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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení členové klubu,
v rukou držíte nové číslo Zpravodaje, které je tentokrát lehčí o mnoho článků. Vzhledem
k přísným opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru bylo zrušeno mnoho akcí, jiné
byly přesunuty na pozdější termíny. Kromě výstav a různých výcvikových pobytů ovlivnila
vládní nařízení také chovatelskou činnost. Děkujeme všem, kteří pro klub pracují, že se
i v tomto náročném období snažili udržet v chodu běžnou agendu klubu a hledat řešení
složité situace. Vám, členům, děkujeme za trpělivost a vstřícnost a věříme, že další
období roku už bude klidnější a omezení nenaruší plánované akce.
Těšíme se, že zimní číslo Zpravodaje bude opět naplněné Vašimi zážitky z prázdninových akcí, fotografiemi z klubových výstav a že počty splněných zkoušek a nových
šampionů zase porostou. Přejeme Vám pevné zdraví, krásné léto a spoustu hezkých chvil
s Vašimi salašníky.
Redakční rada KŠSP, z.s.

NA SKLONKu LétA BuDeme Opět připrAVOVAt KLuBOVý
KALeNDář NA rOK 2021.
Fotografie Vašich pejsků můžete zasílat na kssp.kalendar@email.cz
již nyní. Uzávěrka je 31.8. 2020. Posílejte maximálně 3 ks fotografií
ve vysoké kvalitě (k tisku) a uveďte vždy své členské číslo.
Upřednostňujeme fotografie bez dospělých osob a nevýstavní.
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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 e-mailem 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

Jindřiška Hrušková
místopředsedkyně,
organizace zápisu štěňat
Vinařice 111, 294 41 Dobrovice
Tel.: 721 317 691
jindriskahruskova@seznam.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
Tel: 728 978 822

Jaroslava Vedralová
Jan Stacha

kssp.revizori@email.cz

Tel: 732 241 911
Tel: 776 891 418

Miroslav Burian
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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
ing. eva procházková (BSp)

Lenka Horutová (BSp)

Otakara Jeremiáše 1385, 397 01 Písek
Tel: +420 606 344 227
mail: bernacipisek@seznam.cz

Dobešov 11, 74235 Odry
Tel: +420 604 213 520
e-mail: kssp.horutova@email.cz

Jaromíra Sojková (BSp)

Jana Běhulová (VŠSp)

Žižice 30, 27401 Slaný
Tel: +420 776 768 151
e-mail: sojkovy@seznam.cz

Družstevní 4294, 760 05 Zlín
Tel: +420 777 697 746
e-mail: jancaabobo@seznam.cz

Helena pachová (BSp)

rNDr. Libuše Veselá (BSp)

Komorno 4, 336 01 Blovice
Tel: +420 604 270 689
e-mail: helena.pachova@email.cz

chvalkovická 88, 773 00 Olomouc
Tel: +420 774 450 417
e-mail: vesela@zoo-olomouc.cz

mgr. eva Hyklová (BSp)

Kateřina Šabatová (BSp)

Slavkovská 860/1, 61300 Brno
Tel: +420 731 189 036
e-mail: kssp.hyklova@email.cz

Dolní Maxov 221, 468 44 Josefův Důl
Tel: +420 724769355
e-mail: Sabatova.Katerina@seznam.cz
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OrGáNY KLuBu A DALŠÍ ČLeNOVé
pODÍLeJÍCÍ Se NA ČiNNOSti KŠSp, z.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY KLUBU
Organizace zápisu štěňat
Jindřiška hrušková

Vinařice 111,
294 41 Dobrovice

Tel: 721 317 691
jindriskahruskova@seznam.cz

Kamenná cesta 337,
431 41 Údlice

Tel: 604 529 907
bonitace@vyhlas.com

V Edenu 254,
439 07 Peruc

Tel: 604 401 390
tanami@seznam.cz

Organizace bonitací
Martina Vyhlasová
Organizace svodů mladých
V jednání
Organizace výstav
MVDr. et Bc. Šárka Křepčíková

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

Slavkovská 860/1,
613 00 Brno

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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CHOV A ZDrAVÍ
upOZOrNěNÍ prO ČLeNY KLuBu:
HLáŠeNÍ NemOCÍ, VAD A ÚmrtÍ
Každý člen Je pOViNeN, pro zlepšování informovanosti a kvality chovu,
hlásit závažné nemoci a úmrtí svého psa. K tomuto účelu slouží na klubových
stránkách automatické hlášení v systému.
Stačí kliknout na sekci CHOV a následně v levém sloupci na „Hlášení vad a úmrtí“
Objeví se toto přihlášení.

