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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové klubu,
přinášíme vám nové číslo klubového Zpravodaje. Kromě tradičních rubrik věnovaných
šampionům a pracovně úspěšným salašníkům v něm naleznete například články věnované zdraví a chovu ŠSP. Zavzpomínáme na letní akce členů, ohlédneme se za speciální
výstavou KŠSP a také Světovou a Evropskou výstavou psů.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě aktuálního čísla Zpravodaje
a těšíme se na další spolupráci při přípravě letního vydání.

Rádi bychom popřáli Vám i Vašim salašníkům krásné vánoční svátky a v novém roce
hodně zdraví, spokojenosti a radosti ze společných chvil.
Redakční rada KŠSP

Spolu s klubovým Zpravodajem
dostáváte také kalendář na rok
2019 s fotkami, které zaslali
členové klubu. Děkujeme všem
za spolupráci a krásné fotografie,
se kterými se tak můžeme těšit
v příštím roce.
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Slovo předsedy
Vážení členové klubu,
chtěl bych Vám tímto popřát vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2019.
Zároveň mi dovolte poděkovat všem členům, kteří zaštíťují činnost našeho klubu. Děkuji
také všem členům, kteří se aktivně podílejí na činnosti kolem pejsků, pro ně a páníčky se
starají o různé aktivity, vystavují na výstavách, pracují se svými psy a prezentují tak námi
chovaná plemena, jak v našich očích, tak v očích veřejnosti.
Děkujeme za přínosné nápady a náměty týkající se chovu a klubu. Děkuji za Vaši účast
na klubových akcích a členské schůzi.
V příštím roce nás čekají volby do orgánů klubu, a tak bych chtěl již nyní upozornit na
tento důležitý krok a vybídnout Vás členy, pokud máte zájem pracovat pro ostatní, podílet se na řízení chovu, podílet se na činnostech které zabezpečuje klub, zvažte svou
kandidaturu.
Milan Rulec
Předseda Klubu švýcarských salašnických psů z.s.
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Usnesení
Usnesení členské schůze (dále ČS) KŠSP
dne 8. 9. 2018, Jedovnice u Brna
1)

ČS volí předsedajícím schůze Milana Rulce.

2)

ČS volí za zapisovatelku Kristinu Daniszovou.

3)

ČS volí za členy návrhové komise: Petra Holíková, Eva Hyklová, Jan Stacha.

4)

Č
 S volí za členy mandátové komise: Jaroslava Vedralová, Božena Hendrychová,
Roman Břenek.

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 (KV, SV,
bonitace, zpravodaje redakční rady, ALVIN, kárná řízení, personální situace).

8)

ČS bere na vědomí zprávu hlavního poradce chovu Martiny Kopecké.

9)

ČS bere na vědomí zprávu ekonomky Ing. Radky Šatné.

10) ČS bere na vědomí zprávu revizní komise.
11) ČS schvaluje předložený návrh chovatelské směrnice.
12) Č
 S schvaluje předložený návrh bonitační směrnice (součástí které je bonitační
karta, kde je doplněno:
- u BSP, ESP, VŠSP chybění více jak 2ks P1 - NECHOVNÝ
- u APZ zdvojení více P1 či chybění více jak 1ks P1 - NECHOVNÝ
- písmeno H - 1) malé oko (mikrophtalmus) - NECHOVNÝ
13) Č
 S schvaluje rozpočet klubu navržený ekonomkou Ing. Radkou Šatnou
ve vyrovnané výši 1.380.000 Kč.
14) ČS schvaluje plán činnosti na rok 2019.
15) ČS pověřuje výbor klubu, aby se dále zaobíral problematikou GDPR v souvislosti
s evidencí členů klubu.
16) ČS schvaluje usnesení členské schůze v předloženém znění.
V Jedovnici, dne 8. 9. 2018
Petra Holíková
Jan Stacha
Eva Hyklová
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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:

2601465697

Kód banky: 2010 (FIO banka)

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, Zlínský,
Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský, kontroly vrhů BSP

PORADCE CHOVU
MVDr. Kateřina Ouřadová

PORADCE CHOVU
Pavel Pečenka
Mokrovousy 51, 503 15 Nechanice,
Tel: 605 406 195, pecenkovi@seznam.cz
poradce chovu, vystavování krycích listů ESP
- působnost celorepubliková, kontroly vrhů ESP

Rybova 888, 250 92 Šestajovice,
Tel: 603 309 457, kaca.pav@seznam.cz
poradce chovu, vystavování krycích listů BSP
- působnost hl. m. Praha, kraj Středočeský,
Liberecký, Jihočeský, Ústecký, kontroly vrhů BSP

PORADCE CHOVU
Lenka Schönbeková

PORADCE CHOVU
Ivana Lipenská

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

Svatbín 82, 281 63 Kostelec nad Č.L.
Tel: 608 929 595, swissstar@seznam.cz
poradce chovu, vystavování krycích listů VSSP
- působnost celorepubliková, kontroly vrhů VŠSP

KONTROLY VRHŮ
Božena Hendrychová (BSP)

Lenka Horutová (BSP)

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

Dobešov 11, 74235 Odry
Tel: 604 213 520
email: kssp.horutova@email.cz

Jaromíra Sojková (BSP)

Jana Běhulová (VŠSP)

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 (BSP)

RNDr. Libuše Veselá (BSP)

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

Mgr. Eva Hyklová (BSP)

Kateřina Šabatová (BSP)

Nýrov 27, 679 72, Nýrov
mob: +420 731 189 036
email: kssp.hyklova@email.cz

Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl
Tel: 724769355
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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

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 bonitací
Martina Vyhlasová
Organizace svodů mladých
Petra Tomšejová
Organizace výstav
MVDr. et Bc. Šárka Křepčíková

Registrace plemeníků, hlášení o nemocech a úmrtích
Mgr. Eva Hyklová

Tamovice 318,
742 66 Štramberk

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

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 2019
Rozpočet na rok 2019 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,-)

250 000

Klubové výstavy

400 000

Bonitace 3x

250 000

KL, popl. nečleni, znovuobnovení 

30 000

Celkem příjmy

1 380 000

Výdaje

(v Kč)

Cestovné na kontroly vrhu a ostatní výdaje

200 000

Jarní a podzimní svod

40 000

Klubové výstavy

450 000

Bonitace 3x/rok

255 000

Zpravodaj KŠSP (2 čísla) a kalendář vč. poštovného

200 000

WWW hosting + Alvin

150 000

Doplnění počítačové techniky

14 000

Odvod srážkové daně z dohod o provedení práce

45 000

Členský příspěvek ČMKU 

6 000

Akce členů klubu 

20 000

Celkem výdaje

1 380 000
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KLUBOVÉ INFORMACE
Vážení členové, milí příznivci salašníků,
věnujte prosím pozornost následujícímu nikterak záživnému, nicméně důležitému textu.
Jistě mnozí z vás zaznamenali v nedávné době rozruch, který vyvolalo tzv. GDPR. „General
Data Protection Regulation“ neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů vstoupilo v platnost pro Evropskou unii 25. května 2018. Ochrana osobních údajů (OsÚ)
v České republice ovšem platí od 90. let a příslušný úřad její dodržování kontroluje již
téměř 20 let. GDPR tedy není ničím zcela novým.
Vzhledem k tomu, že zpracování OsÚ je nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho spolku, je vedení evidence Klubem švýcarských salašnických psů, z.s. (Klub) zákonným zpracováním údajů (čl. 6, bod 1. f). Vyžadovat tudíž souhlas se zpracováním OsÚ
nejen není nutné, ale ani nelze. Tato skutečnost je velmi vítaná neboť nutnost nového
souhlasu by nesmírně zatížila jak řadové členy, tak výbor a organizační složky Klubu. Naší
povinností nicméně je vás o zásadách evidence a zpracování OsÚ Klubem informovat.
Dovolíme si tedy pokud možno stručné shrnutí.
Hlavním posláním Klubu švýcarských salašnických psů, z.s. je cílevědomě, v souladu se
standardy a dalšími předpisy vydávanými FCI, rozvíjet chov plemen švýcarských salašnických psů. Z oprávněného zájmu Klubu vyplývá také shromažďování a zpracování osobních údajů členů Klubu, chovatelů a majitelů jedinců plemen švýcarských salašnických
psů (dále ŠSP). Klub zaznamenává a zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně
potřebujete v rámci plnění poslání klubu:
• Klub vede evidence členů a majitelů jedinců ŠSP zapsaných v plemenné knize ČMKU
a majitelů chovatelských stanic (dále majitelé),
• Klub vede jméno, adresu a kontaktní údaje členů a majitelů.
Klub eviduje a zpracovává výše zmíněné osobní údaje za účelem zajištění služeb členům
a majitelům, za účelem vedení databáze jedinců plemen ŠSP zapsaných v plemenné knize ČMKU a s cílem rozvoje a zkvalitnění chovu těchto plemen v ČR. Veškeré údaje jsou
zpracovávány výlučně za účely danými činností Klubu a jsou účelům zpracování přiměřené.
K osobním údajům a jejich editaci má přístup jednoznačně vymezený okruh pověřených
osob, které jsou členy výboru, organizační složky, redakční rady či chovatelské komise
Klubu. Všechny osoby mající přístup do evidence jsou poučené o povinnosti ochrany
OsÚ a zdržují se jakéhokoliv nakládání s nimi nad rámec plnění agendy, která dané
Klubem pověřené osobě přísluší. Na webových stránkách jsou pak OsÚ zveřejňovány
v rámci inzerce, což je veřejným zájmem členů a majitelů. Klub členům a majitelům umožňuje konkrétně inzerování:
• chovatelských stanic
• nakrytých fen
• štěňat
• chovných jedinců.
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KLUBOVÉ INFORMACE
Klub samozřejmě neposkytuje OsÚ členů a majitelů třetí straně s výjimkou poskytování
OsÚ zasilatelské firmě, která zajišťuje dopravu klubového Zpravodaje a kalendáře do vašich schránek. Při evidenci vrhu pak chovatel zasílá potřebné podklady Klubem pověřené
osobě, která je postupuje ČMKU.
S ohledem na GDPR chovatelům vřele doporučujeme, aby při prodeji štěňat do
kupní smlouvy doplňovali bod, kterým nový majitel bere na vědomí, že jeho
jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo budou evidovány chovatelem
a zároveň budou tyto údaje chovatelem postoupeny Klubu.
Jelikož se mohou OsÚ v průběhu času měnit, rádi bychom vás také upozornili na potřebu
údaje v případě změny aktualizovat. Členové mají možnost upravovat své údaje po přihlášení do členské zóny nebo kontaktovat matrikáře Klubu.
Závěrem nám dovolte vás informovat o právu na přenositelnost údajů. Na základě vaší
žádosti máte právo získat OsÚ, které o vás evidujeme a předat je třetí straně.
V případě nejasností či dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Výbor Klubu
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KLUBOVÉ INFORMACE
Vážení chovatelé a příznivci švýcarských salašnických psů,
začínáme nový chovatelský rok a bylo by dobré zhodnotit, co se odehrálo v chovatelském roce předcházejícím a také bych vás ráda seznámila s aktuálními trendy a informacemi ze zahraničí.
Chovatelský rok je vždy počítán od 1. 11. do 31. 10. Aktuální rok právě končí (data pro
chovatelský rok 2018 budou ještě dobíhat, jako např. Zápisy štěňat narozených v roce
2018) a z tohoto důvodu vám mohu předložit kompletní informace za rok předcháze‑
jící (2017). Vybírám pár nejzajímavějších statistických informací a protože ne všichni máte
možnost zúčastnit se členské schůze – i výňatek ze zprávy hlavního poradce chovu.
Zpráva hlavního poradce chovu a zpráva o činnosti chovatelské komise 2017 - 2018
Seznámení s činností chovatelské komise
Chovatelská komise provádí běžnou agendu, tj. vystavování krycích listů, provádění kontrol vrhů, účast na bonitacích, svodu mladých a poskytuje podporu chovatelům.
Jednotlivé podněty, výměna zkušeností a praktické věci jsou řešeny průběžně během celého roku.
Neváhejte se na nás obrátit se svými dotazy.
Schůze chovatelské komise proběhla na konci prázdnin a bylo konstatováno následující:
Zhodnocení vývoje jednotlivých plemen dle svodů a bonitací:
VŠSP	 - někdy se objevuje nesprávné nasazení ucha, dále je třeba sledovat podezření na
případy ektopických ureterů.
APZ	 - objevují se více světlé oči a netypické ucho.
ESP	 - zvýšený výskyt nesprávného nesení ocasu, u vrhů se prakticky nevyskytují kýly, oči
a uretery se jeví v ČR v pořádku.
BSP	 - objevuje se více světlých očí, nesprávné nasazení ucha, kostra se zlepšuje, ale jedinců s ideální kostrou a typem je stále malá část, často se vyskytuje nesprávné
úhlení a chybně nesený ocas
Chovatelská a bonitační směrnice:
Na základě doporučení a pro větší přehlednost pro chovatele byla bonitační a chovatelská směrnice rozdělena na dvě části. Na Chovatelskou směrnici a Směrnici bonitační, jejíž součástí je vzor bonitační karty.
Kromě pozitivních informací jsou také v klubu řešeny případy porušení týkající se chovu,
v posledním roce to byly:
- případ krytí bez krycího listu
- případ krytí feny bez dodržení minimální doby odstupu od porodu do dalšího krytí
- produkce štěňat bez PP členem klubu
- informace o soudním řešení sporu mezi KŠSP, z.s. a chovatelem, kterému nebyl uchovněn VŠSP z důvodu chybějících M2 (možnost nahlédnout do vyjádření Klubu velkých
švýcarských salašnických psů ve Švýcarsku - zemi původu - a jejich výklad a postup)
- další případy absence M2 u VŠSP
13

KLUBOVÉ INFORMACE
Svody mladých
Na svodech mladých byly provedeny změny, tj. příprava více kruhů a přidání poradního
kruhu (poskytuje informace o výcviku, výživě, chovu, výstavách apod.). Tyto úpravy se
velmi osvědčily a dle reakcí získaných mimo kruh přímo od majitelů, proběhl svod bez
zbytečného čekání, v poradním kruhu bylo neustále plno a bylo na co odpovídat.
Statistiky chovu
BSP

