb ráj na zemi!
Termín akce: 23. 6. - 25. 6. 2016, místo konání: RS Zubří, okres Žďár nad Sázavou, kraj
Vysočina.
Osmé setkání majitelů, chovatelů a přátel aplíků se konalo v překrásném prostředí Vysočiny. Sešlo se nás i s návštěvami 60 lidí a 40 psů. Přijeli hosté až ze Slovenska, poprvé byla
účast mezinárodní a mohli jsme slyšet kromě češtiny i slovenštinu a angličtinu. Počasí bylo
vynikající jako na objednávku, a to mezi 20-25 stupni, jasno a polojasno. Přímo v areálu
byl rybníček, který sloužil jako koupaliště pro psy! Akce se díky výborné spolupráci organizačního týmu, skvělému chování účastníků a dokonalému prostředí vydařila na jedničku, slovy krása a VÝBORNÝ!!!
Program byl i letos pestrý, plný novinek a ukázek z práce aplích pracantů!
V pátek po 14. hodině probíhalo ubytování, které tentokrát bylo ve velkých chatách
a v pokojích s vlastním sociálním zařízením, což jsme uvítaly hodně i my matky s malými miminky. Velká spokojenost. Areál snad neměl ani chybu! Překrásná příroda, skvělé
ubytování, výborné zázemí, dobré jídlo a příjemný personál! Od 16 h. jsme zahájili pobyt
nácvikem vystavování a bonitace. Ve 20 h. se konal tradiční seznamovací večírek, kdy se
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každý představil ostatním, mohli jsme být v jídelně, která byla moc pěkná a bylo v ní spousta místa. Jelikož se nás sešlo hodně, probírali jsme body programu, a zároveň i vykládali,
na co se mohou další dny účastníci připravit. Každý z týmu krátce představil, o čem bude
jeho práce pro ostatní. Přivítali jsme i ctěné hosty ze zahraničí. Naďa a Michal Mifkovic
upekli a dovezli jako pozornost dobroty pro naše aplíky! Na závěr jsme každému dali vylosovat lístek do sobotní tomboly. Tato novinka z loňska se nám zalíbila a je to bezvadné
zpestření. Každý přece rád dostává dárečky! Letošní tým mě velmi mile překvapil a dostala jsem karafu s poděkováním za pořádání srazů, které nás sdružují, motivují a nabíjí! Bylo to krásné!
Po sobotní snídani již v 9 h. začala praktická ukázka poměrně nového psího sportu
nosework. Diváci byli seznámeni s historií, vznikem, výhodou použití klikru v tréninku a základy teorie šíření pachu. Se svojí fenkou Kapkou Andrejka předvedla vyhledávání ve třech
ze čtyř možných prostředí (vyhledání a označení vzorku pomeranče ve skupinách rozlišovacích řad květináčů, zavazadel a lidských rukou, v přírodním prostředí a také v úkrytu
jedné z chat). Děti mohly schovávat vzorky a moc je to bavilo. V 11 h. jsme se vrhli na individuální výcvik a poradenství, pejsků bylo hodně. Pro příští rok plánujeme rozšířit ještě poradenství časově navíc, jelikož se vše nedá za tak krátkou dobu stíhat a otázek je spousta.

Specialitkou byl letos záchranářský výcvik a jeho ukázka začala po 14. hodině. Viděli jsme
apličku Corri v roli vodního záchranáře a také slovenskou fenku Chelsea ve vyhledávání
aportku a osoby. V 15 h. jsme zahájili tradiční Sranda soutěž pod vedením Růži Šťovíčkové. Soutěž byla na čas a běhala se skvělá dráha, bylo to rychlé, svižné a zábavné!
1. Proběhnutí slalomu
2. Pes i pán proběhl pod třásněmi jako překážkou
3. Pes proskočil kruhem, přeskočil skočku (někdy i poctiví soutěžící místo pejska)
a pokračoval do tunelu, někdo i přes tunel!
4. Bludiště - to bylo opravdu perfektní, člověk měl pocit, že se nikdy nevymotá!
5. Přivolání přes čtverec s dobrotami - to bylo pro některé pejsky zapeklité!
Zúčastnila jsem se i se svojí 10letou veteránkou a musím říct, že jsme si ten běh parádně
užily, jen jsem se nějak zadýchala :)... a 8. místo z 24 mladých psů, to byl krásný výsledek!
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Od 17 h. jsme se venku sešli jen tak pro radost
a pobavili se navzájem svými maškarními maskami a předvedli je účastníkům, kteří tvořili obecenstvo. Ve 20 h. začalo postupně vyhlašování vítězů
Sranda soutěže, vítězové obdrželi překrásné poháry, všichni moc pěkné diplomy a spoustu bohatých
cen od sponzorů. Speciálně byly odměněny děti
a všechny masky z průvodu. Z bohaté tomboly pak
úplně každý! Tašek jsme si odnášeli opravdu mnoho a jak pejsci, tak páníci měli radost! Vítězové:
1. Caramel Bonbon Tail Twisted (Andrea Steinerová)
2. Corri od Hadovky (Dana Kroupová)
3. Aron Brown Dream (Razvan Alexandru)
Ve 21 h. byl naplánovaný rozlučkový večírek a vědomostní kvíz. Musím uznat, že byl opravdu těžší a některé otázky netušili ani ti nejzkušenější. I přesto se výherci našli. Gratulací bylo za ten večer mnoho! A překvapení na konec? Ano, naši zahraniční hosté Naďa
a Michal jako NAMIGO připravili chutné překvapení v podobě různých zdravých pomazánek a prezentovali tuto nabídku i jako možnost pomoci pejskům v nouzi, kteří nemají štěstí mít rodiny. A kdo chtěl (což snad všichni), přidal nějakou tu korunku do připravené sklenice. Vybrala se krásná částka přes 2 tisíce a tu věnovali záchrannému sdružení
Berňáci v nouzi, kteří zachraňují i případné aplíky. Naštěstí jich není moc, ale občas se
bohužel nějaký smutný případ objeví...
Nedělní ráno slibovalo už jen pár posledních vzácných hodin. V 9 h. byli svoláni stopaři
a na začátek proběhla rychlá, krátká ukázka stopování zkušeného psa, kdy čuchal čerstvou cizí stopu. Abora ukázala, že to ještě nezapomněla, cizí stopu vypracovala, oba
předměty nalezla a označila. Poté se všichni zájemci pustili do vzdělávání a ovladatelného čmuchání svých psů. V 11 h. si mohli všichni hromadně zacvičit pod vedením našich
výcvikářů. Vyzkoušeli si reakce svého psa při míjení psů, různé polohy a prvky poslušnosti.
Po obědě už jsme se všichni rozjeli do svých domovů, na setkání se nás sjelo opravdu
mnoho z různých krajů z celé republiky i ze zahraničí! Poděkování patřilo všem za slušné
chování, a speciálně i za to, že i když byli pejsci i v pokojích, vše bylo při odevzdání pokojů v pořádku. Ve středisku jsou aplíci vítáni zase!
Vzhledem k tomu, že mám malého syna, který se narodil
v listopadu 2016 a příští rok už bude určitě běhat všude, rozhodla jsem se předat organizaci akce dál a jsem moc ráda,
že tuto výzvu Lukáš Melcr a Katka Plundrová přijali! Věřím, že
s podporou týmové práce bude tradice zachována. Příští rok
pro vás chystáme další překvapení. Kdy a kde se bude akce
konat můžete sledovat na webu: http://apzcup.dopohody.cz/
Přejeme krásné dny všem, Veronika s rodinou!
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Kapka (CARAMEL BONBON Tail Twisted) získala jako první
Appenzellský salašnický pes v ČR titul MASTER OF NOSEWORK