Potom postupujeme dle pokynů. Rozklikneme odkaz, který nám přijde do e-mailu a objeví
se tento formulář. V něm už jenom zaškrtneme kolonku, která se týká našeho pejska
a odešleme.
Vyhledáte svoje jméno v okénku „zadejte příjmení“, opíšete ověřovací kód a otevře se
vám další okno - Formulář pro hlášení (viz další stránka).
Prosíme chovatele, kteří jsou v kontaktu s majiteli svých odchovů a přijde jim smutná
zpráva o nemoci nebo úmrtí pejska, vyplňte hlášení vy (pokud majitel není členem
klubu), nebo ho upozorněte (pokud členem klubu je), aby vše vyplnil.
V případě, že budete mít problém s vyplněním formuláře, můžete kontaktovat matrikářku klubu (paní Daniszová), nebo osoby, které mají na starosti evidenci fen a psů
(Petra Holíková, Eva Hyklová).
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CHOV A ZDrAVÍ

Děkujeme všem členům za pečlivé zasílání tohoto hlášení. Jenom díky vaší odpovědnosti
budeme schopni poskytovat členům stále kvalitnější a širší servis. Nejen v oblasti poradenství, ale také v oblasti možných genetických testů na časté nemoci, které postihují
naše čtyřnohé miláčky.
Chovatelská komise KŠSP, z.s.
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CHOV A ZDrAVÍ
ZměNY V SOuViSLOSti S COViD-19
Dovolte mi se stručně zmínit o změnách způsobených příchodem „Covid-19“ na činnost klubu týkající se chovatelů.
V březnu 2020 jsme byli nuceni zrušit termín plánované
bonitace a posléze, po vyhlášení dalších opatření, jsme
museli vyřešit situaci ohledně kontrol vrhů. Nejdříve, kdy
se situace nejevila tak vážnou, jsme odložili přejímky vrhů
na pozdější dobu, později po zpřísnění opatření, jsme
po dohodě museli přistoupit na mimořádné kontroly
vrhů prováděné veterinárními lékaři. Tímto způsobem proběhlo však pouze pár kontrol
vrhů a po negativní zkušenosti se správným označováním štěňat byly, jak mile to
bylo možné, k 1.5. 2020, zrušeny. Nyní se kontroly opět vrátily do původní podoby,
ovšem za dodržení vládou předepsaných hygienických a bezpečnostních podmínek.
Zároveň bychom chtěli požádat chovatele, kteří budou přejímku vrhu potřebovat,
o maximální vstřícnost a korektnost. V případě podezření na infekční chorobu (Covid-19)
o tomto faktu předem pravdivě informovat poradce chovu, který je přizván na kontrolu
vrhu. Zároveň také žádáme chovatele, aby na přejímku byli připraveni a přejímka mohla
probíhat ve vhodných podmínkách odpovídající místní situaci a počasí.
Bohužel díky dalším zavedeným opatřením musela být také zrušena Klubová výstava
plánovaná na 30.5. 2020.