103
vrhů

582 štěňat

zvýšení o 13% vrhů (snížení počtu štěňat
na vrh 5,65 - vloni 6,7)

import
8x

VŠSP

65
vrhů

356 štěňat

zvýšení o 27% vrhů (snížení průměrného
počtu štěňat na vrh na 5,5 - vloni 7,4)

import
6x

APZ

14
vrhů

109 štěňat

zvýšení o 55% vrhů (snížení počtu štěňat
ve vrhu na 6,35 - vloni 9,2)

import
1x

ESP

18
vrhů

102 štěňat

stejně jako vloni (průměrný počet štěňat
ve vrhu 5,6)

import
8x

Statistika nezabřezlých fen/počet vystavených krycích listů (KL):
APZ

20 KL

1 nezabřezlá, tj. 0,5%

ESP

28 KL

4 nezabřezlé, tj.14%

VŠSP

72 KL

6 nezabřezlých, tj. 8%

BSP

211 KL

38 nezabřezlých, tj.18%

Data budou dále meziročně sledována.
Martina Kopecká,
hlavní poradce chovu
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PROSBA O KONTROLU ÚDAJŮ V EVIDENCI PSŮ
Vážení členové,
přinášíme vám stručný, názorný návod přihlašování do členské zóny webových stránek
KŠSP. V členské zóně můžete upravovat a aktualizovat své údaje, vkládat inzerci
a žádat o krycí listy. Prostřednictvím členské zóny se také dostanete do klubové
evidence (Alvin), v které lze prohlížet podrobné karty jednotlivých psů a fen.
V této souvislosti bychom vás rádi požádali, abyste zkontrolovali údaje v evidenci vašich
pejsků. Je to velmi snadné, stačí se přihlásit do členské zóny, v menu po levé straně zvolit
možnost „Alvin“. Po přesměrování do databáze Alvin stačí otevřít evidenci psů, do políčka „Majitel“ vyplnit své příjmení a potvrdit tlačítkem „Vyhledat“. Následně se vám zobrazí
seznam všech pejsků, které nyní máte či jste v minulosti vlastnili. Prosíme vás o laskavou
kontrolu, zda je seznam kompletní a zda jsou řádně vyplněna případná data úmrtí.
Kliknete-li na jméno psa, zobrazí se vám jeho karta s možností přepínání mezi jednotlivými záložkami.
V případě potřeby doplnění údajů kontaktujte matriku Klubu.
K. Daniszová,
matrikářka klubu
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HS (histiocytic sarcom) - test pro bernské salašnické psy
Jde o test předpokladů vzniku tohoto sarcomu u konkrétního jedince plemene bernský
salašnický pes. Co je to vlastně Histiocytární sarcom - má několik odlišných forem (lokalizovaný, disemonované a hemofagocytující lymfohistiocytóza). Histiosarcomem mohou
onemocnět psi i lidé.
Lokalizovaný histiosarcom se vyskytuje jako lokalizovaný nádor v kloubu, slezině, lymfatických uzlinách, plicích, kostní dřeni nebo kůži. Může trvat velmi dlouho, než se rozšíří,
ale jakmile tak učiní, působí podobně jako rozptýlený histiosarcom.
Rozptýlený histiosarcom je velmi agresivní forma rakoviny, která se obvykle rozšíří dříve,
než jsou zaznamenány jakékoli příznaky. Symptomy obvykle zahrnují ztrátu chuti k jídlu,
ztrátu hmotnosti, letargii, slabost a celkový špatný stav. Může dojít k potížím s dechem,
kašláním nebo dušností. Může být prokázáno jeden nebo více nádorů nebo zvětšení sleziny, jater a také lymfatické uzliny mohou být zvětšeny. Rozbory krve jedince mohou být
normální, avšak může být prokázána anémie, pokles krevních destiček nebo může vykazovat vysokou aktivitu jaterních enzymů. Tento typ rakoviny postihuje slezinu, lymfatické
uzliny, plíce a kostní dřeň, ale může také ovlivnit játra, centrální nervový systém, ledviny,
kosterní svaly, žaludek a nadledvinky. Procentuálně vyjádřeno umírá na tento typ rakoviny 16-25% bernských salašnických psů.
Za účelem snížení tohoto vysokého procenta vyvinuly laboratoře Antagene (FR) spolu
s Universitou v Remeši test předpokladu výskytu HS. Tento test ukazuje na možnost rizika
- výsledkem vyšetření (výsledek je získáván ze vzorku krve zaslané na uvedenou adresu
viz níže) jsou jedinci označení jako A - malé riziko výskytu, B - střední riziko a C - zvýšené
riziko, není však žádoucí pro další vývoj chovu jedince C z chovu vyřazovat, dále viz níže.
Každý jedinec také obdrží jedinečný kód a je plně postačující zveřejnit pouze tento kód.
Laboratoř Antagene, za spolupráce klubů sdružujících bernské salašnické psy z celého světa (počínaje USA, Kanadou, Evropskými zeměmi včetně České republiky a konče
Austrálií), vyvíjí nástroj - program pro uvedené země, kde chovatel po přihlášení do
systému bude moci zadat kód potencionální matky a případných otců a systém mu sám
připraví předpokládanou vhodnost spojení z hlediska HS. Je žádoucí, aby byli bernští salašničtí psi testováni. Výsledky jsou zasílány pouze majiteli psa a je pouze na něm zda výsledky zveřejní, chtěla bych však tímto apelovat na všechny, aby v případě, že tento test
podstoupí, informovali klub alespoň o přiděleném kódu.
Test vznikl na základě dlouhodobého a velmi nákladného výzkumu v laboratořích Antagene (na základě zkoumání vzorků bernských salašnických psů starších 10let (zdravých)
a jedinců prokazatelně nemocných tímto druhem rakoviny). Byly porovnávány vzorky
z celé Evropy, nejvíce však Francie a také výsledky získané v USA a Kanadě). Byly nalezeny odlišné márkery v DNA u prokazatelně zdravých a prokazatelně nemocných jedinců.
Pro úplný obrázek je vhodné také upozornit, že test pracuje s určitým rizikem nepřesnosti a samotné onemocnění může být také ovlivněno z až 20 - 30% prostředím, ve kterém
pes vyrůstá, žije a stravou, kterou konzumuje.
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Průměrně se v populaci vyskytuje 24% jedinců typu A, 44% jedinců typu B a 32% jedinců typu C.
Výběr chovného páru je velmi důležitý
(Bylo potvrzeno, že neplatí pravidlo B, C pouze s A)
Jak můžete vidět níže, vždy je nutno posuzovat individuální pár, dva jedinci hodnocení
jako A mohou dát více jedinců typů B než ta samá fena s jiným psem typu B), jedinci
typu C by neměli být z chovu vyřazováni!
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Příklad kombinace feny s indexem C a dvou různých krycích psů s indexem B

Příklad nesprávné kombinace

Na závěr je velmi důležité říci také, že tento test byl měl být brán v úvahu jako jeden
z faktorů při výběru chovného páru a neměl by být pouze jediným faktorem výběru.
Je také možné nechat testovat vrh štěňat pro potřeby chovatele ještě před čipováním
(a označit štěňata např. barvou), pak tento test může sloužit jako vodítko při výběru dalšího chovného jedince.
Martina Kopecká,
hlavní poradce chovu

19

chov a zdraví

Výzva pro majitele Bernských salašnických psů:
pomozte prosím s výzkumem Histiosarcomu

Potřebujeme vzorky krve u psů starších 10 let, klinicky zdravých
» 5 ml EDTA (fialový vršek), dobře promíchaný, aby se zabránilo srážení krve,
zkumavka popsaná jménem a plemenem psa
» pokud je možno číslo tetování či čipu a průkaz původu psa (kopie) + vyplněný dotazník v příloze (dotazník vám může pomoci vyplnit váš veterinární lékař,
a
» dále vzorek u klinicky nemocného jedince
(vzorek nádoru a vzorek zdravé tkáně - shromážděných vyříznutím či biopsií
nebo v případě úmrtí do 15 min. po něm)
- rozdělené do dvou zkumavek - rakovinná tkáň (rozdělit vzorek na dvě části,
první (0,5 cc) RNA roztok a druhý do formalínu pro pozdější histio analýzu)
- objem tkáně by měl odpovídat 1/10 objemu. Použijte rukavice.
- zkumavky popište typem vzorku (nádor či zdravá tkáň a jméno psa a datum)
- v zorky by měly být uchovány při 4 °C a co nejdříve zaslány při pokojové
teplotě vyjma zasílání na víkend.
» pokud je možno číslo tetování či čipu a průkaz původu psa (kopie)
+ vyplněný dotazník v příloze (V případě nejasností se můžete obrátit na hlavního poradce chovu)
na adresu:
Dr. Catherina André
Institut de Génétique et Développement de Rennes
UMR 6290, Équipe - Génétique du Chien
2 avenue du Professeur Léon Bernard
35043 Rennes Cedex
FRANCE
Vzorky budou zcela anonymní a nebude z nich konkrétní výsledek jedince,
ale velmi pomohou ve výzkumu tohoto typu rakoviny, který je nejčastějším typem
rakoviny u bernských salašnických psů.
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Setkání uskupení IWG (Internation working group)
Co je to vlastně IWG?
IWG je mezinárodní seskupení zástupců klubů zastřešujících bernské salašnické psy a jeho
hlavním cílem je mezinárodní spolupráce s cílem prodloužení průměrného věku tohoto
plemene na 10 let. Náš klub je aktivním členem již druhým rokem a pravidelně se účastníme organizovaných setkání.
Na předcházejícím setkání byly předávány informace týkající se způsobu chovu v jednotlivých zemích, bližší informace jste mohli získat na setkání organizovaném při klubové
výstavě v Zárybničné Lhotě.
Na posledním setkání pak byly diskutovány podmínky chovu v jednotlivých zemích, především pak zdravotní požadavky v jednotlivých zemích. Tyto výsledky jsou nyní zpracovávány.
Toto seskupení stálo i u počátků výzkumu HS pre-testu a posléze testu.
Sympozium o zdraví – Bernský salašnický pes
Sympozium bylo věnováno zdraví, chovu a posuzování bernského salašnického psa. Postřehy z přednášky pro rozhodčí, kterou připravila paní Regula Bürgi, zpracovala paní Eva
Procházková v samostatném článku.
Martina Kopecká,
hlavní poradce chovu
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Portosystemický shunt (PSS)
V roce 2001 se objevilo hned několik případů úmrtí štěňat. Šlo o štěňata hned z několika
linií do 12 měsíců věku. Nizozemský klub obdržel informace i o případech ze zahraničí.
Z tohoto důvodu se v roce 2016 rozhodl pro plošné testování štěňat ve věku 7 týdnů
v roce 2016.
Celkem by mělo být testováno 1000 štěňat. Nyní již prošlo testem +/- 550 štěňat a z tohoto počtu bylo potvrzeno 1 štěně s touto diagnózou. Test ještě není ukončen, ale již
nyní vidíme, že procento je velmi malé. Jde tedy spíše o vytvoření podvědomí u chovatelů
o existenci této vady a doporučení případného testování výrazně menších a slabších štěňat.
Co to vlastně portosystemický shunt je?
Portosystemický zkrat (shunt) je vrozené patologické spojení jaterních a systémových cév.
Krev obchází játra, ta nemohou řádně fungovat a atrofují, zmenšují se. Důsledkem je
zakrnění jedince, zažívací poruchy, často močové kameny a různé příznaky postižení
mozku. Projevy onemocnění jsou obvykle výraznější po nakrmení. Typickým znakem u nemocných zvířat je opožděný růst nebo váhový deficit oproti vrstevníkům, což je způsobeno nedostatečným zpracováním přijatých živin.
V důsledku nadměrné koncentrace amoniaku v organismu a jeho snaze vyloučit jej přes
ledviny močí ve formě kyseliny močové, dochází k tvorbě urátových močových kamenů.
Přítomnost kamenů může být doprovázena problematickým močením nebo přítom‑
ností krve v moči. Někdy se pozoruje polydypsie (zvýšený příjem tekutin) s následnou
polyurií (zvýšené močení).
Klinické příznaky nejsou stálé. Někdy jsou intenzivnější, jindy mají tendenci ustupovat.
Většinou ke zhoršení zdravotního stavu zvířete dochází po nakrmení (obzvláště po krmení dietou s vysokým obsahem proteinů), kdy se ze střeva vstřebává více toxických látek.
Při podezření na přítomnost PSS je nejdříve nezbytné zvíře důkladně klinicky vyšetřit se
zaměřením na vyloučení jiných onemocnění, která se mohou projevovat podobnými
příznaky. Po samotném klinickém vyšetření je třeba provést základní rozbor krve.
Terapie je prakticky jen operativní, operace je nesmírně náročná a často neúspěšná.
Martina Kopecká,
hlavní poradce chovu
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Doporučení k posuzování exteriéru
Srpen 2018
Přednášející Regula Bürgi (Švýcarsko)
V srpnu tohoto roku jsme se zúčastnily sympozia věnovaného bernskému salašnickému psu. Sympozium bylo věnováno zdraví, chovu a posuzování exteriéru BSP. Z našeho
KŠSP jsme se zúčastnily paní Kopecká, poradkyně chovu a já, rozhodčí exteriéru pro BSP.
Pro rozhodčí připravila přednášku švýcarská rozhodčí. Paní Regula Bürgi je rozhodčí
specialista na Bernské salašnické psy ze země původu našeho plemene. Je ve věku 45 let
a posuzuje plemeno již 16 let. Mnozí si ji pamatujeme z naší klubové výstavy.
Nejdříve nás seznámila s kodexem rozhodčích pro posuzování exteriéru ve Švýcarsku. Snahou všech má být zachování zdraví a vyrovnané povahy plemene. Exteriér musí být plně
funkční k původnímu využití plemene. Je kladen důraz na plemenný typ, dobrý pohyb,
výborné zdraví a zdatnost každého konkrétního posuzovaného psa. Za každé situace se
musí rozhodčí držet standardu plemene. Odchylky o něj musí penalizovat. Předvedený
pes s výraznou exteriérovou odchylkou musí být jinak hodnocen než průměrný bernský
salašnický pes. Pes se známkou výborná se musí blížit standardu. Nikdo nesmí tolerovat
agresivitu nebo bázlivost předvedeného psa. Agresivní a bázlivý pes musí být bezpodmínečně vykázán z výstavního kruhu.
Při přípravě psa na výstavu je dovoleno používat pouze hřebeny a kartáče. Není dovoleno
používat pudry a spreje. Od roku 2017 se nesmí vystavovat na stahovacím vodítku. Nikomu
nesmí být dovoleno zranit nebo vyděsit psa. Každý se musí ke psu chovat s respektem.
Pes nesmí být škrcen na vodítku a nesmí být násilně tažen na vodítku.
Je snaha o udržení plemene, dobře pohyblivého psa a v původním typu. Vše pro funkci.
Exteriér musí umožnit psu jeho původní použitelnost. Měl by být schopen utáhnout vozík,
doprovodit stádo do dvora, ohlídat dvůr. Propaguje se: NÁVRAT KE KOŘENŮM.
Za posledních let došlo k několika nežádoucím změnám v exteriéru BSP.

25

chov a zdraví
Zvedající se linie hřbetu, nedostatečné předhrudí, spáditá
záď, zkrátila se ramenní kost
a změnil se úhel s lopatkou, což
zhoršilo pohyb hrudních končetin. Posunuly se pánevní končetiny a tím se více zatěžuje páteř.
Změnil se poměr délek stehenní a holenní kosti, což ovlivňuje akci pánevních končetin. Za
posledních 10 let se změnil,
taktéž nežádoucím směrem,
hrudník. Není dostatečně široký, hluboký a není na průřezu oválný, jak požaduje standart plemene. Hrudní koš je často špičatý a pes nemá požadované předhrudí. Jindy je pes
dostatečně silný v ramenou, ale chybí šířka hrudníku. Celkově chybí i prostornost hrudníku.
Posuzovatelka měla
celou řadu instruktážních fotek k tomuto tématu. Také
uvedla případy výstavně úspěšných psů
se závažnými vadami
exteriéru. Jak a proč je
to možné? Jaké jsou
důvody pro udělování
titulů těmto psům?
Odpověď na tyto
otázky jsou zřejmé.
Poslední zaměření bylo na srst. BSP je přirozeně dlouhosrstý. Ve výstavním kruhu nesmí být pes upraven stříháním. Množství podsady se liší ročním obdobím a péčí majitele.
Aby byla srst funkční, nesmí se stříhat, nadměrně koupat. Správná srst by neměla promoknout. Nakonec se zmínila paní posuzovatelka o typech a módních trendech. Není žádný
americký, australský nebo evropský typ. Není ani výstavní a sportovní typ. Je jen jeden
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES, který by se měl co nejvíce přibližovat standardu č. 45 vydaném zemí původu Švýcarsko. Standard plemene byl poprvé vydán již v roce 1906. Země
původu je jedinou oprávněnou zemí utvářet a měnit standard plemene.
Cíl tohoto sympozia je naprosto totožný s cílem ze setkání rozhodčích exteriéru ve Švýcarsku před 20 lety. Bernský salašnický pes se silnou kostrou, pevným hřbetem, dobrým
pohybem a berňáckou povahou.
Zapsala Ing. Eva Procházková
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Bonitace
Letní bonitace se konala 9. 6. 2018 od 9 h v Brně v Kynologické hale KK Zetor.
Zúčastnilo se celkem 34 psů. Posuzování bylo v jednom kruhu a probíhalo ve dvou skupinách. Tradičně salašníky hodnotila bonitační komise s rozhodčím panem Ladislavem
Kuklou. Počasí jsme měli velmi teplé, jak účastníci, tak pracující byli skvěle naladěni
i připraveni a celá bonitace byla zvládnuta za dopoledne.