Když jsem se v naší domovské ZKO v Plzni před časem seznámila s instruktorkou, v té
době zcela nového psího sportu s výstižným názvem NOSEWORK (doslovný překlad
„práce nosem”), vůbec jsem netušila, jak velkou oblibu si u mě a mé fenky appenzellského salašnického psa Kapky (CARAMEL BONBON Tail Twisted) získá. Abych vám lépe
nastínila smysl a podstatu NOSEWORKU, dovolte mi seznámit vás s poměrně krátkou
historií tohoto stále více oblíbeného psího sportu.
NOSEWORK, který byl jako takový poprvé zaznamenán v USA, byl v České republice
poprvé uveden v r. 2014, kdy Kristýna Dostálková a Klára Hlubocká, zkušené trenérky
a psovodky záchranných psů, uspořádaly první semináře věnované výcviku psů pro
hledání specifických pachů, při nichž vycházely z metodiky výcviku určeného psovodům
záchranných psů při vyhledání předmětů nebo lidských ostatků a tzv. K9 týmům, kdy
psovod a jeho pes hledá specifické pachy civilních látek v obdobných situacích, v jakých
pracují profesionální K9 týmy policie, armády a záchranářů. Jelikož se tyto semináře setkaly
s velkým zájmem ze strany široké kynologické veřejnosti, rozhodly se jmenované dámy koncem roku 2014 oficiálně přivést tento sport do České republiky a daly mu jasná pravidla.
Sestavily zkušební řád pro ČR a přizpůsobily ho tak, aby byl vhodný pro všechny
kategorie psů. Při jeho tvorbě vycházely ze zkušebního řádu americké národní asociace
a hlavně ze svých dlouholetých zkušeností. Později založily klub a v roce 2015 byly pod
hlavičkou Nosework CZ z.s. uspořádány první zkoušky a závody. Díky rychlému nárůstu
počtu členů i popularity tohoto sportu byla v létě roku 2017 spuštěna Noseworková
databáze s termínovým kalendářem pro online přihlašování ke zkouškám.
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Smyslem NOSEWORKU je nejen zábava a uvolnění pro psa za využí jeho nejpřirozenějších schopností, ale teoretickou přípravou a zájmem o základy meteorologie a další
přírodní zákony o šíření pachů si rozšiřuje své vědomosti i psovod a mnohdy si až v reálných situacích uvědomí, jak a proč některé jevy v přírodě fungují.
V současné době jsou v České republice pouze čtyři kvalifikovaní rozhodčí, kteří mají
dostatek odborných zkušeností s pachovými pracemi tohoto typu. U každé zkoušky je
kromě rozhodčího ještě pomocník, který měří čas a ideálně další člověk, který zapisuje
výsledky, řídí pohyb diváků i účastníků, popřípadě fotí či natáčí videozáznamy ze zkoušek. Z důvodu nedostatku kvalifikovaných rozhodčích je pro pořadatele poměrně náročné dohodnout si s nimi termíny pro uspořádání zkoušek, a pakliže už jsou termíny
vypsány, díky omezenému počtu účastníků jsou velmi rychle obsazeny. Není proto výjimkou, že se za zkouškami cestuje přes celou republiku, to pokud psovodi nechtějí čekat, až
(a zda vůbec), se budou zkoušky konat v dosahu jejich bydliště. Všichni, kdo složí všechny
čtyři zkoušky jedné úrovně (Z,1,2,3) nebo jednoho směru (Urban, Water, Discrimination
a Nature), mají nárok na ocenění v podobě pamětního talíře nebo kokardy a titul Master
of Nosework.Tato ocenění se úspěšným psovodům slavnostně předávají jedenkrát ročně
v lednu na členské schůzi klubu v Pardubicích.
Svoji první zkoušku základní úrovně jsme s Kapkou složily v srpnu 2016, a sice vykonáním zkoušky v prostředí URBAN (obytné prostory a lidské prostředí) v naší domovské ZKO
v Plzni. Přestože jsme zkoušku vykonaly s poměrně pěkným časem, tehdy jsem si uvědomila, kolik práce nás čeká, pokud se budeme chtít v tomto sportu nejen rozvíjet, ale i uspět.
A tak začalo dlouhé období, kdy jsme se systematicky a trpělivě připravovaly na
podzimní zkouškové období roku 2017. Se skupinou přátel a jejich psy jsme absolvovali tréninky v nejrůznějších prostředích. Za tu dobu jsem poznala spoustu krásných míst,
o kterých jsem do té doby neměla ani ponětí. Z tréninků jsme se často vracely unavené, mnohdy zmoklé a promrzlé, nicméně obě spokojené. Pro mě je navíc čas strávený ve
společnosti stejně zapálených lidí obrovskou relaxací a pro Kapku skvělou socializací.
Kapka je trénována na jeden ze dvou volitelných pachových vzorků, a to pomerančovou kůru
(druhým možným pachovým vzorkem je v základní úrovni skořice). Využila jsem každé
vhodné příležitosti... trénovali jsme na dovolených, na výletech i při letních grilovačkách...
právě tehdy docházelo k velmi humorným situacím, protože většina lidí neočekává, že
jim někdo během večírku zničeho nic řekne: „Prosím vás, potřebuji pět dobrovolníků...
tady si klekněte do řady, dejte ruce na zem a jeden z vás si schovejte do dlaně kousek
pomerančové kůry... a hlavně se ničeho nebojte - Kapka si vás jen trochu očichá”.
Návštěvníci se nejprve trochu zdráhali, ale nakonec tyto hrátky vždy končily ochotnou
spoluprácí dospělých i dětí a nadšenými výkřiky: „Ještě jednou!“
Přiblížil se konec léta a nadešel čas k zúročení naší celoroční práce. V databázi s termíny zkoušek jsem zjistila, že tři zbývající, a tedy pro nás zajímavé zkoušky, budou první
víkend v září pořádány v Domažlicích a v okolí Plzně a tak jsem nás na ně přihlásila.
Pravdou je, že jsem měla trochu obavy, zda nebude tento třídenní čichací maraton pro
Kapku příliš velká psychická zátěž, ale věděla jsem, že umí, a věřila jsem jí.
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Pátek 1. 9. 2017 - NW-Wz (voda), Domažlice
Na zkoušky se přihlásilo 13 psů, kteří byli organizátory rozděleni do dopolední a odpolední skupiny. Na nás připadla část odpolední a tak jsme rovnou z práce vyrazily směr
Domažlice, ke Strakovskému rybníku, kde zkouška VODA (Wz), probíhala. Po příjezdu
na místo určení a prezentaci jsme si vylosovali pořadí, v jakém k jednotlivým částem
zkoušky nastoupíme a odevzdali jsme rozhodčí své pachové vzorky určené k hledání.
Rozhodčí s pomocníky pak odešli cca 500 m od parkoviště mimo dohled k rybníku, aby
založili první vzorky. Při výkonu této zkoušky psi prohledávají dva různé terény - jeden
vzorek je ukrytý ve stojaté vodě (např. rybník nebo vodní nádrž) a jeden ve vodě tekoucí
(potok, říčka), přičemž vzorek ani místo úkrytu nesmí být vizuálně zjistitelné. Minimální
přestávka na odpočinek psa mezi prohledáváním jednotlivých terénů je 20 minut. Vzorek musí být umístěn min. 5 minut před začátkem každého hledání a tak je evidentní, že
než se prostřídají všichni psi ze skupiny, pes i psovod stráví hodně času čekáním. Záleží
na každém, jak tento čas využije, Kapka se nejlépe odreaguje aportováním a procházkou,
později odpočinkem v kleci v autě. Když na nás přišla řada, vydali jsme se s pomocníkem
k prvnímu terénu, jímž byl břeh rybníka o délce cca 10 m a šířce asi 1 m. Břeh rybníka byl
velmi špatně přístupný, tvořily jej velké ostré kameny a vysoká vodní tráva s naplavenými větvemi. Každý prohledávaný úsek je rozhodčím vymezen pomocí viditelných značek.
Kapku jsem si odložila mimo zkušební plochu a ukázala jsem jí, v jakém úseku bude
hledat. Pak jsem jí dala náčich vzorku a vyslala do terénu. Během 31 vteřin Kapka
vzorek našla a čenichem přesně ukázala na místo pod naplavenými větvemi na vodní
hladině. To byl pokyn pro mě, abych rozhodčí oznámila NÁLEZ s přesným popisem místa, kde se vzorek nachází a počkala, až sama rozhodčí úkryt odkryje. Pokud by pes do
vzorku hrábl a úkryt porušil, či vzal vzorek do tlamy, byl by diskvalifikován. Stejně tak,
pokud by psovod upustil v terénu pamlsek. My jsme se mohly radovat, protože jsme byly
v první části úspěšné!
Po povinném odpočinku přišla druhá, náročnější část zkoušky - hledání v tekoucí vodě.
V našem případě šlo o mělký, cca 2 m široký potok. Tady už se Kapka musela snažit více,
jelikož v tekoucí vodě pach vzorku odnáší proud a pro psa je takové hledání náročnější.
Po 1 minutě a 40 vteřinách krásné práce Kapka označila vzorek, který byl ukrytý cca 1 m
od břehu v mělké vodě pod kamenem. Radost nás obou byla veliká, jelikož jsme právě
úspěšně složily zkoušku WATER!
Sobota 2. 9. 2017 - zkouška NW-Dz (rozlišování) - areál letiště Líně
Odpolední části zkoušky se zúčastnilo 8 psů. Tentokrát jsme se sešli v areálu letiště Líně,
kde byla v prostorách bývalých kasáren připravena zkouška rozlišovací. Tato zkouška
je rozdělena do tří částí, kdy se v každé z nich prohledávají různé řady. Jedna řada je
tvořena lidmi, druhá řada či kruh deseti identických předmětů (např. květináče, krabičky
s dírkami atp.) a třetí deseti zavazadel (např. ledvinka, batoh, kufr a pod.). Já osobně považuji tuto zkoušku za jednu z nejtěžších, jelikož pes hledá v těsné blízkosti naprosto neznámých lidí a dotýká se jich, což je pro některé psy velmi náročné. Navíc z lidí cití spoustou
rušivých pachů, jejich psů, koček a jiné. Pravidla opět určují 5 minut jako minimální dobu
pro hledání od založení vzorků a dvacetiminutový odpočinek mezi jednotlivými řadami.
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1. řada: lidské ruce - limit 5 minut
Pět lidí si klekne do řady a sevřené dlaně položí na zem, hřbety rukou nahoru. Vzdálenost mezi jednotlivýma rukama je na šířku ramen. Jeden člověk drží vzorek. Pro regulérnost zkoušky je nutné, aby si těsně před zkouškou všichni zúčastnění dobře umyli ruce
a vyvarovali se kontaktu s pachovým vzorkem. O tom, že je psí čenich dokonalý nástroj
jsem měla možnost přesvědčit se při jednom z tréninků, kdy pes naprosto suverénně
označil ruku figurantky, která ovšem vzorek v ruce nedržela. Pes byl však naprosto přesvědčivý a na svém označení trval. Jaké bylo naše překvapení, když nám dívka řekla, že si
ráno loupala pomeranč a že jí zřejmě za nehty i přes několikeré mytí zůstaly zbytky kůry.
Přestože si i před zkouškou ruce důkladně umyla, ta nepatrná špetka stačila psovi k tomu,
aby její ruku správně identifikoval.
Ale zpět ke zkoušce. Po vydání povelu k hledání si Kapka jednou obešla řadu lidí tam,
jednou zpátky a po 38 vteřinách suverénně zalehla u sevřené dlaně jednoho z figurantů
a nosem ukazovala na pěst, ve které byl vzorek ukrytý.
2. řada: květináče - limit 5 minut
V této disciplíně jsem o Kapčině schopnostech nepochybovala, jelikož její úspěšnost
v trénincích byla téměř stopropcentní. Jediné, čeho jsem se obávala, bylo riziko nechtěného převrácení některého z květináčů při pohybu psa mezi nimi, za což by nám hrozila
okamžitá diskvalifikace a konec celé zkoušky. Nic takového se však nestalo a za 21 vteřin Kapka s absolutní jistotou označila správný květináč a já jsem od rozhodčí uslyšela
další ANO.
3. řada: deset zavazadel různých velikostí a tvarů - limit 5 minut
Povinností pořadatele je zajistit minimálně deset zavazadel bez jakýchkoliv pachových
stop, tzn. vyprané a vyčištěné batohy, aktovky, tašky či kufry. Opět zde platí riziko diskvalifikace a to v případě, že pes při označování nálezu do zavazadel hrabe či se do nich jinak
dobývá. Kruh deseti zavazadel Kapka pozorně obešla a pak se vrátila k jednomu z batohů, u kterého zalehla a dotykem nosu označila kapsu, ve které byl vzorek ukrytý. Třetí
ANO z úst rozhodčí znamenalo úspěšně složenou rozlišovací zkoušku DISCRIMINATION
a od titulu MASTER nás dělila jediná zkouška.
Neděle 4. 9. 2017 - zkouška NW-Nz (přírodní prostředí), Plzeň
Sraz jsme měli v domovské ZKO, samotné zkoušky pak probíhaly v blízkém lese.
Stejně jako v ostatních prostředích se i tato zkouška skládá ze dvou částí a stejně jsou
nastavena i ostatní pravidla, tzn. 20 minutový odpočinek mezi jednotlivými částmi, 5 minutová prodleva od založení vzorku před hledáním a okamžitá diskvalifikace v případě
upadnutí pamlsku v prohledávaném terénu či hrabání psa do úkrytu vzorku.
1. tzv. „malý” terén: prohledávaná plocha je cca 16 m2. Jedná se o na pohled jednotný, přehledný terén, např. posekaná louka, les s popadaným listím, sad a pod. Vzorek je
vždy umístěn na povrchu terénu, lehce zakrytý listím, trávou nebo hlínou, který rovnoměrně pokrývá celou plochu prohledávaného terénu tak, aby nebyl vizuálně rozeznatelný. My jsme měly od rozhodčí připravený úkryt v listnatém lese, poblíž kterého protékal
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potok. A právě to se vzápětí ukázalo být problémem. Kapka, coby velká milovnice vodních
hrátek, se po vydání pokynu k hledání rozběhla přímo k potoku a na mě šly v tu chvíli
mrákoty. Možná si řekla, že teď přišel ten správný čas na trochu legrace a připomenutí
skutečnosti, kdo je tady pánem situace. Zřejmě ale zaregistrovala můj zoufalý a odevzdaný pohled a velkoryse se nade mnou slitovala, protože se po přivolání rychle zkoncentrovala a za 1 minutu a 42 vteřin hledání vzorek označila. Musím říct, že tentokrát mě teda
trochu zvedla tlak, ale to je prostě celá ona - umí překvapit a život s ní je vše, jen ne nuda.
Byla před námi poslední část zkoušky. Uvědomovala jsem si, jak jsme blízko, jak se
Kapka snaží a chce pracovat, přestože už musela být za ty tři dny unavená. Když jsem po
povinné pauze přišla k druhému, tzv. „velkému” terénu, přiznám se, že jsem nám moc
šancí nedávala. Terén byl tak těžký a složitý, že jsem jím nedokázala ani projít, abych
Kapce ukázala prostor, ve kterém má hledat. Prohledávaná plocha měla asi 30 m2, byla
to část rokle plná pařezů, terénních nerovností, kamení a popadaných silných kmenů,
které jsem nedokázala podlézt ani přelézt. Jediné, čím jsem Kapce uměla pomoci, bylo
určení směru větru a následné navedení do terénu proti němu, aby měla větší šanci pach
zachytit a úkryt dohledat. Žasla jsem nad klidem a jistotou, se kterou se dala do práce.
Velmi rychle zachytila pach vzorku a za 43 vteřin zalehla u padlého kmenu, pod kterým
přesně identifikovala nález.
Když jsem si od rozhodčí vyslechla poslední, nejdůležitější ANO, neskrývala jsem svoji
velkou radost, kterou Kapka samozřejmě vnímala a přidala se se svými typickými tanečky
a výskoky do výšky, smějíc se při tom od ucha k uchu. V tu chvíli mně blesklo hlavou, že
právě pro tenhle okamžik to všechno stálo za to - na její rozzářené oči a pocit sounáležitosti nikdy nezapomenu. Po prvotní euforii jsem si uvědomila, co moje aplička dokázala,
a to navzdory počáteční nedůvěře majitelů ovčáku a loveckých plemen, které jsme na
různých akcích potkávali. „Salaš” si vyčichala MASTERA!
Pár dní po zkouškách jsem se dozvěděla, že Kapka byla v těchto třech dnech jediným psem
ze všech zúčastněných, který úspěšně vykonal všechny zkoušky, na které byl přihlášen.
Během dlouhých, časově i fyzicky náročných tréninků, probíhajících bez ohledu na počasí nebo roční období, jsem získala něco, co se nedá dost dobře popsat, ale jistě to zná
většina majitelů psů, kteří společně s nimi provozují jakoukoliv činnost, ve které se
snaží zdokonalovat. Je to určité souznění a porozumění, které se prohlubuje s každým, byť jen malým úspěchem a společnou radostí
z něj. Naše cesta světem NOSEWORKU nekončí - naopak. Začaly jsme se připravovat na zkoušky úrovně 1,
které jsou náročnější o další pachový vzorek.
Přeji vám krásné dny s vašimi čtyřnohými kamarády
a budu se těšit, že se s některými z vás u NOSEWORKU
potkáme.
Andrea Steinerová, Plzeň
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Mistrovství ČR Svazu záchranných brigád kynologů a BSP
Mistrovství ČR Svazu záchranných brigád kynologů je vrcholová soutěž této
nejstarší české záchranářské organizace, letos se konal již její 37. ročník. Akce
se koná podle nejvyšší sutinové zkoušky ZZP 3 podle Národního zkušebního
řádu. Tato zkouška se skládá ze dvou
speciálních prací - prohledání dvou sutinových terénů o rozměrech 100 krát
200 kroků s třicetiminutovým časovým
limitem na každý a poslušnosti, tedy
překonání deseti záchranářských překážek, včetně žebříků. V terénech se nachází v psovodovi neznámém poměru
celkem 6 hledaných subjektů - dva figuranti v hloubkových úkrytech, dva ve výšce a dva
vzorky lidského pachu. Nejtěžším prvkem této zkoušky je ale skutečnost, že mezi oběma
speciály a následně mezi poslušností je pokaždé pouze třicetiminutová pauza na odpočinek, zkouška je tedy extrémně náročná na fyzickou kondici a dlouhodobě udržitelnou
motivaci psa. Na závod se kvalifikuje 16 psovodů, z toho 8 nejlepších z minulého mistrovství a 8 dalších z výběrových závodů v daném roce.
Historie bernské účasti na mistrovství se začala psát v roce 2013, kdy se kvalifikovala
fena BSP Alice Bona Fornax, získala 7. místo, v roce 2014 skončila na 5. místě s cenou za
nejlepší speciál, v roce 2015 skončila patnáctá. Další rok 2016 převzala štafetu její dcera
Brigitte Bona Fornax, ve svých dvou letech byla tehdy možná nejmladším psem v historii
mistrovství, přesto dokázala získat klíčové 8. místo a tedy přímý postup. Letos se
mistrovství konalo v režii Jihomoravské záchranné brigády v Brně a blízkých Šlapanicích.
Sutinové terény se nacházely v areálu pod Hády, jedná se o odstřelenou betonovou halu
bývalé továrny Ergon, velmi náročnou na pohyb a obratnost psa. Jako dopravu mezi
těmito terény a Šlapanicemi, kde se na místním cvičáku konala poslušnost, si pro nás
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organizátoři připravili opravdový bonbónek. Přemisťovali jsme se vrtulníkem, což bylo pro
některé psy dalším ztěžujícím prvkem, protože už samotný nástup do podobné řvoucí
potvory vyžadoval pevné psí (a vlastně i psovodí) nervy. Brigita věc naštěstí brala naprosto s nadhledem, těšení se na hledání převážilo nad jakýmkoliv stresem. V samotných
terénech pak předvedla radostnou práci, našla všechny živé subjekty, dostala zvláštní pochvalu za bezproblémový pohyb v náročné sutině, na poslušnosti dokázala splnit limit
a celkové body nakonec stačily opět na osmé místo. Pro pořád ještě nejmladšího psa mistrovství solidní výsledek, hlavně jsme ale získali velkou motivaci do další práce, těšíme
se na další ročník.
Pavel Troller
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Sraz ESP