Po oficiálním vyhlášení postupného rozvolňování přijatých opatření byl stanoven termín
náhradní bonitace v Mladé Boleslavi na 30.5. 2020 spolu s navazujícím náhradním
svodem mladých v neděli 31.5. 2020.
Současně byly od března 2020 zrušeny veškeré mezinárodní, národní, krajské a oblastní
výstavy. Pro některé chovatele se tak stalo prakticky neřešitelné splnit podmínku bodu
č.1 Bonitační směrnice týkající se absolvování minimálně 2 výstav.
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Splnění této podmínky, na základě schválení výborem klubu, bylo přesunuto do
konce roku 2020. To znamená, že jedinci
splňující všechny ostatní podmínky, budou
k bonitaci připuštěni, avšak budou si
muset chybějící povinné výstavy
doplnit do uvedeného termínu. V případě, že tak neučiní, bude jim chovnost
následně pozastavena až do doby splnění
povinných výstav.
Věřím, že všichni společně přestojíme tuto
složitou dobu ve zdraví a přeji vám také
pevné nervy.
Martina Kopecká
hlavní poradce chovu
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CHOV A ZDrAVÍ
připrAVOVANá puBLiKACe
„the World of Bernese mountain dog 2017, 2018, 2019“
Výše uvedená publikace navazuje na
knihy, podávající mezinárodní přehled
o výstavně úspěšných jedincích z předcházejících let.
Garantem této publikace je uznávaná
mezinárodní rozhodčí a dlouholetá
úspěšná chovatelka bernských salašnických psů paní helen Devenport Willis
z Anglie, která nás také požádala o přípravu podkladů za ČR.
Kniha bude obsahovat výstavně úspěšné jedince z let 2017, 2018 a 2019.
Jedná se o jedince, kteří jsou narozeni
v ČR a v uvedených letech získali titul
Interšampion a Šampion ČR (Event. šampion jiné země. Přednost však dostali
šampioni ČR do naplnění limitu).
V době vydání zpravodaje je už po uzávěrce zasílání příspěvků (šampionů), ale
máte možnost si knihu objednat.
Samotné zveřejnění šampionů s 3generačním rodokmenem bylo zdarma.
Cena při před-objednávce výtisku knihy je 54,50 EUR, později 64,50 EUR + poštovné.
Cena knihy bude placena na účet zřízený pouze k tomuto účelu a hromadně zaslána na
účet vydavatele.
V případě, že by z nepředvídatelných důvodů (pokračování opatření Covid-19 apod.)
nebyla kniha vydána, zavazuje se vydavatel vrátit zaplacenou částku zpět.
Zájemcům budou zaslány bližší informace e-mailem.
E-mail: knihabsp@seznam.cz
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přÍSpěVKY ČLeNŮ KLuBu
Ze StřeDOVěKu DO DOBY pOStiNDuStriáLNÍ
(JeDeN Z tYpiCKýCH ZáCHrANářSKýCH VÍKeNDŮ)
Jednou z důležitých podmínek pro kvalitní výcvik záchranářského psa je zabránění výcvikovému stereotypu trénování ve stále stejných podmínkách. Záchranářský pes může
být v praxi nasazen v nejrůznějším prostředí, někdy i se silnými lokálními pachy, vyplývajícími z účelu a provozu daného objektu. Proto je tak důležité hledání stále nových,
co nejpestřejších tréninkových možností. Dvě diametrálně odlišná prostředí nabídl další
výjezdní trénink Jihočeské záchranné brigády kynologů, tentokrát na hrad Točník a do
průmyslového areálu Poldi Kladno.

V sobotu jsme využili nabídky zprostředkování tréninku na středověkém hradu Točník
od našich kamarádek z firmy Vafo Praha s.r.o. Tento náš významný sponzor podporuje
krmivem Carnilove mimo jiné i místní medvědí družinu. Hrad z přelomu čtrnáctého
a patnáctého století nabídl kromě zážitků z opravdu nevšedního tréninkového prostředí
i možnost procvičení pohybu ve výškách podkroví královského paláce a náročné vyhledání figurantů ukrytých v temných klenutých prostorách hradního sklepení.
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Po noclehu v nedalekém penzionu jsme se v neděli ráno přesunuli do Kladna. Rozlehlý
areál bývalé huti Poldi, v současnosti procházející rozsáhlou přestavbou, se ukázal být
vynikajícím prostředím pro trénink záchranářských psů. Objekty se nachází v různém
stupni rozpadu, ze široké palety možností jsme si vybrali budovy bývalé modelárny
a podnikových laboratoří. Modelárna představuje labyrint tří podzemních pater, zcela
zaplněných dřevěnými modely nejrůznějších litinových odlitků, nashromážděných za
dlouhou historii Poldiny huti. Bludiště místností, naprostá tma, zvířený prach, množství
úkrytů. Laboratoře pak obnášely opět temné podzemní prostory, plné nejrůznějších,
někdy i dost výrazných pachů. Využili jsme i přilehlou nestabilní hromadu stavební sutě.
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přÍSpěVKY ČLeNŮ KLuBu