Dne 27. 10. se od 8 hodin ráno konala v Mladé Boleslavi podzimní bonitace.
Účast byla hojná, zúčastnilo se celkem 68 psů, zastoupena byla všechna 4 plemena
salašníků (APZ-3x. BSP-48x, ESP-7x, VSP-10x), která byla rozdělena do 4 skupin. Boni
tace probíhala v jednom kruhu. Hodnocení prováděl již výše uvedený pan rozhodčí
Ladislav Kukla s bonitační komisí. Díky připravenosti účastníků, kteří nám tak usnadňují
práci, byla celá bonitace skvěle zvládnutá a končila po 16 h.
Ne každému se na bonitaci zadařilo. Ti, kterým byla bonitace odložena alespoň vědí, co
je čeká a mají tak možnost se řádně připravit na některou bonitaci v příštím roce.
Velké poděkování za profesionální hodnocení salašníků patří již zmíněnému panu rozhodčímu Ladislavu Kuklovi. Jsme rádi, že se mu u nás líbí, přislíbil nám účast i na další rok.
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Další poděkování patří bonitační komisi, která odvádí svou práci svědomitě, a všem
pracujícím přes odběr DNA, měření, fotografování a kancelář. Všichni odvádějí skvělou
práci a svojí funkcí jsou pro bonitaci důležití, a bez nich by to nešlo.
Veškeré výsledky bonitací jsou k dispozici na stránkách klubu v sekci
Akce - Výsledky bonitace.

16. 3. 2019
Mladá Boleslav

Na závěr bych chtěla požádat bonitující, kteří mají hára‑
vou fenu, aby byli ohleduplní k ostatním účastníkům.
Hárající feny mají být zařazeny na konec bonitace, aby
i jiní účastníci, hlavně se psy, měli možnost toho nejlepšího předvedení.

8. 6. 2019
Brno

Všem majitelům i jejich čtyřnohým parťákům přeji hodně zdraví, štěstí, úspěchů a poklidných dnů.

Termíny bonitací
v roce 2019:

26.10. 2019
Mladá Boleslav

Martina Vyhlasová, bonitační referent KŠSP
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Vážení příznivci švýcarských salašnických psů,
dovolte mi v následujících řádcích zhodnotit Speciální výstavu švýcarských salašnických
psů, která se konala dne 8. 9. 2018 v areálu ATC Olšovec v Jedovnici u Brna. Na tuto
výstavu bylo přihlášeno celkem 259 psů z České republiky, Slovenska a Maďarska. Posuzování se i tentokrát ujali zkušení a renomovaní čeští i zahraniční rozhodčí a my jsme
velmi rádi, že naše pozvání posuzovat naše krásná trikolorní plemena přijala paní Saija
Juutilainen z Finska, pan Milivoje Urošević ze Srbska, paní Renata Cepková z České republiky a funkci hlavního rozhodčího se pro tentokrát ujala paní Lenka Fairaislová z České
republiky. Z vážných rodinných důvodů se nám z posuzování na poslední chvíli omluvila
paní Lisbeth Mach ze Švýcarska, avšak pevně věřím, že se tato skutečnost nikterak nepodepsala na kvalitě výstavy. Bohužel některé věci v životě nejsme schopni ovlivnit, a proto
velmi děkujeme za pochopení vystavovatelů.
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 Speciální 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 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 výstavy firmě HAPPY DOG, dále pak firmě BAFPET, GIOM, MANAHU, RY-JA
OBOJKY, PES PŘÍTEL ČLOVĚKA, ROSETTE, FOTO DOLEJŠ, LASER CENTRUM Slaný a chovatelským stanicím Bermondo Bohemia, Dartei, Jolly Bernese, Lady Nebekam, z Mokrovous, Queen Elsa, Petrovické louky, z Peruckých lesů a z Kapky štěstí. Opravdu velké dík
za všechny Vaše krásné a bohaté sponzorské dary, které udělaly vystavovatelům určitě
nemalou radost, moc si Vašeho sponzorství vážíme. Nemalé poděkování patří také všem,
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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, přátelský přístup a jejich jednání.
Na úplný závěr bych Vás všechny ráda co nejsrdečněji pozvala na výstavy, které bude
pořádat Klub švýcarských salašnických psů v roce 2019. Budou to poslední dvě výstavy,
které budou organizovány pod vedením dosavadního výstavního týmu a pevně věřím, že
i tyto výstavy budou probíhat na stejné úrovni jako doposud.
Na následující rok máme naplánovanou Speciální výstavu pro plemena APZ, BSP a ESP
a Klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz pro plemeno VŠP, které se budou
konat dne 25. 5. 2019 v Zárybničné Lhotě u Tábora a Klubovou výstavu ŠSP, která proběhne dne 14. 9. 2019 v Jedovnici u Brna.
Za celý výstavní výbor přeji všem příznivcům švýcarských salašnických psů krásný zbytek
roku 2018, hlavně hodně zdraví a pohody Vám i Vašim čtyřnohým kamarádům.
				
Za výstavní výbor
MVDr. et Bc. Šárka Křepčíková,
ředitelka výstav KŠSP

omluva
V letním čísle Zpravodaje byl
chybně uveden vítěz soutěže
Nejlepší dorost KV, která se konala
12. 5. 2018 v Zárybničné Lhotě.
Vítězem se stal pes
Cassius Clay Our Champions,
majitel: Michal Friedrich
Za chybu se velice omlouváme.
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VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY

APZ

mladých-psi

1

BALTHAZAR BLAKE Silesia Herisau

výborná

1

APZ

mladých-psi

2

Wishom Fidelity Herd

velmi dobrá

2

CAJC

APZ

mezitřída-psi

3

EDWARD Balmoral Moravia

neposouzen

APZ

mezitřída-psi

4

ASTERIX Mountain Dog

neposouzen

APZ

mezitřída-psi

5

ATOOMI Anelopa

výborná

1

CAC

APZ

otevřená-psi

6

MACHIA VELLI Šťastná Berjanka

výborná

1

CAC

APZ

otevřená-psi

7

CABRIO Balmoral Moravia

velmi dobrá

2

APZ

vítězů-psi

8

Juke du Domain de la Tourbiere

nenastoupil

APZ

vítězů-psi

9

HAKIM Šťastná Berjanka Ch.

velmi dobrá

APZ

vítězů-psi

10

ATHOS Borecký sen Ch.

nenastoupil

APZ

vítězů-psi

11

BLACKBERRY Pink Justice GrCh.

výborná

1

APZ

mladých-feny

12

FANNY Polymelus

výborná

2

APZ

mladých-feny

13

BRITTA Michnická tvrz

výborná

1

APZ

mladých-feny

14

FRANCIS Balmoral Moravia

velmi dobrá

3

APZ

mezitřída-feny

15

Xerra spod Hrádze

velmi dobrá

3

APZ

mezitřída-feny

16

HESSIE Queen Elsa

velmi dobrá

APZ

mezitřída-feny

17

ERIETA Polymelus

velmi dobrá

APZ

mezitřída-feny

18

AMORE MIO Anelopa

nenastoupila

APZ

mezitřída-feny

19

EDITH Balmoral Moravia

výborná

APZ

pracovní-feny

20

APOLENA Borogravia Ch.

nenastoupila

APZ

vítězů-feny

21

MARILLA Šťastná Berjanka Ch.

APZ

veteránů-feny

22

ARIKAREE Queen Elsa

APZ

veteránů-feny

23

BSP

štěňat-psi

24

BSP

štěňat-psi

BSP

štěňat-psi

BSP

2
CAC, Vítěz
SV, BOB
CAJC, BOJ

2

1

CAC, Vítěz
SV, BOS

výborná

1

CAC

výborná

1

COMTESSA Šťastná Berjanka Ch.

výborná

2

KID MAN od Trotinského potoka

nadějná

25

KEN od Trotinského potoka

velmi nadějná

26

KALIMERO od Trotinského potoka

velmi nadějná

4

štěňat-psi

27

XERXES Bersaltyna

velmi nadějná

3

BSP

štěňat-psi

28

AGENOR KING Sissi Bohemian

velmi nadějná

2

BSP

štěňat-psi

29

AARON Bianco il Velluto

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-psi

30

CORRADO Budweiser Bern

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-psi

31

CUBBY NICKO Apasoma

nenastoupil

BSP

dorostu-psi

32

UNO MILAGRO Codeli Girls

velmi nadějná

1

BSP

mladých-psi

33

SHELDON Codeli Girls

výborná

1

BSP

mladých-psi

34

FREY Santy Bazaltin

velmi dobrá

4

BSP

mladých-psi

35

RALPH z Labského zátiší

výborná

2

BSP

mladých-psi

36

OLAFF Baronnella

výborná

3

BSP

mladých-psi

37

QUEST z Labského zátiší

dobrá

BSP

mladých-psi

38

BASTIEN Silent Wind

velmi dobrá

BSP

mladých-psi

39

BRUCE Ctibořský berňáček

nenastoupil

BSP

mezitřída-psi

40

DAN Bernisar Moravia

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

41

BENJAMIN Budweiser Bern

výborná
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BSP

mezitřída-psi

42

Ernest de Chamailard Bernewa‘s

výborná

3

BSP

mezitřída-psi

43

QUEEN z Kapky štěstí

výborná

4

BSP

mezitřída-psi

44

ROBI Codeli Girls

výborná

1

CAC

BSP

mezitřída-psi

45

DONATELO z Údolí Kazničova

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

46

FARLOW Queen Elsa

velmi dobrá

BSP

mezitřída-psi

47

DOLLAR ze Starobělské samoty

výborná

2

res. CAC

BSP

otevřená-psi

48

BOLT Cink hill

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

49

KOUDY Bermondo Bohemia

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

50

RUNNER BLACK z Hodolan

výborná

2

res. CAC

BSP

otevřená-psi

51

FRENKLIN Tichý dvůr Ch.

výborná

3

BSP

otevřená-psi

52

CADILLAC Balmoral Moravia

výborná

4

BSP

otevřená-psi

53

NICK z Labského zátiší

výborná

BSP

otevřená-psi

54

CORRADO Balmoral Moravia

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

55

BOOGI-WOOGI Suisse Perle

velmi dobrá

BSP

otevřená-psi

56

BOSCO AMOR od Zlatého jinanu

výborná

BSP

otevřená-psi

57

AKÉLA od Kosů z Košetic

velmi dobrá

BSP

vítězů-psi

58

Bosco Labanc-Völgyi Ch.

výborná

3

BSP

vítězů-psi

59

BRAINY BOWIE Shaggyguard ICh.

výborná

1

CAC, Vítěz
SV, BOB, BIS

BSP

vítězů-psi

60

Walmond Gaspari Line JrCh.

nenastoupil

BSP

vítězů-psi

61

KING LERRY Carallsa Ch.

výborná

BSP

vítězů-psi

62

Rover Riomadea Grande Ch.

výborná

2

res. CAC

BSP

vítězů-psi

63

ANDREAS z Údolí Kazničova Ch.

výborná

4

BSP

veteránů-psi

64

ANGEL Bern‘s Hell

výborná

2

BSP

veteránů-psi

65

HARRY z Mokrovous Ch.

výborná

1

BSP

čestná-psi

66

Bravo Baronello Elenberner Ch.

výborná

1

BSP

čestná-psi

67

ATHOS Suisse Perle Ch.

výborná

3

BSP

čestná-psi

68

A‘SIMIR von der Bernessehof Ch.