Jestli se chcete o plemeni ESP dozvědět co nejvíc, přijeďte na každoroční sraz plemene. Jestli
uvažujete o entlíkovi, chcete ho vidět v akci, poznat, jak se chová a co všechno zvládne,
každoroční sraz ESP je tou nejvhodnější příležitostí, jak zodpovědět všechny vaše otázky.
A pokud ESP už máte, tak přijeďte určitě taky. Poznáte řadu nových přátel, odreagujete
se v milém prostředí stejně „postižených“ majitelů a utvrdíte se v přesvědčení, že jste si
vybrali plemeno nejlépe, jak jste mohli.
V letošním roce se konal už VI. sraz plemene, a to v tradičním termínu prvního zářijového víkendu, tentokrát u Dětřichova na východě Čech, v rekreačním zařízení Vysoké pole.
Zúčastnilo se ho celkem 40 entlebuchů v doprovodu svých páníčků.
Organizátoři Katka Jozová, Martin Košťál a Vladimír a Zdenička Drahonovští zvolili pro
tento ročník nové místo a je třeba říci, že měli šťastnou ruku. Klidné prostředí, kde nikoho
nerušíme a nikdo neruší nás, příroda, žádná silnice, chatky se soukromím pro účastníky,
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dobré jídlo a pití, velká společenská místnost, louka pro psí soutěže, provozovatelé
v pohodě, to všechno jsou základní předpoklady pro uspořádání pohodové kynologické akce. A když se k tomu přičte nadšení,
šikovnost a obětavost organizátorů, akce se
povést zkrátka musela.
Páteční večer byl určen především k poznání nových majitelů a jejich pejsků. Dělo se tak
tradičně v rámci společenských soutěží, ve kterých vůbec nebylo důležité, kdo vyhraje, ale
šlo o příležitost k seznámení se, k navázání nových přátelství a k posezení se starými přáteli.
„Ostrý start“ srazu se konal až v sobotu ráno, kdy začaly soutěže. Opětovně se ukázalo,
že skutečně není na místě obava z toho, že Váš pes neumí nic předvést. Soutěže na
srazu nejsou prověrkou výcvikových schopností majitelů jednotlivých psů, ale spíše
testují majitele psů co do jejich smyslu pro humor. Např. u soutěže s názvem „Uklízejte
po svém psovi“ to ani jinak nešlo.
Kromě soutěží je čas na srazu tradičně věnován i přednáškám, které jsou určeny k tomu,
abychom se dozvěděli něco o kynologických sportech a volnočasových psích aktivitách,
kterým se věnují někteří entlebuši a které mohou být pro mnohé z nás vhodnou inspirací k tomu, kam nasměřovat neutuchající entlebuší chuť k práci.
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Letos jsme si tak mohli vyslechnout zajímavou přednášku Hanky Vaculínové, která se se
svojí fenou věnuje záchranařině a postupně skládá další a další výkonností zkoušky. Pracovní nadšení při vyhledávání osob pak předvedla fenka Pavla Stuchlíka, kdy jsme měli
možnost vidět, že temperament entlebucha je pro záchranařinu to pravé.
Odpoledne pak proběhla ukázka Hersenwerku, který převedla Iveta Dupalová. Hersenwerk
učí psy koncentraci a sebekontrole, dá hyperaktivním jedincům možnost zklidnění
a utužuje vztahy mezi majitelem a psem. Atmosféru srazu nejlépe vystihuje společná
fotografie, na které se podařilo zachytit většinu zúčastněných entlebuchů. Uvidíme,
kolik jich bude napřesrok.

Novinkou srazu byla soutěž kostýmů, kdy vysokou úroveň předvedených kostýmních
kreací dává tušit již název akce „High Field Fashion Show 2017“. Pražský Fashion Week
tak získal více než zdatnou konkurenci.
Sobotní podvečer byl věnován hlavní soutěži v terénu, kdy bylo součástí procházky po
vytyčené trase plnění zadaných úkolů. Mohli jsme tak všichni prověřit svoje znalosti
z kynologie, nicméně na některé otázky typu „Psí rekordy“ se skutečně nachystat nedá.
V sobotu večer pak proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů v jednotlivých soutěžích spolu
s předáváním cen a posezením do pozdního večera.
V neděli dopoledne jsme zakončili sraz
společnou vycházkou. Počasí nám již úplně
nepřálo, ale nic to neubralo na skvělé náladě, která gradovala „nálezem“ občerstvení
na cílové rozhledně.
Smyslem srazu je poznat se s ostatními
majiteli ESP, vyměnit si zkušenosti a strávit nějaký čas v přátelském kolektivu. To se
letos (ostatně jako každoročně) povedlo.
Chceme poděkovat organizátorům Katce,
Martinovi, Vláďovi a Zdeničce za skvělou
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organizaci a za to, jak se o nás starali. Organizaci věnovali hodně úsilí a času a jak víme,
dokonce při výběru lokality „riskovali své zdraví a životy“. Byl to víkend dobré nálady
a milých setkání. Co je však nejdůležitější – nikdo z účastníků nemusel využít sjednanou
veterinární pohotovost a nikdo nemusel řešit žádné psí konflikty – opětovně se ukázalo, že jsou entlíci pohodové a bezkonfliktní plemeno. Všichni jsme tak z akce odjížděli
s dobrou náladou a s pocitem, že se zase rádi potkáme na VII. Srazu ESP v roce 2018.
Pokud někteří z Vás uvažujete o tom, že se akce napřesrok zúčastníte, tak neváhejte
a přijeďte. Určitě nebudete litovat.
Za všechny účastníky srazu ESP Aleš Velc