výborná

2

BSP

štěňat-feny

69

CHARMING VIKY Moravian Hurricane

velmi nadějná

1

BSP

štěňat-feny

70

AILEEN PIBIE Sissi Bohemian

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

71

POLLY POPPY Carallsa

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

72

Kalinka Kielo Cud

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

73

TIA z Kapky štěstí

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

74

Kelly Kielo Cud

nenastoupila

BSP

štěňat-feny

75

KENDY od Trotinského potoka

velmi nadějná

BSP

štěňat-feny

76

CHIQUTKA Moravian Hurricane

nadějná

BSP

štěňat-feny

77

DORI Berknop

nadějná

BSP

dorostu-feny

78

BEATA z Jindic

nenastoupila

BSP

dorostu-feny

79

Olimpika Mocne Góralki

nadějná

BSP

dorostu-feny

80

EMMA z Podlesí Kosíře

velmi nadějná

1

BSP

dorostu-feny

81

GRANADA Queen Elsa

velmi nadějná

3

BSP

dorostu-feny

82

BOO BOO Madybern

velmi nadějná

2

BSP

dorostu-feny

83

GENOVIA PRINCESS MIA Queen Elsa

nadějná

BSP

dorostu-feny

84

BAM BEE Madybern

nadějná
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BSP

dorostu-feny

85

BELLA z Jindic

velmi nadějná

BSP

dorostu-feny

86

CARRIE Budweiser Bern

nenastoupila

BSP

mladých-feny

87

Aria z Melčíc

nenastoupila

BSP

mladých-feny

88

ARINA Bona Tricolor

dobrá

BSP

mladých-feny

89

KEYSI od Zlatého Roxe

výborná

BSP

mladých-feny

90

HEIDY od Mírova

nenastoupila

BSP

mladých-feny

91

Bella Mia

nenastoupila

BSP

mladých-feny

92

ROXANE z Labského zátiší

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

93

Bella Anastazia Hajdúsági-Angyali Berni

nenastoupila

BSP

mladých-feny

94

CILKA z Kozlovského statku

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

95

Kriszti Venyim Gyöngye

výborná

BSP

mladých-feny

96

CHERRY od Jersínského potoka

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

97

SÁRA z Kapky štěstí

nenastoupila

BSP

mladých-feny

98

REBEKKA z Labského zátiší

výborná

BSP

mladých-feny

99

IVETT Valašský vrch

výborná

BSP

mladých-feny

100 AYSHA Sin Tra Bajo

výborná

BSP

mladých-feny

101 AKI MerryJess

výborná

BSP

mladých-feny

102 RIBANA z Labského zátiší

výborná

BSP

mladých-feny

103 AMALIA MAGNO ANIMO z Argody

dobrá

BSP

mladých-feny

104 DALIMILA z Podlesí Kosíře

výborná

BSP

mladých-feny

105 BÁRA z Kravařského dvora

nenastoupila

BSP

mladých-feny

106 Illy Rudnianska dolina

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

107 BEATRIS Dog lively

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

108 AYDA Sin Tra Bajo

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

109 BETTY Ctibořský berňáček

velmi dobrá

BSP

mladých-feny

110 KATTIE od Zlatého Roxe

výborná

BSP

mladých-feny

111 RAINBOW z Labského zátiší

nenastoupila

BSP

mladých-feny

112 BECKY Lerinico

výborná

BSP

mladých-feny

113 AMALISA Indiana‘s Heartbeat

výborná

BSP

mladých-feny

114 AIRA Sin Tra Bajo

výborná

BSP

mezitřída-feny

115 FELINA Kabátko

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

116 DELI ze Starobělské samoty

výborná

BSP

mezitřída-feny

117 FRANCIS FABIANA Queen Elsa

výborná

BSP

mezitřída-feny

118 FRENCIS Kabátko

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

119 Havana Sunrise von Romanshof

BSP

mezitřída-feny

120 FLOWERBELLE Kabátko

BSP

mezitřída-feny

121 CHIQUITA Polepské údolí

nenastoupila

BSP

mezitřída-feny

122 HANNAH Moravian Hurricane

výborná

BSP

mezitřída-feny

123 BERENIKA Ebony Glow

dobrá

BSP

mezitřída-feny

124 Yska z Ipeľskej kotliny

nenastoupila

BSP

mezitřída-feny

125 DARCY Bernisar Moravia

velmi dobrá

BSP

mezitřída-feny

126 FINLANDIA Haf z Jundrova

výborná

BSP

mezitřída-feny

127 LINDA Bermondo Bohemia

výborná

BSP

mezitřída-feny

128 Celestina z Gemerskej Polomy

nenastoupila
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BSP

mezitřída-feny

129 DAILY JOY Bern‘s Hell

dobrá

BSP

mezitřída-feny

130 DAISY ze Starobělské samoty

dobrá

BSP

mezitřída-feny

131 KIMBERLY Tichý dvůr

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

132 ELEANOR Valeross Bohemia

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

133 ELIS Alboja

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

134 ABIGAIL Budweiser Bern

výborná

BSP

otevřená-feny

135 DAFFI Bodemika Czech

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

136 NEYLA z Labského zátiší

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

137 Dream Girl Daisy Fowler‘s Land

výborná

BSP

otevřená-feny

138 Dream Filigrib

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

139 Dachshis Filigrib

dobrá

BSP

otevřená-feny

140 GIGI Polepské údolí

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

141 BONNIE z Dubče

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

142 AILA Narenian

výborná

BSP

otevřená-feny

143 ÁRIE Bohemia Wolfs

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

144 ANNABELL Bernisar Moravia

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

145 BRETTANY Amazing Heart

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

146 KATRIN Tichý dvůr

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

147 Amy u Dvou čertů

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

148 BESSY Podsrpenská hvězda

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

149 BETTY Staroplzenecká

výborná

BSP

otevřená-feny

150 MARRY z Mokrovous

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

151 ADELL z Ostrovačické Oázy

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

152 INDIANA Bermondo Bohemia

výborná

BSP

otevřená-feny

153 KIMI Codeli Girls

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

154 PARIS Codeli Girls

výborná

4

BSP

otevřená-feny

155 ARIANA Narenian

výborná

3

BSP

otevřená-feny

156 CORA Strýcova pohoda

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

157 CHLOE Polepské údolí

velmi dobrá

BSP

otevřená-feny

158 ANGEE Petrovické louky

nenastoupila

BSP

otevřená-feny

159 CONNIE Strýcova pohoda

výborná

BSP

pracovní-feny

160 WATANAY Queen Elsa

výborná

1

CAC

BSP

vítězů-feny

161 LUCKY FIRE Codeli Girls Ch.

výborná

3

BSP

BSP

vítězů-feny

162 PETULA z Hodolan

výborná

BSP

vítězů-feny

163 VIVIAN BABY Queen Elsa Ch.

výborná

BSP

vítězů-feny

164 KAMEY Baronnella Ch.

nenastoupila

BSP

vítězů-feny

165 AMBRA Bernisar Moravia Ch.

výborná

2

res.CAC

BSP

vítězů-feny

166 KIMBA Bermondo Bohemia Ch.

výborná

1

CAC,
Vítěz SV

BSP

veteránů-feny

167 CINDERELLA Záře démantů JCh.

výborná

2
1

BSP

veteránů-feny

CALAMITY CAYENNE Bermondo Bohe168
výborná
mia ICh.

BSP

veteránů-feny

169 ABBY-GAIL Lady Fortuna

výborná

BSP

veteránů-feny

170 ALENKA Valašský rytíř

výborná
35

1

CAC

2

res.CAC

4

BOS, BOV
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BSP

veteránů-feny

171 EMILLY Baronnella Ch.

výborná

BSP

veteránů-feny

172 CANDY Uba-Duru

výborná

BSP

veteránů-feny

173 ISABELLA von Unkas‘ Traum

výborná

BSP

veteránů-feny

174 BARUŠKA Codeli Girls

výborná

4

BSP

čestná-feny

175 HALLIE GRACE Bermondo Bohemia Ch. výborná

2

BSP

čestná-feny

176 EMMA Bermondo Bohemia Ch.

výborná

1

ESP

dorostu-psi

177 Ferdinand Xander

nenastoupil

ESP

mladých-psi

178 HOMER Anabantha

výborná

1

ESP

mladých-psi

179 ARGO z Kněžického vrchu

výborná

2

ESP

mladých-psi

180 Luke from Balihara ranch

velmi dobrá

4

ESP

mladých-psi

181 Cid von der Mamau

velmi dobrá

3

ESP

mezitřída-psi

182 CHESS z Mokrovous

velmi dobrá

1

ESP

otevřená-psi

183 ACHIM Balmoral Moravia

neposouzen

ESP

otevřená-psi

184 HUBERT z Mokrovous

výborná

ESP

otevřená-psi

185 COUDY from Baker‘s farm

neposouzen

ESP

otevřená-psi

186 DENNY od Fossinky

výborná

ESP

otevřená-psi

187 BARNEY z Lesní zahrady

velmi dobrá

ESP

otevřená-psi

188 BENJAMIN Ráj na Vysočině

výborná

ESP

pracovní-psi

189 AMOR von Semberweiden Ch.

nenastoupil

ESP

vítězů-psi

190 Harry vom Saarnberg Ch.

výborná

3

ESP

vítězů-psi

191 Lord von der Joderten Ch.

výborná

1

CAC, Vítěz
SV, BOB

ESP

vítězů-psi

192 FIDDO vom Pirnikhof Ch.

výborná

2

res.CAC

ESP

veteránů-psi

193 Auksis Interpola ICh.

nenastoupil

ESP

štěňat-feny

194 BELLADONA z Duhové louky

velmi nadějná

ESP

štěňat-feny

195 BETTY von Semberweiden

nenastoupila

ESP

štěňat-feny

196 BEAUTY od Konárovského zámku

velmi nadějná

2

ESP

štěňat-feny

197 Ester Ledecka von den Gänsewiesen

velmi nadějná

1

ESP

dorostu-feny

198 FUNNY GIRL Zahrada snů

velmi nadějná

1

ESP

mladých-feny

199 CRAZY 88 Swiss Tricolor

výborná

1

ESP

mladých-feny

200 CARCOOLKA Swiss Tricolor

výborná

3

ESP

mladých-feny

201 IMDIAN z Mokrovous

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

202 AMÉLIE ANNIE Swiss Art

výborná

ESP

mladých-feny

203 ANNELI ASHLEE Swiss Art

velmi dobrá

ESP

mladých-feny

204 NA-NU z Tichého údolí

výborná

ESP

mezitřída-feny

205 BESSI z Vrbové ulice

nenastoupila

ESP

mezitřída-feny

206 Dona-Laska vom Kornried

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-feny

207 HOLLY from Yvrea horse farm

výborná

1

CAC

ESP

otevřená-feny

208 DONA Ráj na Vysočině

nenastoupila

ESP

vítězů-feny

209 BEA ANNIE z Mokrovous ICh.

výborná

2

res.CAC

ESP

vítězů-feny

210 Agnita von den Gänsewiesen Ch.

výborná

3

ESP

vítězů-feny

211 BAILEY of Freedom Love Ch.

výborná

ESP

vítězů-feny

212 IZABELLA z Tichého údolí Ch.

výborná
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1

CAC

2

res.CAC

3

3

CAJC
ESP

4
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CAC, Vítěz
SV, BOS

ESP

vítězů-feny

213 IALLESSIA z Tichého údolí Ch.

výborná

1

VSP

dorostu-psi

214 Kasidy Trinity Stars

velmi nadějná

1

VSP

dorostu-psi

215 Aaron from Bells valley

nadějná

2

VSP

mladých-psi

216 Dominus Lubuski Opiekun

velmi dobrá

3

VSP

mladých-psi

217 CASSIUS CLAY Our Champions

výborná

2

VSP

mladých-psi

218 ARON Malmallowa

výborná

1

CAJC

VSP

mezitřída-psi

219 ANTHOAN Daisymon

výborná

1

CAC

VSP

mezitřída-psi

220 AARON Large Pet

velmi dobrá

2

VSP

otevřená-psi

221 CARLOS z Podlesí Kosíře

výborná

3

VSP

otevřená-psi

222 CAMPI z Podlesí Kosíře

výborná

4

VSP

otevřená-psi

223 NABUCCO Valatheca

výborná

2

res.CAC

VSP

otevřená-psi

224 LENNY KRAVITZ Glarika

výborná

1

CAC

VSP

otevřená-psi

225 FREDDY Zlatá skalka

velmi dobrá

VSP

pracovní-psi

226 Herkules vom Försterrain

výborná

1

VSP

vítězů-psi

227 KALIFO Valatheca Ch.

výborná

1

CAC, Vítěz
SV, BOS

VSP

vítězů-psi

228 DUNDEE Clark S Future Ch.

výborná

2

res.CAC

VSP

vítězů-psi

229 Rocks a White Martin Blue View Ch.

výborná

3

VSP

veteránů-psi

230 CARLOS Highland Sun

výborná

1

VSP

čestná-psi

231 ARÉS from Nina‘s farm GrCh.

výborná

1

VSP

štěňat-feny

232 EMILLY z Podlesí Kosíře

nadějná

2

VSP

štěňat-feny

233 ESTELL z Podlesí Kosíře

velmi nadějná

1

VSP

dorostu-feny

234 DAM BLOODY MARY Our Champions

velmi nadějná

1

Nejlepší dorost SV

VSP

mladých-feny

235 CUTE HOLLY from Nina‘s farm

výborná

1

CAJC, BOJ

VSP

mladých-feny

236 BEATRICE of Barrandov‘s Alley

nenastoupila

VSP

mladých-feny

237 CONNY Bellarmin

velmi dobrá

VSP

mladých-feny

238 ULLA BELLA from Swiss Star

velmi dobrá

4

VSP

mladých-feny

239 ARYA Wampenhof

výborná

2

VSP

mladých-feny

240 DOYLE Turovští psi

velmi dobrá

VSP

mladých-feny

241 DOTTY z Podlesí Kosíře

velmi dobrá

VSP

mezitřída-feny

242 ANGIE Daisymon

výborná

3

VSP

mezitřída-feny

243 AISHA Large Pet

výborná

2

res.CAC

VSP

mezitřída-feny

244 REBELKA RAY from Swiss Star

výborná

1

CAC

VSP

mezitřída-feny

245 AIDA od Šestisplavu

velmi dobrá

4

VSP

mezitřída-feny

246 BABY-BALŮ z Crhovského dvora

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

247 ARVEN z Crhovského dvora

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

248 BRITNEY Bellarmin GrCh.

výborná

VSP

otevřená-feny

249 AISHA Balů‘s farm

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

250 GINGER Dream‘s of Cathrine

výborná

3

VSP

otevřená-feny

251 TALLY Quarterworld

výborná

4

VSP

otevřená-feny

252 Airy z Lipovej aleje

velmi dobrá

VSP

otevřená-feny

253 CLEA z Podlesí Kosíře

velmi dobrá

37

BOV

3

VSP

2

res.CAC
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VSP

otevřená-feny

254 KAHLUA MEENA from Swiss Star

výborná

VSP

otevřená-feny

255 BESSY Cherful Monsar

velmi dobrá

1

CAC

VSP

vítězů-feny

256 Holly Dolly Festina Lente Ch.

výborná

2

res.CAC

VSP

vítězů-feny

257 BELLA ROSE from Nina‘s farm Ch.

výborná

1

CAC, Vítěz
SV, BOB

VSP
VSP

čestná-feny

258 MAY BEE Valatheca Ch.

výborná

1

čestná-feny

259 CARMEN Fanny GrCh.

výborná

2

38

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Velký švýcarský salašnický pes
BOJ
Cute Holly from Nina´s farm
Otec: Elmir Alpiyskaya Semya, matka: Bella Rose from Nina´s farm
Chovatel a majitel: Jiří Vymazal, Pustiměř, CZE

Kat. číslo 235

BOB
Ch. Bella Rose from Nina´s farma
Kat. číslo 257
Otes: JrCh. Inferno Sennenhund Rossii, matka: Karya from Balihara ranch
Chovatel a majitel: Jiří Vymazal, Pustiměř, CZE
BOS
Ch. Kalifo Valatheca
Otec: Ich. Barry del Mongiole, matka: Cheryll Valatheca
Chovatel: Miroslav Baroň, Frenštát pod Radhoštěm, CZE
Majitel: Petr Krška, Lučina, CZE
BOV
Carlos Highland Sun
Otec: Ich. Califfo von Blasenneuhaus, matka: Afrodithe Lucky Swiss
Chovatel: Ing. Magdaléna Macková, Havlíčkův Brod, CZE
Majitel: Mgr. Kristina Daniszová, Praha, CZE

39

Kat. číslo 227

Kat. číslo 230

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
BERNSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOJ
Amalisa Indiana´s Heartbeat
Otec: Kenn Codeli gilrs, matka: Indiana Bermondo Bohemia
Chovatel a majitel: Michaela Nahodilová, Nové Strašecí, CZE
BOB + BIS
Ich. Brainy Bowie Shaggyguard
Otec: Yannis Bernerdalens, matka: Amber Flare Shaggyguard
Chovatel: Jana Kratochvílová, Rtyně v Podkrkonoší
Majitel: Pavla Mrázková, Václavovice, CZE

Kat. číslo 113

Kat. číslo 59

BOS + BOV
ICh. Calamity Cayenne Bermondo Bohemia
Kat. číslo 168
Otec: ICh. Uno Amigo Bueno Bernerdalens, matka: Ch. Anuschka Bermondo Bohemia
Chovatel a majitel: MVDr. Kateřina Ouřadová, Šestajovice, CZE

40

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
ENTLEBUCHSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOJ
Homer Anabantha
Otec: Ich. Auksis Interpola, matka: Alphie from Yvrea horse farm
Chovatel: Ing. Petr Mašek, Praha 8, CZE
Majitel: MUDr. Daniel Dohnal, Praha 4, CZE
BOB
Ch. Lord von der Joderten
Otec: Arrtus vom Oberen Dorfberg, matka: Fiona aab dem Gut Heid
Chovatel: Josef Zihlmann-Blum, Escholzmatt, CHE
Majitel: Radek Pekař, Nový Hrozenkov, CZE

Kat. číslo 178

Kat. číslo 191

BOS
Ch. Iallessia z tichého údolí
Kat. číslo 213
Otes: Caddy from The Earth´s Axis, matka: Ch. Eufrosina z Tichého údolí
Chovatel: Jaroslava Šimková, Horoměřice, CZE
Majitel: Martin Božek, Praha 5, CZE

41

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
APPENZELLSKÝ SALAŠNICKÝ PES
BOJ
Britta Michnická Tvrz
Otec: Ch. Camaro Zahrada snů, matka: Anita z Benátských nocí
Chovatel: Ing. Andrea Bergmüller, Kaplice, CZE
Majitel: Lucie Horáková Kučerová, Vyškov, CZE
BOB
Ch. Blackberry Pink Justice
Otec: Ch. Gaspi Šťastná Berjanka, matka: Bonnie z Brunšova
Chovatel: Ing. Danuše Cortésová, Dobřichovice, CZE
Majitel: Marie Hošková, Krásná Hora nad Vltavou, CZE
BOS
Edith Balmoral Moravia
Otec: Baddy Czech Tricolor, matka: Born to Happy Life Balmoral Moravia
Chovatel: Alena Kokukalová, Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, CZE
Majitel: Monika Plšková, Zlín, CZE