Za organizátory srazu bych ráda poděkovala Klubu švýcarských salašnický psů za finanční
příspěvek, který byl použit na materiální zajištění srazu a nákup cen do soutěží, a mnoha
našim kamarádům a známým, kteří nám darovali ceny do soutěží i do uvítacích balíčků
či jinak pomohli. Děkujeme také Hance Vaculínové a Pavlu Stuchlíkovi za skvělou přednášku a ukázku záchranařiny.
Velké díky patří všem účastníkům srazu za jejich nadšený přístup k soutěžím i za vytvoření nádherné atmosféry. Bylo nám radostí a ctí strávit víkend v tak skvělé společnosti.
Již nyní se velmi těšíme na VII. sraz a přejeme novým organizátorům hodně energie a nápadů.
Kateřina Jozová
Odkaz na video ze srazu: http://bit.ly/2xMaNm8
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Krásně nám bylo na podzim na Slunečnici
V září jsme měli již potřetí možnost strávit prodloužený víkend ve společnosti našich
dvounohých a čtyřnohých kamarádů v krásné přírodě jižních Čech u Jindřichova Hradce. Počasí bylo jako na objednávku a po propršeném týdnu nás přivítalo krásné babí léto
a lesy plné hub. Ideální počasí na procházky lesem, kolem rybníka i na psí aktivity.
A jak to vlastně začalo a jak jsme se
na Slunečnici se Sojkovýma ocitli?
Dlouhé roky jsem pejskům pomáhala a některé z nich i adoptovala.
Ale poté, co jsem podlehla salaším,
přišel čas, kdy jsem se rozhodla pořídit papírové štěnátko a vypiplat si
ho od malinka. Takže jsem si ke dvěma adoptovaných holčičkám pořídila Bubu. No a protože je to chlapeček, začala jsem zjišťovat, kam můžu
jet načerpat informace a kde mi poradí s výcvikem, aby mě takzvaně
nepřečůrával.
Shodou okolností zbylo vloni na jaře
na Slunečnici volné místečko, a tak
jsme s velkou pompou já a moje
smečka o den později dorazili mezi
partu lidiček a psů a doprostřed výcviku. Poté, co jsem byla dovlečena

52

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU

před restauraci a částečně omotána kolem stromu partou natěšených psů, dostala jsem
klíček od chatky. A tak začal náš první pobyt mezi stejně postiženými lidmi, teď už vím,
že mezi svými... A já poznala, že jsem konečně na správném místě.
Na první setkání s Jaruškou Sojkovou v čepici a vestě s berňákem nikdy nezapomenu.
Náš letošní podzimní prodloužený víkend začal jako vždy seznamovacím večírkem. Je to
něco, co mě děsí od dětství. Vstát a něco říct všem o sobě mi dělalo problém vždycky. Raději píšu. Ale tolik srandy a smíchu, co při takové seznamce člověk zažije, to za to stojí.
Druhý den jsme již byli rozděleni do skupin a začal náš výcvik. Samozřejmě tam byla
spousta šikovných páníků a pejsků. Pak nás bylo pár, co se stále učí, ale každopádně
informace a rady, které od prvního tábora sbíráme, jsou neocenitelné a v soužití se
čtyřnohými kamarády nám ulehčují život. Zvlášť když těch čtyřnohých máte víc. Kdo se
další dny prošel dopoledne nebo odpoledne po chatové osadě mohl pozorovat. jak na
každém place, mezi chatkami, u rybníka i na hřišti cvičila nějaká skupinka dvounožců
a čtyřnožců. Štěňátka, puberťáci, dospělejší i dospěláci cvičili nebo si užívali různých psích
her. Vždycky je to zajímavá podívaná a pokud člověk necvičí nebo není na procházce se
svými hafany, stojí za to jen poslouchat a dívat se.
Moje smečka si kromě Aidinky užila výcvik a hru také. Střídala jsem si Fríšu, Bubu
a Ronny a zejména Ronny překvapila, jak krásně zvládla proběhnout tunelem, protože
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jsem si ji adoptovala jako plachou fenečku. Dnes je z ní úžasná sebevědomá dáma, která ušla kus cesty a které táhne na osmý rok. Buba, můj pubertáček, počas celého tábora, ostatně jako doma, projevoval své emoce vokálně, ale po menších ofrkách nakonec
zvládnul přeskočit i překážku. Náš benjamínek, půlroční miminko Fríša, se teprve v táboře socializoval a ke konci už zvládnul i to, co mu doma problémy nedělalo. Třeba rozmotal kobereček s pamlsky. Také jsem měla tu čest poznat jeho sestřičku Fanynku a brášku
Farlova, který byl s náma ve družstvu.
Ale aby nezůstalo jen u her psích, vymyslela pro nás naše úžasná introvertní partička tzv.
zábavu pro dospělé. Stezku odvahy a na poslední večer vtipnou tombolu. Stezka odvahy, kterou jsme si prošli jedno odpoledne, stála za to. Vrátila jsem se do dětských let
a věřím, že i ostatní a že smích nás všech bylo slyšet do širokého okolí. Úžasná byla myšlenka,
použít peníze za koupi lístků do tomboly jako příspěvek na výcvik asistenčních psů
a Pestré společnosti o.p.s. bylo předáno 5 000,- Kč. Po tombole proběhla hra s klikrem
pro dvounožce, ti nedočkaví ji hráli již odpoledne pod pergolou.
V neděli ráno jsme po snídani
sbalili své věci a psy a po úklidu
chatek a loučení odjeli zpět do
reality. Přiznám, že už teď se těším na jarní prodloužený víkend,
protože takových dnů a v takové společnosti, jaké prožívám na
tomto táboře je pomálu. Děkuji,
že jste nás mezi sebe vzali.
Z jižní Moravy zdraví
a už se těší na jaro
Vlaďka a její 4 hafani
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VÝSLEDKY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Během letních měsíců probíhala dětská výtvarná soutěž s názvem

Sešly se nám krásné obrázky, které jste mohli zhlédnout
na klubové výstavě ŠSP v Jedovnici u Brna.
Návštěvníci výstavy dávali obrázkům své hlasy a rozhodli tak
o pořadí mladých kreslířů a malířů. Výsledky pak byly vyhlášeny v rámci odpoledních soutěží.
V I. kategorii zvítězil obrázek „S Angee u řeky“,
který namalovala nejmladší účastnice soutěže
Terezka Kamenická (3 roky).
V II. kategorii bylo pořadí následující:
1. místo: Zuzka Jíšová (6 let)
2. místo: Karolínka Paurová (6 let)
3. místo: Viktorka Komosná (7 let)
4. místo: Amálka Schmidtová (6 let)
III. kategorie byla nejvíce obsazena.
1. místo: Kateřina Paurová (10 let)
2. místo: Tereza Sodomková (13 let)
3. místo: Jakub Fišnar (10 let)
4. místo: Natálie Savulová (11 let), Denisa Vojtová (10 let), Zuzka Sodomková
(10 let), Kateřina Pavelková (11 let), Jan Pavelka (14 let)
Na všechny výtvarníky čekaly krásné ceny, medaile a diplom. Děti, které na výstavě nebyly, obdržely ceny poštou.
Děkujeme všem za jejich účast v soutěži a přejeme hodně radosti z dalšího výtvarného
tvoření!
Na následujících stranách si můžete prohlédnout všechny soutěžní obrázky.
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I. kategorie: Terezka Kamenická (3 roky)

II. kategorie: Zuzka Jíšová (6 let)

II. kategorie: Karolínka Paurová (6 let)

II. kategorie: Viktorka Komosná (7 let)

III. kategorie: Kateřina Paurová (10 let)
II. kategorie: Amálka Schmidtová (6 let)
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III. kategorie: Jakub Fišnar (10 let)

III. kategorie:
Tereza Sodomková (13 let)

III. kategorie: Jan Pavelka (14 let)

III. kategorie: Natálie Savulová (11 let)

III. kategorie: Kateřina Paurová (10 let)
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III. kategorie: Zuzka Sodomková (10 let)

III. kategorie: Kateřina Pavelková (11 let)

III. kategorie: Denisa Vojtová (10 let)
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Obrázky klientů chráněného bydlení ’DOMOV’
Mimo soutěž k nám dorazily ještě další výtvarná dílka.
Klienti chráněného bydlení DOMOV se pravidelně setkávají se salašníky paní Barbory
Dubinské, kteří jim přinášejí radost a zpestřují jejich denní program. Klienti si pejsky velmi
oblíbili a vždy se na ně moc těší.
S nadšením se také pustili do kreslení a výsledkem jejich úsilí jsou obrázky, které si můžete prohlédnout na následujících stranách Zpravodaje. Jsme rádi, že salašníci dokážou
svou přítomností dávat životu postižených lidí další rozměr a smysl.
Věříme, že obrázky vás potěší stejně jako nás.