42

Kat. číslo 13

Kat. číslo 11

Kat. číslo 19

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Výsledky závěrečných soutěží
V soutěži Dítě a pes všechny děti krásně předvedly své čtyřnohé svěřence.
Mladý vystavovatel I.
1. místo: Kristýna Ouřadová, 10 let, BSP, Ch. Kimba Bermondo Bohemia
2. místo: Amélie Rulcová, 9 let, BSP, JrCh. Cinderella Záře Démantů
3. místo: Lucie Plšková, 11 let, APZ, Edith Balmoral Moravia
4. místo: Jakub Kopecký, 11 let, BSP, Ch. Lucky Fire Codeli girls

Mladý vystavovatel II.
1. místo: Radka Grünwaldová, 15 let, VSP, Rebelka Ray from Swiss Star
2. místo: Bára Kneblová, 16 let, BSP, Corrado Balmoral Moravia

43

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Nejlepší pár psů
BSP
Bosco Labanc-Völgyi, Dream Girls Daisy Fowler´s Land
Majitel: Gábor Ziegler, Veresegyház, HUN

Nejlepší chovatelská skupina
ESP
Z Mokrovous
Chovatel: Pavel Pečenka, Mokrovousy, CZE

44

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Soutěž potomstva
BSP
Abby-Gail Lady Fortuna
Majitel: Šárka Sochorková, Bílovec, CZE

Nejlepší štěně SV
BSP
Aaron Bianco il Velluto
Chovatel: Zuzana Beránková, Okrouhlice, CZE
Majitel: Jana Dvořáková, Dušejov, CZE

45

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Nejlepší dorost SV
VSP
Dam Bloody Mary Our Champions
Chovatel a majitel: Lucie Macková, Bruntál, CZE

Nejstarší veterán
APZ
Ch. Comtesa Šťastná Berjanka, datum narození 6. 1. 2007
Chovatel: Lenka Schönbeková, Stráž nad Nežárkou, CZE
Majitel: Jaromíra a Markéta Sojková, Žižice, CZE

46

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Nejlepší fena SV
APZ
Edith Balmoral Moravia
Chovatel: Alena Kokukalová,
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou, CZE
Majitel: Monika Plšková, Zlín, CZE

ESP
Ch. Iallessia z tichého údolí
Chovatel: Jaroslava Šimková,
Horoměřice, CZE
Majitel: Martin Božek, Praha 5, CZE

BSP
Ch. Kimba Bermondo Bohemia
Chovatel a majitel:
MVDr. Kateřina Ouřadová,
Šestajovice, CZE

VSP
Ch. Bella Rose from Nina´s farm
Chovatel a majitel:
Jiří Vymazal, Pustiměř, CZE

47

VÝSLEDKY SPECIÁLNÍ výstavY
Nejlepší pes KV
APZ
Ch. Blackberry Pink Justice
Chovatel: Ing. Danuše Cortésová,
Dobřichovice, CZE
Majitel: Marie Hošková,
Krásná Hora nad Vltavou, CZE

ESP
Ch. Lord von der Joderten
Chovatel: Josef Zihlmann-Blum,
Escholzmatt, CHE
Majitel: Radek Pekař,
Nový Hrozenkov, CZE

BSP
Ich. Brainy Bowie Shaggyguard
Chovatel: Jana Kratochvílová,
Rtyně v Podkrkonoší
Majitel: Pavla Mrázková,
Václavovice, CZE

VSP
Ch. Kalifo Valatheca
Chovatel: Miroslav Baroň,
Frenštát pod Radhoštěm, CZE
Majitel: Petr Krška, Lučina, CZE

48

SVOD MLADÝCH
SVOD MLADÝCH
9. 9. 2018, areál ATC Olšovec, Jedovnice u Brna
- malá fotoreportáž.
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ŠAMPIONI
Majitelé představují svoje šampiony
Ferris Polepské údolí
ČMKU udělila dne 28. 8. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi Ferris Polepské údolí
CMKU/BSP/9878/13/15
nar.: 8. 2. 2013
Majitelka: Mgr. Ivana Pechová

Aisha Large Pet
ČMKU udělila dne 29. 5. 2018 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně Aisha Large Pet
CMKU/VSP/3034/17
nar. 9. 2. 2017
Majitel: Ing. Tomáš Čermák

LINDA Bermondo Bohemia
ČMKU udělila dne 26. 8. 2018 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně Linda Bermondo Bohemia
CMKU/ BSP/12649/17
nar. 6. 6. 2017
Majitelka a chovatelka:
MVDr. Kateřina Ouřadová

50

ŠAMPIONI

Angelo z Království Abigail
ČMKU udělila dne 3. 2. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psu Angelo z Království Abigail
CMKU/ESP/628/15
nar. 9. 2. 2015
Majitel: Petr Olšar

HEATHER LOCKLEAR Čalovské Lúky
ČMKU udělila dne 21. 6. 2018 titul
ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION
feně
HEATHER LOCKLEAR Čalovské Lúky
CMKU/BSP/7807/-10/09/13
nar. 11. 6. 2009
Majitelka: Alena Bochová

HALLIE GRACE Bermondo Bohemia
FCI udělila dne 30. 8. 2018 titul
Mezinárodní šampion krásy
feně
HALLIE GRACE Bermondo Bohemia
CMKU/ BSP/10248/13
nar.15. 9. 2013
Majitelka a chovatelka:
MVDr. Kateřina Ouřadová

51

ŠAMPIONI

KRONBLOMMAS XENIA
FCI udělila dne 30. 8. 2018 titul
Mezinárodní šampion krásy
feně KRONBLOMMAS XENIA
CMKU/ BSP/ 11063-15/14
nar. 10. 12. 2014
Chovatel: Bjorn Magnusson
Majitelka: MVDr. Kateřina Ouřadová

ARNY Quittein Star
ČMKU udělila dne 26. 8. 2018 titul
ŠAMPION ČMKU
psovi ARNY Quittein Star
CMKU/VSP/2448/15/17
nar. 4. 6. 2015
Majitel: Ing. Vladimír Zyka

BIBIANA BRENDA Lisafi
ČMU udělila dne 26. 8. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně BIBIANA BRENDA Lisafi
CMKU/BSP/11170/15/18
nar. 19. 4. 2015
Majitel: Blanka Tetková

52

ŠAMPIONI

BLACKBERRY PINK JUSTICE
ČMKU udělila dne 22. 4. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
a dne 7. 10. 2018 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
psovi BLACKBERRY PINK JUSTICE
CMKU/APZ/758/16/18
nar. 30. 3. 2016
Majitel: Marie Hošková

Britta Michnická tvrz
ČMKU udělila dne 7. 10. 2018 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně Britta Michnická tvrz
CMKU/APZ/913/17
nar. 8. 8. 2017
Majitelé: Lucie a Jiří Horákovi

SHELDON Codeli Girls
ČMKU udělila dne 7. 10. 2018 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
ÖKV udělil dne 18. 10. 2018 titul
RAKOUSKÝ JUNIOR ŠAMPION
psovi SHELDON Codeli Girls
CMKU/BSP/12410/17
nar. 3. 4. 2017
Majitelka: Martina Kopecká

53

ŠAMPIONI

JCh. Quess von der Hohen Linde
ČMKU udělila dne 7. 10. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
psovi JCh. Quess von der Hohen Linde
CMKU/BSP/11084/-15/14/16
nar. 27. 9. 2014
Majitelka: Hana Antušková

Cherry-Daisy Zahrada snů
ČMKU udělila dne 26. 8. 2018 titul
ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION
feně Cherry-Daisy Zahrada snů
CMKU/APZ/847/17
nar. 17. 1. 2017
Majitelka: Irena Placerová

Athos Borecký sen
ČMKU udělila dne 26. 8. 2018 titul
ČESKÝ GRAND ŠAMPION
psovi Athos Borecký sen
CMKU/APZ/774/16/18
nar. 29. 4. 2016
Majitel: Jiří Ptáček
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GrCH., CH., JCh. Venyim Gyöngye Hudson
ČMKU udělila dne 14. 1. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
Hungarian Kennel Club udělil dne 27. 7. 2018 titul
MAĎARSKÝ ŠAMPION
SKJ udělila dne 18. 8. 2018 titul
SLOVENSKÝ GRAND ŠAMPION
psovi GrCH.,CH.,JCh. Venyim Gyöngye Hudson
CMKU/BSP/10861/-14/14/16
nar. 22. 6. 2014
Majitelka: Martina Dydková
JAIRA Czech Rea
ČMKU udělila dne 24. 6. 2018 titul
ČESKÝ ŠAMPION
feně JAIRA Czech Rea
CMKU/BSP/11509/15
nar. 1. 10. 2015
Chovatelka a majitelka:
MVDr. Andrea Lerchová

GIORGIO ARMANI from Swiss Star
KZS udělil dne 17. 6. 2018 titul
SLOVINSKÝ ŠAMPION KRÁSY
psovi
GIORGIO ARMANI from Swiss Star
CMKU/VSP/1743/12/14
nar. 25. 9. 2012
Majitel: Michal Paur



Blahopřejeme majitelům a jejich salašníkům
k získaným titulům!
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PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÍ SALAŠNÍCI
Majitelé představují svoje PRACOVNĚ ÚSPĚŠNÉ SALAŠNÍKY
Berenica Amazing Heart
Fena BSP Berenica Amazing Heart
nar. 1. 12. 2015
CMKU/BSP/11596/15
Složila tři zkoušky z dogdancingu
na výborně
11. 6. 2018 zkoušku F1 (Freestyle),
13. 7. 2018 zkoušku DwD 1
(Dances with Dogs)
a 17. 9. 2018 HtM 1 (Heelwork to Music).
Majitel a psovod: Daniela Peterová

Brigitte Bona Fornax
Fena BSP Brigitte Bona Fornax
nar. 23. 11. 2013
CMKU/BSP/10365/13
se na květnovém Mezinárodním otevřeném
mistrovství republiky Intercup Humanity
umístila v kategorii sutin na 8. místě
se splněným limitem zkoušky RH-TB, tím se
kvalifikovala na zářijové 24. Mistrovství
světa záchranných psů IRO ve slovinské
Lublani.
Na Českém poháru vodních prací 28. 7.
se ve vrcholové kategorii ZVP3 umístila
na 2. místě.
Na 38. Mistrovství ČR záchranných psů SZBK
se 6. 10. umístila na 2. místě
Psovod: Pavel Troller
www.bonafornax.cz
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Barnie Sweape
Fena ESP Barnie Sweape
nar. 3. 3. 2010
CMKU/ESP/179/10/13
získala na Mistrovství republiky ČR
v treibballu titul mistr ČR v nejvyšší
závodní třídě TRB3 a složila
zkoušku ZZO 1
Psovod: Milan Stoklasa

Aisha z Lesní zahrady
Fena ESP Aisha z Lesní zahrady
nar. 28. 1. 2013
CMKU/ESP/366/13/16
získala na Mistrovství republiky ČR
v treibballu titul 1. vicemistr ČR
v nejvyšší závodní třídě TRB3
a složila zkoušku ZZO 1
Psovodi:
Milan Stoklasa, Bohdana Stoklasová

Watanay Queen Elsa
Fena BSP Watanay Queen Elsa
nar. 7. 10. 2018
CMKU/BSP/10271/12
dne 28. 10. 2018 složila Watanay svou
desátou zkoušku ve sportovní kynologii,
stopařskou zkoušku FPr1 podle
mezinárodního zkušebního řádu
a to na 99 bodů ze 100 možných.
Majitel a psovod: Petra Holíková
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Elina Sofie Valeross Bohemia
Fena BSP Elina Sofie Valeross Bohemia
nar. 28. 11. 2016
CMKU/BSP/12215/16
dne 28. 10. 2018 složila Elí svou první
zkoušku ve sportovní kynologii,
zkoušku ovladatelnosti ZZO podle
národního zkušebního řádu.
Majitel a psovod: Petra Holíková

Annabell Bernisar Moravia
Fena BSP Annabell Bernisar Moravia
nar. 14. 1. 2013
CMKU/BSP/9847/13/16
v roce 2018 úspěšně složila tři pracovní
zkoušky ZZO, ZZO1 a UPr1.
Majitel a psovod: Kateřina Wolfová



Blahopřejeme všem majitelům a přejeme hodně
úspěchů a radosti při práci s jejich salašníky.
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Letní výcvikový tábor Přátelství 2018
– XVII. ročník, v chatové osadě Slunečnice
Letošní ročník letního tábora se konal uprostřed měsíce července, za ještě velmi příjemného počasí okolo 25°C. Opět nás přivítala jedna nádherně zrekonstruovaná
chata, ze které je nyní apartmán Maruška. Takže na Slunečnici je v současné době většina

ubytovacích jednotek (chaty, apartmány a apartmánové pokoje) s koupelnami a WC a řadové bungalovy mají tekoucí vodu a WC a nádherné, prostorné zastřešené terasy. Co se
týče komfortu bydlení, je to nejlepší místo, na kterém jsme tábory pořádali. Proto sem
mohou jezdit i celé rodiny a bez problémů i s maličkými dětmi v kočárku. Většina účastníků si také užívala koupání. Buď v místním koupacím rybníku, který je určen pouze pro
dvounožce a nebo v přilehlém Ratmírovském rybníce. Měli jsme se opravdu nádherně.
Všichni účastníci byli rozdělení do celkem 5 družstev, ve kterých se pracovalo každé dopoledne i odpoledne nebo podle domluvy. Mimo „klasickou“ práci v družstvech
jsme měli také nácviky s přednáškami:
dogfitness, agility, dogdancig, sportovní
obrany, hersenwerk a řada dalších aktivit.
Pravidelností se také staly nácviky vystavování a souhry psovoda a psa ve výstavním
kruhu pod vedením zkušených handlerek.
Tímto bych chtěla poděkovat našim úžasným kamarádům, kteří se na táboře ujali
rolí výcvikářů a nácviku ve výstavním kruhu.
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Srdečné díky: Zuzana Burdová, Daniela Peterová, Markéta Sojková, Petra Holíková, Kristýna Justová, Iva Simková a Milan Rulec.
Mimo pravidelné výcviky jsme si užili naše úžasné společné akce. Určitě jsme si prodloužili všichni život, protože jsme se opravdu moc nasmáli, což je vidět ve fotogaleriích na webu: www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor/.
Hned první večer se uskutečnilo posezení a vzájemné seznamování. I letos bylo řada
„tradičních“ účastníků, ale i několik nováčků. Další akce, které jsme si pro nás uspořádali.
Záměrně píšu „jsme si“, jelikož na organizaci se aktivně podílí i řada táborníků.
Byly to:
• naše tradiční karnevaly - dětský, pejsčí a Miss šereda
• závod se spoustou úkolů pro psovody a pejsky „Štěk-treck“, letos i s koupačkou
• stezka odvahy jak pro děti, tak pro dospělé
• amatérská pěvecká soutěž „O zlatého papouška“ pro jednotlivce i pěvecké skupiny,
které se letos zúčastnilo 5 pěveckých těles. Opravdu jsme si to užili.
• prestižní výstava „O pohár LVT Přátelství 2018“ s hodnotnými cenami, poháry a medailemi
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• a pro dětičky na závěr „Pohádkový les“, kde mohly potkat známé pohádkové po
stavy, jako Křemílka s Vochomůrkou, Macha a Šebestovou, vodníka, ohniváče a další.
Srdečně děkujeme našemu hlavnímu sponzorovi, firmě VAFO PRAHA, výrobci značkového krmiva Brit, Chrášťany za nádherné a hodnotné ceny a drobné dárky. Současně
musíme také poděkovat firmě STRETCH s.r.o. Pečky za výrobu krásných táborových triček a oblíbených mikin. Moje velké díky také patří všem účastníkům, kteří přivezli drobné dárkové předměty, jako ceny do soutěží. Měli jsme opravdu co rozdávat. A také za
aktivní pomoc při pořádání jednotlivých akcí pro zpestření našeho táborového života.
Tady nesmím zapomenout na úžasné majitele chatové osady a jejich kamarády a kamarádky Evičkou Sojkovou, Markétu Tannerovou, Jardu Sojku a Martina Jírovského, kteří
se nejen starali o naše pohodlí, žízeň a hladové žaludky, ale také se aktivně podíleli na
našich akcích. Prostě bylo stále co dělat a podnikat a na odpočinek jsme měli opravdu
jenom málo času.
Týden uběhl „jako voda“ a museli jsme se
chystat k odjezdu. Letošní ročník byl výjimečně plodný na účast miminek, která se tu sešla
hned čtyři. Prostě, vyrostla nám za těch 17 let,
co tábory pořádáme, další generace a z těch
maličkých dětiček na začátku jsou dnes maminky a tatínkové a vyrůstá další generace.
Máme z toho opravdu radost a pevně věříme,
že z těchto „táborových“ dětí budou úžasní
budoucí „pejskaři“.
O zážitky se podělila:
Jaromíra Sojková,
CHS Queen Elsa a Bohemia Bernica
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IX. APZ Cup
Letošní devátý ročník srazu majite‑
lů, chovatelů a přátel Appenzellských
salašnických psů se konal v jižních
Čechách v krásném prostředí Rat‑
mírovského rybníka. Konkrétně
v Chatové osadě Slunečnice nedaleko Jindřichova Hradce v termínu
od 21. 6. do 24. 6. 2018. Tento rok
byl pro nás úplně jiný, než předchozí ročníky, kterých jsme se zúčastnili. Po osmém ročníku, tj. v létě roku 2017, nás oslovila
Veronika Hasová, jestli se neujmeme pořádání následujících ročníků. Byla to pro nás
obrovská výzva, která se ale nedala odmítnout. Je to krásná a unikátní tradice, kterou by
bylo škoda nezachovat.
Celkem se letošního srazu zúčastnilo 53 dospělých, 10 dětí
a 40 psů. Bylo nám ctí přivítat
hosty ze Slovenska, Rakouska
a Rumunska. V průběhu srazu
tedy byla slyšet nejen čeština,
ale i slovenština či angličtina.
Počasí na letošní ročník nebylo moc příznivé, ale pro naše
čtyřnohé miláčky bylo ideální.
První den srazu nás přivítal
tropický den. Od druhého dne se ale počasí změnilo, teplota nepřesáhla 20 stupňů
a neminula nás ani sem tam dešťová přeháňka. Místo srazu – kemp se nachází přímo
u Ratmírovského rybníka a koupání pro pejsky bylo přímo ideální. Věřím, že i při změně
organizátorů se devátý ročník skvěle vydařil.
Program byl velmi nabitý,
pestrý a plný ukázek práce
s aplíkama. Ve čtvrtek proběhl nácvik kruhu, bonitace a uvítací večírek. V pátek
byl program opravdu pestrý
- ukázka výcviku v podání
psovoda Městské policie
Praha, Nosework, beseda
o výcviku, ukázka bojového umění a sebeobrany Taekwondo. V sobotu nás
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čekala ukázka Ringo, záchranařina, tradiční Sranda soutěž, vědomostní kvíz a rozlučkový večer.
Nedělní dopoledne patřilo no
vince letošního srazu - Dražba na
pomoc pro Berňáčky v nouzi. Díky
letošní dražbě jsme mohli poslat
příspěvek ve výši 10.000,- Kč!
Vybrala se opravdu nádherná
částka!
Děkuji všem, že i při změně orga
nizátorů jste s námi na letošním
srazu byli a že jste si to užili! Pro nás byl letošní ročník hodně náročný a z chyb, bez
kterých se to letos bohužel neobešlo, se budeme snažit pro případné námi organizované
ročníky, polepšit! :-* Proto ještě jednou děkuji za trpělivost a podporu od vás! ♥
Kdo se o vás na letošním ročníku staral?
Nácvik vystavování, bonitace: Jiří Šťovíček, Martina Vyhlasová
Nosework: Andrea Steinerová
Záchranářský výcvik: Dana Kroupová, Ivan Bugáň
Ukázka poslušnosti: František Škvrna
Ringo ukázka: František Škvrna, Lukáš Melcr
Sranda soutěž: Růža Šťovíčková, Jiří Štovíček, Lukáš Melcr, Kateřina Plundrová
Zábavný kvíz: Lukáš Melcr, Kateřina Plundrová, Lucie Steinerová
Elnamigo guláš- Naďa a Michal Mifkovic
Nácvik stopování: František Škvrna
Výcviky: Jiří Šťovíček, Martina Vyhlasová, Lukáš Melcr, František Škvrna
Beseda o výcviku: František Škvrna
Povídání o aplíkách: Mariana Sabáček
Fotograf: Pavla Bláhová
Celé povídání o letošním ročníku si můžete přečíst na
webových stránkách: http://apzcup.dopohody.cz/
Třeba někdy na viděnou,
Kateřina Plundrová
X. APZ Cup 2019 se bude konat v termínu od 20. - 23. 6.
2019 v RS Zubří na Vysočině.
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Jak se stát dobrým majitelem
Ráda bych se s Vámi podělila o náš úspěch
s naším 4 nohým kamarádem. Začalo to úplně
nevinně. Své psy miluji a sdílím s nimi spoustu
volného času. Nejsem ten typ, co sedí doma.
Stále poznáváme něco nového a jsme součástí
přírody. Máme i koníky a když jsem si pořizovala toto plemeno, věděla jsem, že asi nebude
moct jezdit s námi na vyjížďky. Ale VŠSP bylo
to nejmenší plemeno, kterého mi můj manžel
povolil :).
Nejdříve jsme měli první fenku jménem Fifinka. Trénovala jsem ji jako sporťáka. Pomalu ale
jistě si udělala kondičku a nebyl problém jít na akční 20km procházku. Fenka byla krásná,
nasvalená a hlavně vyrovnané povahy. Občas jsme si zajeli na výstavy a ejhle. Naše Fifinka se nelíbila. Je to jako s Vaším dítětem myslíte si, že je nejhezčí, ale opička se nikomu
nelíbí :). Smířila jsem se s tím, že bohužel nemáme šanci a je asi opravdu ošklivé káče...
Nevadí, řekla jsem si, a vykašlali jsme se na výstavy a užívali života jinak. Začali jsme se
zajímat o pasení oveček a vše co s tím souvisí. Fifi si užívala, věděla, že modelka z ní sice
nebude, ale byla ráda, když se mohla proběhnout a užívat života.
Aby nebyla tak sama v psí říši, pořídili jsme jí kamaráda VŠSP Herkula. V Čechách je velmi příbuzné krve, tak jsme se vydali do zahraničí. Náš scénář se opakoval. Pejsek se mnou
běhal, tahal nás na saních na běžkách, atd... Je to náš sporťák. No a když jsme jeli na výstavu tak jen jsem slyšela z každého kouta. „on asi špatně jí...“ ? Proč je tak hubený? Bůh
ví čím ho krmí… Marně každému vysvětlovat to, že je psík ve výborné sportovní kondici.
Baští maso co hrdlo ráčí... Je to prostě zaměstnaný a spokojený pes. Když už jsem kritiku slyšela i od rozhodčích, že se jim líbí spíše vyžraní bafani, nakrklo mě to a řekla jsem
si, že s tím musím něco provést. Rozhodně jsem doma nechtěla mít psa, který ujde pár
metrů a už nemůže. Takže se muselo začít makat. Myšlenka byla taková, dostat psíka do
pracovní třídy na výstavě. Aby se mohl rovnat s rovnocennými. Ač mě to bylo proti srsti,
protože jsem si psy vždy trénovala po svém. Poslouchali mě na mé vymyšlené povely.
Nesnáším mít doma vojáka. Hold i já jsem se
musela učit přesně povely. Byl to celkem boj,
protože na cvičišti s tímto plemenem nemá
nikdo moc zkušenosti. Ale i tak se našli moc
hodní a šikovní lidé, kteří mi moc moc pomohli a rádi mě přijali i s tímto „exotem“.
Herkules byl ještě tím atypický, že jeho motivace není míček ani žrádlo, ale běh s koňmi, podrbání na bříšku a další pokaždé jiné
motivace a hry. Bylo dost těžké odnaučit psa,
když přeskočil překážku, aby mě hned ne‑
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lehnul k nohám a že chce podrbat břicho :) bylo to dost komické. Dá se říct, že jsme si
prošli vším. Herkula nejvíce baví obrany, ale bohužel tito psi dospívají dost pozdě. Nechtěla jsem nic uspěchat. Tak třeba příště. Ale co tu musím zmínit je to, jakou mají švýcaři skvělou povahu. Například:
Obrany jsme většinou trénovali na dospělého chlapíka. Vyštěkání, vše supr. Jednou se
chlapům nechtělo a poslali do plenty mladíka cca 15 let. Herkules jako vždy vběhnul do
plenty a co se stalo. No vlastně nic, nic se nedělo. Mladík se sice snažil ho rozdráždit
a naštvat, ale neuspěl. Herkules v tom měl jasno. Děti má rád a štěkat na ně prostě nebude, může se klidně stavět na hlavu :) Dostalo mě to. Jak má tento pes jasno a svůj rozum.
Po velkém úsilí a mnoha hodinách práce se nám podařilo nemožné. Náš psík splnil poslední zkoušku poslušnosti a může na výstavě býti v pracovní třídě. Měla jsem nesmírnou
radost. Sice je to švýcar, má své tempo, ale chce to čas a trpělivost.
Neváhali jsme a vyrazili na výstavu. Čekala jsem, že se potkám s ostatními ve své prac. třídě a povíme si zkušenosti. Bohužel nikdo tam nebyl. Alespoň se už nikdo neptal na trapné
otázky. Podařilo se nám slíznout smetánku. Byli jsme první a dostali jsme ještě titul CAC.
Bylo to moc fajn, ale i tak si stojím za svým. Raději více nových dobrodružství nežli výstavu.
Proč to píšu... hlavně proto, abyste všichni, co máte salašníky neklesali na mysli, když se
Vám nepodaří nějaký výstavní úspěch. Vždyť v životě je mnohem více důležitějších věcí
než nějaká výstava. Udělejte si své povelové techniky a otevřete dveře ze zahrady a běžte
žít. Sdílejte zážitky. Vždyť toto plemeno bylo šlechtěno pro to, aby pomáhalo člověku.
Jde jen o to, abyste si rozuměli a našli společnou cestu. Váš pes je parťák, buďte tým.
Tímto chci ještě jednou moc poděkovat těm, co mi dali šanci trénovat na různých cvičištích. Kamarádům, co dávali rady a věřili, že to zvládneme. Vím, že to byl někdy s námi boj.
HERKULES VOM FÖRSTERRAIN
- IMPORT NĚMECKO
Složené zkoušky:
7. 11. 2015 Poslušnost ZZO
8. 4. 2017 Canisterapie
4. 6. 2017 Poslušnost BH
28. 4. 2018 UPr 1
2. 6. 2018 UPr 2
S přátelským pozdravem
Šárka Martinková
www.svycarskysalasnickypes.wz.cz
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Naše první výstava
Když jsem se chystala na naši první výstavu
s Aaronkem (Aaron Bianco il Velluto), nečekala jsem,
že bychom se umístili, brala jsem to jako dobrou
a novou zkušenost jak pro mě tak pro Aarona.
Ve třídě štěňat jsme získali 1. místo, měla jsem
obrovskou radost a vůbec bych nečekala, že vyhra
jeme ještě 1. místo v kategorii Nejlepší štěně výstavy, kde se pan rozhodčí rozhodl velmi rychle, čímž
mě nejen potěšil, ale i překvapil.
Mé velké dík patří jak oběma rozhodčím tak
i organizátorům za příjemnou atmosféru a skvěle
připravenou výstavu. Výstavu jsme si moc užili
a velmi rádi se zúčastníme i dalších výstav a doufám, že budou stejně tak úspěšné jako ta naše první.
Jana Dvořáková
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VII. sraz entlebušských salašnických psů
Lesní penzion Podmitrov
31. 8. - 2. 9. 2018
Stejně jako v minulých letech, i letos se první zářijový víkend konalo v pořadí již sedmé
setkání entlebušských salašnických psů a jejich páníčků. Tento ročník byl výjimečný re‑
kordním počtem účastníků. Srazu se totiž zúčastnilo téměř 100 lidí a celkem 49 psů
(z toho jeden berňák a jeden velký švýcar) a to nejen z České republiky, ale pár účastníků přijelo i ze zahraničí, konkrétně z Holandska a Slovenska.
Organizátoři Pavlína Zitová, Marcela Fišnarová, Aleš Velc a jejich rodinní příslušníci pro
letošní sraz vybrali krásné místo uprostřed lesů Českomoravské vysočiny, a to v Lesním
penzionu Podmitrov. Ubytováni jsme byli ve dvou a více lůžkových pokojích a pár odvážlivců dalo přednost ubytování v chatkách, které se nacházely v areálu penzionu.
Při zaregistrování jsme všichni obdrželi milou pozornost od sponzorů. Těm z nás, kteří využili nabídky organizátorů na zajištění a objednání triček, která byla vyrobena speciálně
k této příležitosti, byla předána i tato slušivá trička.