Andrea Zatloukalová

Andrea Zatloukalová

Evička Vrbová

Jiří Toufar

Evička Vrbová
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Petr Dostál

Evička Vrbová

Jana Strkáčová

Jana Strkáčová

Jana Strkáčová

Evička Vrbová
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SVĚTOVÁ VÝSTAVA PSŮ LIPSKO 9. – 12. 11. 2017
Z našeho klubu se této prestižní události zúčastnila řada zástupců všech čtyř plemen. Přinášíme váženým členům příspěvky jednotlivých účastníků, kteří Vás zavedou do dění do
výstavních kruhů a podělí se o čerstvé zážitky.

APPENZELLSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Před pár dny se konala WORLD DOG SHOW 2017 v Lipsku. V neděli 12. 11. 2017 nás
Lipsko přivítalo zamračenou oblohou ze které na nás místy vykouklo i sluníčko. Výstaviště bylo dobře přístupné, jenom cesta z parkoviště trochu dál. Při vstupu žádné fronty a vše dobře značené. Naše hala se nacházela v pravé části výstaviště, kruh jsme měli
u vstupu do haly. Posuzování aplíku začalo v 11,45 hodin. První v kruhu se objevili veteráni psi a pak následovali další. Bylo přihlášeno 29 appenzellů z 8 zemí. Naši zemi zastupovala skupina 5 aplíků.
Tř. otevřená

Athos Borecký sen

maj. Jiří Ptáček

V2, Res. VDH-Cac

Tř. mladých

Amore Mio Anelopa

maj. Martina Vyhlasová

V3

Tř. šampionů

Anděla Budysaur

maj. Růžena Šťovíčková

V1, VDH- Cac

Tř. otevřená

Apolena Borogravia

maj. Martina Vyhaslová

VD 4

Tř. otevřená

Caramel Bonbon Tail Twisted

maj. Andrea Steinerová

VD

Roz. Pohling Josef (DEU)
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Po celou dobu u kruhu vládla přátelská nálada. Probíhala rozmanitá konverzace a navazování nových přátelství napříč celou Evropou. A tak to má být!
Růžena Šťovíčková
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Úspěch českých veteránů na WDS 2017 v Lipsku
Letošní vrchol výstavní sezóny je za námi. Světová výstava psů byla letos „za kopcem“
v německém Lipsku, a tak tam vyrazila i velmi početná skupina českých vystavovatelů, která nebyla jen do počtu a párkrát vystoupali až na pořadová místa. Hlavně u BSP
ve veteránech jsme hráli prim. Ve fenách, kterých bylo přihlášených devět, se podařilo
zvítězit feně Martiny Kopecké CINDY Codeli Girls. Třetí místo obsadila fena Kateřiny
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Ouřadové Calamity Cayenne Bermondo Bohemia. Se známkou výborná, ale bez pořadí,
odcházela z výstavního kruhu i Baruška Codeli Girls. Ve třídě veteránů - psi, kterých bylo
přihlášených osm, se umístil na druhém místě náš HARRY z Mokrovous. Přáním určitě
každého majitele berňáka je, aby jeho pes byl v této veteránské kategorii v dobré – především zdravotní kondici. „Třešničkou na dortu” je pak právě takový úspěch, který jsme
v Lipsku zažili.
Pavel Pečenka
CHS z Mokrovous
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ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Všechna švýcarská salašnická plemena byla posuzována v hale č. 4, kruh 12. a 13.,
kde bylo dostatek místa pro všechny zúčastněné. Oceňujeme dobrou organizaci
pořadatele a dodržování časového harmonogramu. Entelbušský salašnický pes byl zastoupen
64 jedinci, z toho bylo 40 fen a 24 psů z 10 zemí (Rusko, Německo, Česká republika,
Francie, Rumunsko, Polsko, Švédsko, Ukrajina, Anglie, Litva), rozhodčí Georg Roth
(DEU). Českou republiku zastupovalo pět chovatelů. Na-Nu z Tichého údolí nastoupila v kruhu v konkurenci z Ruska, Rumunska a Německa, i přes kvalitní vystavování ruské
konkurentky, Na-Nu vyhrála VN1 a později též porazila ve třídě štěňat psa z DEU. Atmosféra celé výstavy byla velmi příjemná a rádi jsme se se všemi opět viděli. Pro nás to byla
výjimečná zkušenost a zážitek.
Napsala Pavlína Kottová,
majitelka Na-Nu
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VELKÝ ŠVÝCARSKÝ SALAŠNICKÝ PES
Na německou světovou výstavu bylo přihlášených celkem 122 velkých švýcarských
salašnických psů. Z české republiky se této prestižní psí události zúčastnilo 23
chovatelů plemene. Psi byli posuzováni ve dvou výstavních kruzích č. 12, 13 v hale 4
a to pány rozhodčími Hans-Erhard Grüttner, DEU a Karl P. Reisinger, AUT. Čeští chovatelé předvedli na světové výstavě kvalitní a krásné psy o čemž vypovídalo i umístění
z celkového počtu.

• V kategorii štěňat zvítězil s titulem Best Puppy World Winners 2017
Guss For Sen Rossii Clark´s Future, chovatel je Jana Běhulová.
• Ve třídě mladých-psi obsadil 3. místo pes Cevin Z Dubske Lhoty,
chovatel je Eva Srncová a majitel Martin Maňák.
• V mezitřídě-psi s titulem VICE WORLD WINNER 2017, VDH-CAC, RES CACIB
zvítězil Goodspeed From Swiss Star, majitel i chovatel je Ivana Lipenská.
• V kategorii šampionu-psů nejvyšší ocenění dosáhl Dundee Clark´s Future
s titulem RES VDH- CAC z celkového počtu 26 zúčastněných psů,
majitel i chovatel je Jana Běhulová.
• V otevřené třídě-psi se umístil na 4. místě Nabucco Valatheca,
chovatel je Miroslav Baroň a majitel Petr Krška.