Po ubytování následovala volná zábava,
k večeři se podával výborný gulášek a všichni
jsme se tak trochu rozkoukávali. Ve večerních
hodinách jsme se přesunuli do vnitřních prostor penzionu, kde proběhl zábavně vzdělávací večer pro páníčky. Nováčci tak měli možnost seznámit se s ostatními a ti, kteří se již
znali, rádi poseděli a popovídali si s přáteli.
Všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavého
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ze světa genetiky, do kterého nás zasvětila a přednášku i s následnými kvízy pro nás měla
poutavým způsobem připravenou Pavlína Zitová a Aleš Velc. Tři nejúspěšnější týmy, které
dosáhly nejvyššího počtu bodů v připraveném kvízu, dostaly sladkou odměnu, kterou pro
ně napekly šikovné ruce Páji Zitové a Katky Jozové.
Sobotní ráno nás uvítalo zvuky silného
deště. Náš dopolední program se naštěstí skládal z aktivit, které bylo možné realizovat i ve vnitřních prostorách. Po snídani
a ranní kávě jsme uvítali milou návštěvu,
kterou byl MVDr. Jiří Beránek. Pan doktor
nás zaujal svou velmi zajímavou a hodnotnou přednáškou, kterou si pro nás připravil
na téma „Oční choroby“. Ve své přednášce se zaměřil i na výskyt očních vad právě
u entlíků. Dozvěděli jsme se také, jak rozpoznat příznaky, které oční vady jsou zapříčiněné genetickou zátěží a například i to, zda
lze léčit či chirurgicky řešit konkrétní oční vadu.
Následovala krátká ukázka a trénink v Hoopers agility, kterou vedla naše milá organizátorka Pája Zitová a která se pro nepřízeň
počasí konala ve vnitřních prostorách penzionu. Podle schopností a zkušeností našich
pejsků jsme si všichni, pod vedením cviči‑
telky, mohli postupně vyzkoušet jednotlivé
překážky a ti zkušenější i krátkou dráhu postavenou z tunelu, barelu a branek.
Počasí se naštěstí zanedlouho umoudřilo, a proto jsme si po chutném obědě (který pamatoval i na nás vegetariány) mohli vyzkoušet pro mnohé z nás nově získané dovednosti
při soutěži na čas a to již venku na louce. Příjemným zpestřením byl připravený fotokoutek, kde by za fotoaparátem připraven
náš dvorní fotograf Martin Košťál. Vzniklo
tak spoustu hezkých vtipných snímků entlíků se svým páníčkem. Originalita fotek
byla vyhodnocena spolu s rychlostí na dráze
hoopers a tím byl splněn název celé soutěže: „Zrcadlo, zrcadlo kdo je na světě nejkrásnější a nejrychlejší?“. Abychom měli všichni
památku na tento společný víkend, násle‑
dovalo společné focení všech účastníků
a jejich pejsků.
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Aby si pejsci po závodění trochu odpočinuli, byla pro nás připravena další velmi zajímavá a informacemi nabitá přednáška o chovu
psů s důrazem na ESP od Pavla Pečenky s korespondenčním přispěním Jaroslavy Šimkové. Praktické a důležité informace, rady
a osobní zkušenosti, byly předané jasnou a srozumitelnou formou
v přátelské atmosféře.
Další soutěžní klání ve stylu štafety a to pod názvem „Čtyři mušketýři”, aneb jeden za všechny, všichni za jednoho (slalom, „chyť
pamlsek”, „tři míčky do čtverce” a aport), probíhala venku ještě
za příznivého počasí. Při poslední soutěži „Pohádkový les” museli
zase prokázat rychlé nohy a bystré hlavy páníčkové a jejich doprovod. Otázky od nejjednodušších („Vyjmenujte 5 psích hrdinů
z Večerníčků”) až po nejtěžší („Ve kterém roce byl v ČR odchován
první vrh ESP”) dobře prověřili teoretickou připravenost všech soutěžících a kvalitu signálu mobilního připojení k internetu :-). Výkony na trase byly obdivuhodné, rychlé časy
byly podpořené celkem vydatným deštěm, který se do Podmitrova vrátil.
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Po večeři nastalo napjatě očekávané vyhlašování výsledků. Ti nejlepší, nejchytřejší a nejrychlejší
v soutěžních kláních se dočkali zasloužených odměn za svoje skvělé výkony. Všichni účastníci srazu
si odnesli pamětní list se svým originálním aranžmá
z foto-koutku. Nezapomnělo se samozřejmě ani
na naše malé i nejmenší cvičitele a všichni dostali
krásné pozornosti od organizátorů a sponzorů.
Večerní posezení a družná zábava, spojená
s ochutnávkou vzorků tekutého ovoce dovezených až z dalekých Beskyd, podpořila i pozoruhodné výkony na tanečním parketu.
Nedělní ráno nás překvapilo přívětivým počasím.
Vzpruhu dodala vydatná snídaně a nemálo z nás
se s chutí zúčastnilo závěrečné části programu a to
společné vycházky s překvapením.
Po krátkém výšlapu lesní cestou podél řeky Bobrůvky jsme dorazili k pěkně
upravené Mariině studánce. Na místě pro nás byla
připravena poslední soutěž,
kterou si obzvláště užili
všichni naši junioři a čtyřnohý doprovod. Jednotlivé
kousky puzzle, které byly
ukryty na různých místech
okolního lesa, hledači velmi rychle nalezli. Po složení celého obrázku jsme si
přečetli poděkování pro
všechny účastníky srazu od
Badyho, Kiry, Berryho a Fidda a jejich páníčků - organizátorů srazu. Zároveň
obsahoval přání, aby se našlo dost sil, nápadů a nadšení pro uspořádání již osmého
srazu entlebušských salašnických psů v příštím roce.

70

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
Jménem všech účastníků velmi děkujeme Páje, Marcelce, Alešovi a jejich rodinám za
uspořádání a organizaci tohoto krásného víkendového setkání, které jsme si spolu všichni
moc užili. Za jejich vynaložené úsilí, čas, trpělivost a perfektně připravený program jim
patří naše velké díky. Bylo to skvělé a už teď se těšíme na v pořadí již osmý sraz v roce 2019.
Jménem organizátorů děkuji všem účastníkům za jejich důvěru v nově složený organizační
tým, za jejich nadšení a dobrou náladu i v nepříznivém počasí. Velký dík patří také našim
sponzorům, bez kterých by se sraz nemohl uskutečnit a to: Klubu švýcarských salašnických
psů z.s., firmě Vafo Praha - výrobce krmiva Brit, firmě Manahu.cz - prodejna a e-shop
s potřebami pro psy, firmě SpokojenyPes.cz - prodejna a e-shop s chovatelskými potřebami, firmě Mapes - výroba sušených pamlsků pro psy, firmě StudioSMS - potisk textilu,
výroba samolepek a další, chovatelské stanici „z Mokrovous“ - manželé Pečenkovi
a chovatelské stanici „z Tichého údolí“ - Jaroslava Šimková. Také děkujeme fotografovi
Martinu Košťálovi, Katce Jozové za napečení výborných sušenek, Pavlovi Pečenkovi
a Jarce Šimkové za připravení přednášky o chovu psů, panu MVDr. Jiřímu Beránkovi za
ochotu nás navštívit a připravit přednášku entlíkům na míru a také všem, kteří nás podporovali. Díky této podpoře máme dost sil a elánu na rok 2019! Už teď se na vás těšíme ;-)
Autoři článku:
Petra Rysková a Tomáš Kostrhun,
za organizátory Pavlína Zitová
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Podzimní výcvikový a relaxační víkend Slunečnice 2018
Stalo se už téměř tradicí, že se každoročně scházíme (sjíždíme) na konci září v chatové osadě Slunečnice na našem podzimním setkání milovníků čtyřnohých mazlíčků.
V letošním roce jsme se sešli od 25. do 30.
9. za ještě krásného i když chladnějšího počasí. Výjimečně bylo plně obsazeno a po celou dobu nám přálo krásné, baboletní sluníčko. Opět mezi nás přijelo několik nováčků se
salašníky a věříme, že se jim pobyt s námi líbil.
První večer jsme se sešli na tzv. „seznamovacím
posezení“, kde měl každý možnost se představit a povědět něco o sobě. Jelikož mezi námi
bylo opět několik nových účastníků, je tato již
tradiční akce velmi důležitá a hned na začátku
nás pěkně semkne dohromady.
Druhý den byl nástup všech dosud přítomných účastníků, které jsme rozdělili do několika družstev podle věku jejich pejsků, úrovně zkušeností pejsků i psovodů. Práce v družstvech probíhala podle plánu jednotlivých výcvikářů. Mimo pravidelné výcviky a různé
práce v družstvech probíhaly každý den pravidelně nácviky ve výstavním kruhu a dle dohody
s figurantem M. Rulcem také sportovní obrany.
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Po večerech jsme si užívali společného posezení, předávání zkušeností, různých her
a prostě pohodičky. Věřím, že se řada z nás velmi pobavila a příjemně užila relaxu. V pátek
jsme měli naplánované povídání o výcviku asistenčních pejsků pro postižené děti i dospělé. Besedu vedla Hanička Srbková, která se již druhým rokem tímto speciálním výcvikem
zabývá v Pestré společnosti - psí asistenci.
Na závěr proběhla dražba táborových triček a mikin, různých sponzorských drobností
a dárků od firmy Brit a také dárečků od manželů Sojkových, kteří Slunečnici provozují. Na
výcvik asistenčních pejsků se podařilo celkem vybrat úžasných 20.700,- Kč. Byl to krásný
a věříme, že i užitečný večer. Všem, kteří přispěli na asistenční pejsky pro Pestrou, srdečně děkujeme a vyřizujeme poděkování i od Pestré psí asistence.
Na závěr bych chtěla srdečně poděkovat všem přátelům a kamarádům, kteří se na výcvikovém víkendu věnovali jednotlivých družstvům, pomáhali účastníkům s výukou
nových dovedností a nešetřili ani radami. Velké díky také děvčatům, která vedla nácvik
ve výstavním kruhu a Milďovi za ochotu při figurování na nácviku sportovních obran.
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Srdečné díky Zuzce Burdové, Daniele Peterové, Haničce Srbkové, Markétě Sojkové, Kristýně Justové, Ivě Simkové a Milďovi Rulcovi. Také všem dalším, kteří nám ochotně pomáhají a manželům Gulejovým za většinu fotodokumentace. Byli jste, jako vždy, úžasní.
Za velmi příjemné prostředí, ochotu a péči moc děkujeme „místním“. Naši milí Evička
a Jarda Sojkovi, Martin Jírovský a spol.
Jaromíra Sojková,
CHS Queen Elsa
a psí školka Elsa
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ENTLEBUCHŠTÍ SALAŠNIČTÍ PSI NA STUPNÍCH VÍTĚZŮ
Mistrovství republiky čr v treibballu 2018

Na letošním Mistrovství republiky ČR vybojovaly dvě fenky entlebuchského salašnického
psa Barnie Sweape a Aisha z Lesní zahrady s Milanem Stoklasou tituly mistr ČR a 1. vice‑
mistr ČR v nejvyšší závodní třídě TRB 3. Závody byly ve všech třídách velmi silně obsazené
a napínavé, protože zde nebyli jasní favorité a vyhrát mohl každý. V nejvyšší třídě TRB 3
se Barnie a Aisha utkaly s mistrem ČR a oběma vicemistry ČR z roku 2017 a s mistrem
Německa. Na závodech se představily týmy, které obsadily první tři místa ve World
Treibball League 2017-18. V takto silné konkurenci porazil naše fenky v absolutním pořadí pouze úřadující mistr Německa a oplatil jim tak porážku z jarních závodů v Praze
a z letních závodů v německém Lautertalu.
Naše treibballové začátky
Naše treibballová cesta začala v roce 2014 a zpočátku to rozhodně nevypadalo, že po ní
dojdeme až na stupně vítězů. Treibball jsem s oběma fenkami začala dělat já a manžel
Milan nad našimi pokusy a počátečními nezdary dost dlouho kroutil hlavou. Pokročilý
treibball vypadá velmi atraktivně a zajímavě, ale první treibballové krůčky nejsou ani jednoduché, ani rychlé, ani příliš zábavné. Pod vedením zkušeného trenéra lze první fázi zkrátit
a zpříjemnit, ale v době, kdy jsme začínali, u nás neexistovaly treibbalové školy v podobě,
v jaké je známe dnes. Koupila jsem si knížku o treibballu v angličtině, která je mi bližší,
a později další knížku v němčině, a postupovala podle nich a videí dostupných na internetu. Byla jsem vděčna za každou pomoc a radu těch, kteří u nás s treibballem začali dříve
a byli o pár kroků přede mnou. Po několika měsících pokusů, omylů a chvil, kdy jsem
uvažovala o tom, že treibball je pro nás příliš složitý a že to vzdám, začaly obě fenky konečně spolehlivě ťukat do míče směrem ke mně a bylo evidentní, že je treibball nesmírně baví, takže se o něj začal zajímat i Milan. Začal trénovat s námi a v červnu 2015 jsme
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se vypravili do Heroltic na své první závody v přípravné třídě TRB Z. Výsledek za moc nestál, ale naším cílem bylo závod absolvovat a dokončit, což se povedlo.
Závodní třídy a vítězství na domácích závodech,
předávání zkušeností, propagace sportu
Na podzimních neoficiálních závodech v Radíkově jsme již startovali v závodní třídě
TRB 1 a v hlavním závodě i ve hrách jsme se umístili na medailových pozicích. Start na
podzimních závodech v Ostravě, které Barnie ve třídě TRB 1 vyhrála a Aisha se umístila
na 2. místě hned za ní, potvrdil stabilní formu. Postupně jsme přidávali počet míčů i vzdálenost a posouvali se do vyšších tříd, kde jsme byli na domácí půdě také velmi úspěšní.
V roce 2016 jsme se umístili na prvních třech místech na většině závodů, jichž jsme se
zúčastnili. Barnie již závodila v nejvyšší třídě TRB 3, Aisha s ohledem na štěňata a několikaměsíční treibballový výpadek ještě ve třídě TRB 2. Protože naše treibballová základna byla stále velmi malá a treibball pro svůj rozvoj nutně potřeboval „novou krev“, přijali
jsme nabídku k výuce treibballu na Pecce a v Pesoparku v Uhříněvsi. Pravidelně se
účastníme akcí sloužících k propagaci sportu a podpoře zvířat, která musí žít ve svízel
ných podmínkách. Zatímco entlebuchští salašničtí psi původně naháněli krávy pod
vysokými horami, dnes nahánějí míče pod vysokými mrakodrapy.

Zahraniční zkušenosti
Postupně jsme došli k závěru, že je třeba rozšířit náš treibballový obzor o zahraniční zkušenosti. Kromě zahraničních knih a videí, podle kterých jsme s treibballem začínali, byla
naší první zahraniční zkušeností účast v online kurzu „Treibball Challenge“ u Anji Jakob.
A zpočátku to nebyla zkušenost vůbec povzbudivá. Zatímco doma jsme vyhrávali závody v nejvyšších třídách, zde nám daly zpočátku docela zabrat úkoly, které bez problémů
zvládali němečtí začátečníci. Pochopili jsme, že trénují jinak, jejich repertoár je širší než
u nás, zapojují kromě míčů do tréninku množství jiných prvků (hodně targety, ale také
kužely, kbelíky, překážky atd.), více trénují sebeovládání psa, který s míči provádí kromě
ťukání řadu jiných úkonů. Začali jsme se svými psy i se psy, které trénujeme na Pecce
nebo v Pesoparku, pracovat jinak. U méně pokročilých psů byla změna snadná, protože
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přišla včas. U našich vlastních a již pokročilých psů byla změna mnohem těžší a zaplatili
jsme za ni několika nepříliš úspěšnými domácími závody v roce 2017. Mimořádné úspěšný závodní rok 2018 nejen pro nás, ale i pro týmy, které u nás trénují, ale prokázal, že
se změna tréninkových postupů vyplatila. V roce 2017 jsme dvakrát vyjeli na závody do
Německa - do Lautertalu a do Dachau, kde se našim fenkám velmi dařilo a přivezly si několik zlatých, několik stříbrných a jednu „bramborovou“ medaili. Letos v Lautertalu svůj
úspěch zopakovaly. V roce 2017 se na našich závodech začali objevovat zahraniční účastníci, zejména z Německa. Jejich počet vzrostl v roce 2018. Je příjemné, že naše závody
jsou pro zahraniční účastníky atraktivní a že se k nám rádi vrací. Účast zahraničních závodníků na našich závodech a naši účast na závodech zahraničních podstatně usnadnila
úprava našich treibballových pravidel, podle nichž jsou i naše závody nyní dvoukolové
a ve srovnání s minulými pravidly je zde méně rozdílů. V letech 2017-18 jsme si zopakovali účast v Treibball Challenge a vyzkoušeli jsme si i virtuální World Treibball League,
kde jsme se setkali s treibballovými týmy nejen z Evropy, ale i z USA, Austrálie a Nového
Zélandu. V sezóně 2017-18 se přihlásil Milan s Barnie a vybojovali zde krásné druhé
místo, takže v sezóně 2018-19 zde již soutěží s oběma fenkami.

Entlebuch a treibball
Entlebuch má pro treibball výborné vrozené předpoklady, protože je zde určitá podobnost s jeho původní prací s kravami. Většina Entlebuchů má velký zájem o práci s míčem, zájem se většinou zvyšuje s rostoucím počtem míčů ve „stádě“, takže je třeba je
často krotit, pracovat na sebeovládání a prokládat práci s míči prací s jinými prvky. V porovnání s ostatními plemeny je u entlebuchů větší tendence do míčů kousat, kousání lze
ale úspěšně eliminovat ťukáním do míčů odspoda, i když treibbalisté v jejich domovině
tomu nevěří a chtějí, abychom jim to přijeli na závody do Bernu ukázat. Treibball je ve
většině zemí doménou border kolií, které jsou větší, lehčí, a tudíž nesrovnatelně rychlejší
na cestě za míč. Entlebuch ale dokáže být rychlejší na zpáteční cestě s míčem, je mnohem houževnatější, pokud pracuje s míčem, nenechá se ničím vyrušit a při složitých úkolech a delší soustředěné práci se tak snadno nepřetočí. Díky těmto vlastnostem dokáže
vyhrát i nejtěžší závody. Vítězství v závodech ale není to nejpodstatnější. Hlavní je, že
entlebuchy treibball nesmírně baví, jsou při něm šťastní a tím, že při něm namáhají tělo
i hlavu, se báječně unaví. Treibball je navíc pestrá a všestranná zábava pro celou rodinu.
Bohdana Stoklasová
Foto: Klára Cimburová, Lucie Vybíralová, Bohdana Stoklasová
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Český pohár vodních prací 2018
Vodní záchranařina je nejmladším z pěti směrů záchra‑
nářské kynologie (sutiny, plochy, laviny, stopy a voda).
Pes při ní musí zřetelně prokazovat ochotu k práci ve
vodě. Pohyb ve vodě i jízda na člunu musí být viditelně
jeho přirozeným prostředím. Je tedy jakoby stvořená
pro většinu salašnických psů, při provádění dynamických
cviků (např. vlečení člunu) je velkou výhodou jejich velikost a síla. Použití psa jako zachránce tonoucího v praxi
je ovšem minimálně sporné, i pes této velikosti by si
s panikařícím tonoucím těžko poradil. Hlavním významem vodní záchranařiny pro praxi je v její vrcholové

úrovni vyhledávání utonulých pomocí dokonalého psího čichu. Lidský pach se totiž
v rozporu s dřívějšími zastaralými informacemi šíří vodou podobně jako ve vzduchu a vycvičený pes tedy dokáže utonulého identifikovat, což velmi ulehčuje práci policejním
potápěčům. Jihočeská záchranná brigáda kynologů, jejímiž jsme členy, má s Policií České
republiky tradičně vynikající spolupráci, můžeme se pochlubit celou řadou úspěšných
zásahů právě při hledání utonulých či obětí trestných činů.
Český pohár vodních prací je jedinou akcí,
konanou v úrovni vrcholové zkoušky ZVP 3,
obsahující právě i vyhledání vzorku lidského pachu. Skládá se ze stobodové poslušnosti, ta obsahuje plavání na délku 300 m
za člunem, průchod rušnou skupinkou lidí
se psy, polohy psa, štěkání psa na povel
10 kroků před psovodem, plazení, vysílání
psa na cíl, aport lana odhozeného pořadatelem a odložení. Následuje dvěstěbodový speciál, který obsahuje následujících
6 cviků:
78

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
1. Přivlečení bezvládného surfaře. Pes je upozorněn na surfaře, ležícího bez hnutí na
surfovém prkně bez plachty 25 m od břehu. V této úrovni je cvik oproti zkouškám
nižšího stupně výrazně ztížen absencí motivace psa voláním a máváním.
2. Donesení pádla ze břehu psovodovi ke člunu plaváním. Pes na povel psovoda skáče ze
člunu 25 m od břehu, plave ke břehu, uchopí pádlo, plave s ním zpět ke člunu, předá
jej psovodovi a je vytažen na palubu.
3. Pomoc plavci v nesnázích. Pes je upozorněn na osobu 25 m od břehu mávající rukama
a střídavě se potápějící pod hladinu. Pes na povel plave k osobě, nabídne jí madlo svého postroje a následně osobu přitáhne ke břehu.
4. Přivlečení člunu s bezvládnými osobami. Pes na povel plave pro člun se dvěma bezvládnými osobami, samostatně vyhledá lano, visící z přídě, a přivleče za něj člun ke břehu.
Stejně jako u surfaře pracuje pes bez povzbuzování máváním a voláním, člun navíc
může být větrem stočen přídí od břehu a pes tak musí člun obeplouvat a vyhledat lano.
5. Vyhledání vzorku lidského pachu v pobřežním pásmu 100 metrů. Jako vzorek lidského
pachu se používají komerčně vyráběné tablety. Umístěn je asi 10 cm pod hladinou
v příbřežním rákosí nebo pod kameny na mělčině. Úkolem psa je během 15 minut jeho
nalezení a přesné označení.
6. Identifikace vzorku lidského pachu na vodní hladině. Asi nejtěžší část záchranářské
kynologie. Vzorek je umístěn na vodní ploše 100 x 200 metrů, jeden metr pod hladinou. Pes leží na přídi člunu a čicháním na hladině lokalizuje v časovém limitu 30 minut
místo nálezu. Člun křižuje vodní plochou podle pokynů psovoda, po označení nálezu
psem nastává pro psovoda ta nejobtížnější část cviku, kdy musí podle směru a síly větru a vodního proudu přesně označit umístění vzorku.
Se svou čtyřletou fenkou Brigitte Bona Fornax jsme se na pohár probojovali loňským
úspěšným složením zkoušek prvního a druhého stupně. Letošní ročník se díky velkému
počtu startujících konal pouze v nejvyšší kategorii ZVP 3. Poslušností jsme prošli hladce,
Brigita pracovala s chutí, dařilo se i při cvicích záchrany z vody, jako jedna z mála psů dokázala splnit všechny čtyři. Jen cvik donášky pádla jsme měli poněkud zpestřený, Brigita
po jeho uchopení neplavala rovnou k lodi, ale zkrátila si cestu přes nedaleké polorozpadlé molo, z jehož konce pak skákala i s pádlem do vody. Svůj oblíbený adrenalinový pohyb, na který je zvyklá ze sutinových terénů, si tak našla i při vodní záchranařině. Solidně
se nám povedl i nejtěžší cvik identifikace vzorku na vodní hladině, díky dobře zvolené
taktice jsme jej našli během chvilky. Úspěšné složení zkoušky jsme si nakonec pokazili
při posledním cviku vyhledání vzorku při pobřeží a to jen nedorozuměním při popisu
terénu. Za jeho konec jsem považoval jiný fáborek a Brigita se tak ke vzorku vůbec nedostala, po celodenní dřině opravdu škoda. Po sečtení
všech bodů z toho nakonec bylo druhé místo, 4 body
za vítězným flatem. Svou babičku Arinu, která pohár vyhrála v roce 2012, tak Brigita zatím nedostihla,
ale vzhledem k tomu, jak krátce jsme na trojky trénovali, to byl i tak velký úspěch, už se těšíme na
další ročník
Pavel Troller
79

PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
HARRY POTTER dobyl Waršavu aneb kouzelné štěně zabodovalo
Byl to jedničkový den, aneb 11. 1. 2017 se
narodilo 11 štěňátek. Maminkou štěňátek
byla naše fenka appenzellského salašnického
psa Claudinka (GrCh. CLAUDIA Queen Elsa)
a tatínkem štěňátek nádherný Interšampion
z Německa C-Mexx vom Markgrund.
Počáteční písmeno tohoto vrhu je H a tak jsme
na svět přivítali 8 háčkových pejsků a 3 fenečky.
Někteří měli svoje majitele velmi brzy, někteří čekali déle. Posledním štěňátkem, které ještě nemělo
svoje nové majitele, svoji milující rodinu, byl pejsek s kouzelnickým jménem Harry Potter. Jednoho
dne přišel e-mail z Litvy, že by měli zájem o pejska.
Tak jsem si v duchu říkala „už je vidím, jak si jedou
z Vilniusu do Žižic pro appenzellského pejska“.
Proběhla čilá korespondence a jednoho krásného
dne, po vyřízení všech formalit a papírování se rodina Pauza ocitla u nás na dvoře. Harýska pomuchlovali, podrbali, chvíli jsme poseděli a oni na otočku
hurá zpátky více jak 1000 km do Litvy. Mysleli jsme
si, že už Harýska nikdy neuvidíme. Měla jsem radost, že noví majitelé posílali fotečky, ale o tom, že by jezdili na výstavy, ani slovo. Byly to
fotografie s dětmi, z lesa, ze zahrady. Najednou přišlo oznámení, že Harry je šampionem
Litvy. Pro nás velké překvapení a také obrovská radost. Samozřejmě, moc jsme gratulovali.
Ovšem majitelé Harrýska nám připravili ještě větší překvapení a neskutečnou radost. Dne 13. 10.
2018 na Evropské výstavě psů ve Waršavě získal
Ch. HARRY POTTER Queen Elsa titul Evropský
vítěz a současně titul Polský šampion.
Máme opravdu velkou radost o kterou jsme se
rozhodli podělit. Appenzell z českého chovu se
v roce 2018 stává evropským vítězem.
Srdečně děkujeme celé rodině Pauza z Litvy za
tak úžasnou reprezentaci naší CHS a tak nádherné překvapení.
Jaromíra Sojková
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World Dog Show Amsterdam
Dne 12. 8. 2018 se konala světová výstava World dog show
v Amsterdamu. Výstavy se účastnilo celkem 47 jedinců plemene
Velký švýcarský salašnický pes
z deseti zemí Švýcarska, Slovinska,
Itálie, Belgie, Rumunska, Německa, České republiky, Francie, Nizo
zemí a Dánska. Českou republiku
reprezentovalo 11 jedinců z něko
lika chovatelských stanic. V této
velké konkurenci se zástupci
z Česka rozhodně neztratili!
O největší překvapení se postarali

Fantasia

Guss

zástupci chovatelské stanice Clark´s future, a to jme
novitě Dundee a Fantasia, kteří obdrželi titul World
Winner 2018! Odchov z této chovatelské stanice Guss
Sen Rossii Clark´s Future vybojoval titul Vice Junior
World Winner 2018. Dalším úžasným úspěchem bylo
také vítězství mladé feny Cute Holly from Nina´s farm,
která získala titul Junior World Winner 2018. Letošní
světová výstava je skvělou vizitkou českého chovu.
Jana Běhulová

Dundee
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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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Termíny výstav 2019
Datum

Země

Město

Druh

Web

12.1. - 13.1. 2019

ČR

Brno

NVP

www.vystavaolomouc.info

25.1. - 27.1. 2019

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk

23.2. 2019

SK

Bratislava

VICTORY SHOW

www.skj.sk/phpmenu.php?s=10006

24.2. 2019

SK

Bratislava

NVP

www.skj.sk/phpmenu.php?s=10006

2.3. - 3.3. 2019

ČR

Brno

6.4. - 7.4. 2019

ČR

Ostrava

NVP

www.cmku.cz

13.4. - 14.4. 2019

ČR

Č. Budějovice

MVP

www.mvpcb.cz

20.4. - 21.4. 2019

ČR

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz
www.wds2019.cn

DUO CACIB

www.duocacib.cz

2.5. - 3.5. 2019

China

Shanghai

World Dog Show

4.5. - 5.5. 2019

SK

Lučenec

MVP

www.novohraddog.sk

18.5. - 19.5. 2019

ČR

Litoměřice

MVP

www.nordbohemiacanis.cz

7.6. - 9.6. 2019

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk

14.6. - 16.6. 2019

Austria

Wells

European Dog Show

22.6. - 23.6. 2019

ČR

Brno

MVP

www.duocacib.cz

29.6. - 30.6. 2019

ČR

Klatovy

NVP

www.vystavaklatovy.info

6.7. - 7.7. 2019

SK

Velká Ida

MVP

www.dogfestival.sk

13.7. - 14.7. 2019

ČR

Mladá Boleslav

NVP

www.interdogbohemia.com

17.8. - 18.8. 2019

SK

Bratislava

MVP

www.skjshows.sk

24.8. - 25.8. 2019

ČR

Mladá Boleslav

MVP

www.interdogbohemia.com

7.9. - 8.9. 2019

ČR

Olomouc

NVP

www.intercanis.cz

12.10. - 13.10. 2019

ČR

Č. Budějovice

MVP

www.mvpcb.cz

25.10. - 27.10. 2019

SK

Bratislava

MVP

www.nitradog.sk

30.11. - 1.12. 2019

ČR

Praha

MVP

www.vystavapsu.cz

6.12. - 8.12. 2019

SK

Nitra

MVP

www.nitradog.sk
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KALENDÁŘ AKCÍ
Klubové akce 2019
Akce

Místo

Datum

Bonitace

Mladá Boleslav

16.3. 2019

Spec. výstava pro BSP, APZ, ESP

Zárybničná Lhota

25.5. 2019

Svod mladých

Zárybničná Lhota

26.5. 2019

Bonitace

Brno

8.6. 2019

Klubová výstava

Jedovnice

14.9. 2019

Svod mladých

Jedovnice

15.9. 2019

Bonitace

Mladá Boleslav

26.10. 2019

Plánované akce členů klubu 2019
Datum

Pořádá

Druh

Web

31.12. 2018

chs. Gasadela

Silvestrovský výšlap
na Pustevny

www.gasadela.com

6.4. 2019

Karel a Bohumila
Horký

Výšlap na Sněžník

21.4. 2019

chs. Gasadela

Velikonoční výšlap
na Pustevny

21.4. 2019

Ivana Pechová

Velikonoční výšlap na Mokrsko

30.4. - 5.5. 2019

J. a M. Sojkovy

Jarní výcvikový a relaxační víkend Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz

2.5. - 5.5. 2019

P. Pečenka

Jarní výcvikový víkend Pecka

www.amberbohemia.wbs.cz

20.6. - 23.6. 2019

K. Plundrová
a L. Melcr

X. ročník APZ cup,
RS Zubří na Vysočině

13.7. - 20.7. 2019

J. a M. Sojkovy

Letní výcvikový tábor
Přátelství XVIII. ročník
- chatová osada Slunečnice

6.9. - 8.9. 2019

M. Fišnarová,
P. Zitová a A. Velc

VIII. sraz entlebuchských salašnických psů

24.9. - 29.9. 2019

J. a M. Sojkovy

Podzimní prodloužený
víkend - chatová osada
Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz

26.12. 2019

Ivana Pechová

Vánoční výšlap na Blaník

www.amberbohemia.wbs.cz
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vzpomínáme



Vet.Ch. Allerta Amber Bohemia
6. 8. 2007 - 18. 7. 2018

Za Duhový most odešla vždy upravená,
elegantní, spolehlivá a zodpovědná
- naše milovaná Týnuška.
Náš „odborový předák“ - vždy věděla
na co má nárok, co má dostat, kdy to
má dostat a jak to má dostat a nekompromisně na tom trvala nejen pro sebe
- pro všechny. Děkujeme za krásných
11 let v její společnosti, za lásku a oddanost, za potomky, vnoučata a pravnoučata
- její něžná a oddaná dušička je v nich kouskem u nás doma stále.
Lubor Langer a smečka Amber Bohemia



Buffalo Krescensis
29. 9. 2005 - 5. 10. 2018

Byl to náš první pejsek, nejlepší, kamarád,
který nás nikdy nezklamal.
Bude to dlouho bolet, ale víme, že mu je
v nebíčku dobře.
Bafíčku, nikdy na tebe nezapomeneme.
Ľubica a Jiří Zemkovi
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