65

AKTUÁLNĚ - PO UZÁVĚRCE

• V kategorii štěňat-fenky zvítězila s titulem Puppy World Winners 2017
Cute Holly From Nina´s Farm, chovatel i majitel je Jiří Vymazal.
• V kategorii mezitřída-feny byly na stupínku vítězů dvě zástupkyně z ČR
a to Britney Bellarmin s titulem RES VDH- CAC, majitel i chovatel je Hedvika Němcová
a Fantasia Clark´s Future, která skončila na 3. místě, majitel i chovatel
je Jana Běhulová.
• V kategorii šampionů-fen z celkového počtu 13 zúčastněných fen zvítězila fenka
Bella Rose Nina´s Farm s titulem VICE WORLD WINNER 2017, VDH-CAC, RES CACIB,
majitel i chovatel je Jiří Vymazal.
• Jako druhá v této kategorii se umístila Umbrela of Rihanna From Swiss Star
s titulem RES VDH- CAC, majitel i chovatel je Ivana Lipenská.
• V otevřené třídě se na 4. místě umístila fena Isabella From Canis Star,
majitel i chovatel je Markéta Kouřilová.
• Nejlepší chovatelskou skupinou se stala chovatelská stanice Clark´s Future.
Všem velmi blahopřejeme.
Jana Běhulová
CHS Clark´s Future
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Každé nové číslo Zpravodaje je tvořeno zejména články Vás – členů KŠSP. Rádi bychom
s Vámi spolupracovali i nadále a proto připojujeme následující informace, jak do Zpravodaje přispět „svojí troškou“.
Pokud se chcete podělit s ostatními členy o Vaše zážitky či zkušenosti, zašlete nám
článek a připojte kvalitní obrázky či fotografie (kvalita pro tisk).
Ve Zpravodaji pravidelně představujeme ŠAMPIONY.
Pro zveřejnění je třeba zaslat: okopírovaný PP, fotografii psa, kopii certifikátu
o udělení titulu a text kým, kdy a komu byl titul udělen – viz vzor níže:
ČMKU udělila dne 16. 6. 2015 titul Český veterán šampion
feně Erotika Queen Elsa
ČMKU/BSP/4650/05/08
nar. 26. 8. 2005
Majitelé: Sojková Jaromíra a Markéta

Do rubriky PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI zařazujeme psy, kteří složí nejrůznější zkoušky.
I zde potřebujeme: okopírovaný PP, fotografii psa, kopii protokolu o vykonané
zkoušce a text kdo kdy a jakou zkoušku vykonal – viz vzor níže:
Fena BSP Brigitte Bona Fornax, nar. 23. 11. 2013, ČMKU/BSP/10365/13
složila další 4 zkoušky: BH, záchranářské ZZZ, ZLP 1 (laviny) a ZZP 1 (sutiny).
19. 4. vyhrála jako nejmladší účastník
záchranářský Pohár výcvikářů v sutinách.
Psovod: Pavel Troller.

Vždy uveďte Vaše členské číslo.
Zpravodaj KŠSP vychází dvakrát ročně (v létě a v zimě). Uzávěrky příspěvků připadají na
květen a říjen a termíny bývají zveřejněny na webových stránkách klubu (www.kssp.cz).
Vaše články však můžete zasílat kdykoli během roku.
Všechny příspěvky, ale i podněty a připomínky zasílejte na:
kssp.zpravodaj@seznam.cz
Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Redakční rada Zpravodaje KŠSP
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KALENDÁŘ AKCÍ
Termíny výstav 2018
Datum

Země

Město

Druh

Web

13.1. - 14.1. 2018

ČR

Brno

NVP

www.vystavaolomouc.info

20.1. 2018

ČR

Praha

Šampión šampiónů

www.cmku.cz

3.2. - 4.2. 2018

ČR

Brno

DUO CACIB

www.duocacib.cz

10.2. - 11.2. 2018

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk
www.skjshows.sk
www.skjshows.sk

17.2. 2018

SK

Bratislava

Victory show
- Šampión šampiónov

18.2. 2018

SK

Bratislava

NVP

7.4. - 8.4. 2018

ČR

Ostrava

NVP

7.4. - 8.4. 2018

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk

21.4. - 22.4. 2018

ČR

České Budějovice

MVP

www.mvpcb.cz

5.5. - 6.5. 2018

ČR

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz

12. 5. 2018

ČR

Zárybničná Lhota

Klubová výstava

www.kssp.cz

12.5. - 13.5. 2018

SK

Lučenec

MVP

www.novohraddog.sk

19.5. - 20.5. 2018

ČR

Litoměřice

MVP

www.nordbohemiacanis.cz

8.6. - 10.6. 2018

SK

Nitra

MVP

www.nitracacib.sk

23.6. - 24.6. 2018

ČR

Brno

Intercanis

www.intercanis.cz

30.6. - 1.7. 2018

ČR

Klatovy

NVP

www.vystavaklatovy.info

7.7. - 8.7. 2018

SK

Velka Ida

MVP

www.dogfestival.sk

14.7. - 15.7. 2018

ČR

Mladá Boleslav

NVP

www.interdogbohemia.com

18.8. - 19.8. 2018

SK

Bratislava

MVP

www.duodanube.sk

25.8. - 26.8. 2018

ČR

Mladá Boleslav

MVP

www.interdogbohemia.com

1.9. - 2.9. 2018

ČR

Olomouc

Moravskoslezská
národní výstava psů

8. 9. 2018

ČR

ATC Olšovec

Speciální výstava

www.kssp.cz
www.intercanis.cz

15.9. - 16.9. 2018

ČR

Brno

Moravskoslezská
národní výstava psů

6.10. - 7.10. 2018

ČR

České Budějovice

MVP

www.mvpcb.cz

27.10. - 28.10. 2018

SK

Bratislava

MVP

www.skjshows.sk

3.11. - 4.11. 2018

ČR

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz

8.12. - 9.12. 2018

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk
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KALENDÁŘ AKCÍ
Klubové akce 2018
Akce

Místo

Datum

Bonitace

Mladá Boleslav

24.3. 2018

Klubová výstava

Zárybničná Lhota

12.5. 2018

Svod mladých

Zárybničná Lhota

13.5. 2018

Bonitace

Brno

9.6. 2018

Speciální výstava

ATC Olšovec

8.9. 2018

Svod mladých

ATC Olšovec

9.9. 2018

Bonitace

Mladá Boleslav

27.10. 2018

Plánované akce členů klubu 2018
Datum

Pořádá

Druh

Web

1.4. 2018

Ivana Pechová

11. ročník Velikonoční
výšlap na Mokrsko

www.amberbohemia.wbs.cz

1.4. 2018

CHS Gasadela

Velikonoční výšlap
na Pustevny

www.gasadela.com

21.4. 2018

Karel Horký

3. ročník Výšlap berňáků
na Děčínský Sněžník

26.4. - 29.4. 2018

Pavel Pečenka

Jarní prodloužený
výcvikový víkend Pecka

www.mokrovousy.cz/danka

26.4. - 1.5. 2018

J. a M. Sojkovy

Jarní výcvikový a relaxační
víkend Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

21.6. - 24.6. 2018

Lukáš Melcr

APZ Cup

14.7. - 21.7. 2018

J. a M. Sojkovy

Letní výcvikový tábor
Přátelství XVII. ročník

31.8. - 2.9. 2018

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

ESP víkendové setkání

15.9. 2018

Petra Kalinová

11. ročník Výstup
salašníků na Říp

26.9. - 30.9. 2018

J. a M. Sojkovy

Podzimní prodloužený
víkend ATC Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

26.12. 2018

Ivana Pechová

11. ročník Blaník

www.amberbohemia.wbs.cz

31.12. 2018

CHS Gasadela

Silvestrovský výšlap
na Pustevny

www.gasadela.com
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