Za umožnění tréninku v tomto pro záchranáře tak atraktivním prostředí děkujeme firmám
FER CONSULT, s.r.o. a Revelia, s.r.o., za perfektní fotodokumentaci celého víkendu
Markétě Sojkové z firmy Vafo.
Tréninkem nabitý víkend, plný nejrůznějších rušivých vlivů, znamenal zejména pro mladé
psy obrovský posun ve výkonnosti. Potvrdilo se, jakou důležitost výjezdní tréninky mají,
už teď se těšíme na další do brněnského Ergonu, kaznějovské Lachemy, pelhřimovské
obalovny a dalších.
Pavel Troller
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přÍSpěVKY ČLeNŮ KLuBu
ŠAmpiÓN ŠAmpiONŮ
Dne 18. ledna 2020 se v Kongresové hale TOP Hotelu Praha uskutečnil další ročník soutěže Šampión šampionů. Pro ty, kteří nevědí, cože je to vlastně za soutěž, tak jen stručně
na vysvětlenou, že soutěže se účastní pouze psi a feny s titulem „Šampiona“ zapsaní
v plemenných knihách uznaných FCI.
Soutěž má tři kola. V prvním kole proti sobě
nastupují jedinci v rámci FcI skupin, kdy rozhodčí vybere určitý počet jedinců ve skupině. A právě v této fázi vše začíná. Naše
zraky se upínaly ke skupině FcI 2, kterou
reprezentoval jediný zástupce krásného
plemene „Velký švýcarský salašnický pes“,
a to „Pan Božský“ DuNDee Clark S Future.
Dundee již v minulosti prokázal své kvality,
takže jsme tajně doufali, že tomu nebude
jinak i v tomto případě. Musím podotknout,
že skupina FCI 2 je nejpočetněji zastoupenou skupinou, která sdružuje velice krásná
plemena, takže konkurence je opravdu obrovská. První kolo posuzoval pan John Walsh
z Irska. Nervozita stoupala, čela se rosila, pěsti i tlapky nám bělely, tak moc jsme v duchu
hnali Dundeeho kupředu. Naše úsilí nepřišlo nazmar, DUNDEE vítězí!!!
Tím ovšem vše nekončí, nýbrž začíná. 1. kolo máme za sebou, nyní nás čeká kolo druhé.
Kolo velmi brutální, kde se o pořadí prvních tří jedinců ve skupině rozhodne systémem
K.O. Vítězové FCI skupin pak postupují do vytouženého finále. Ve druhém kole se neodpouští jediné zaváhání, jediná chybička. Pes i jeho handler musí být v naprostém souladu,
z dvojice musí vyzařovat soulad, harmonie, pohoda, vzájemné porozumění. Pokud
něco z výše uvedeného chybí, bez pardonu končíte. Ke vstupu do kruhu je připraven
Dundee se svým doprovodem Terezkou.
Nervozitu už nelze měřit na žádné stupnici,
všichni bychom potřebovali sprchu, opocení jsme až daleko. Druhé kolo posuzují páni
rozhodčí Francesco Cochetti z Itálie, Vlado
Piskay ze Slovenska, Michael Leonard
z Irska, John Walsh z Irska a Miroslav Václavík z Česka. A je to tu, Dundee s Terezkou
vbíhají do kruhu a hned několikrát, neuvěřitelné. Chvíle napětí... a je to doma.
Systémem K.O. získává DuNDee Clark S
Future titul BiG1 !!!
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Neuvěřitelné se stává skutečností. 2. kolo za námi s fantastickým výsledkem. Nemůžeme
ani popadnout dech. Méně odolní jedinci omdleli a válí se u Dundeeho kenelky. Nehty
okousané (a to ta manikúra některých stála balík), oblečení propocené tak, že se cítím
jak Zátopek po 10 kilometrech v čase pod 29 minut. Už rozumím, proč si ta paní vedle
poodstoupila.
Nyní nás čeká FINÁLE. Paráda. Do finále postupují vítězové jednotlivých FCI skupin, rozhodčí stanoví pořadí jednotlivých psů, vyhlásí tři nejúspěšnější jedince s nejnižším součtem
pořadí. Vytoužený titul „Šampion šampionů 2019“ získá jedinec na 1. místě. Rozhodčí,
kteří posuzovali ve druhém kole posuzují i finále. Nastává rozhodující okamžik, poslední
úpravy a jde se na to. Vítězové skupin nastupují do kruhu, nastává důkladné posuzování
jak v postoji, tak v pohybu. Zde skutečně není prostor na chyby. Vše musí být perfektní. Páni rozhodčí chodí, prohlíží, zapisují, radí se a... je to tu. Začíná vyhlašování. Stalo
se ovšem něco, co jsme dosud nezažili. Rozhodčí si znovu k předvedení volají zástupce
plemene „Aljašský malamut“ a „Velký švýcarský salašnický pes“. No tak, to už jdeme do
mdlob všichni. Opět posouzení v postoji, v pohybu, rozhodčí se radí, zapisují. Konečně
je to tu, samotné vyhlášení. Nyní víme, že Dundee může skončit „nejhůře“ čtvrtý. No,
nejhůře není to správné slovo, protože i 4. místo v této soutěži je prostě bomba. A je to
tak, DuNDee Clark S Future získává 4. místo v soutěži „Šampion šampionů“, 3. místo
obsadil velmi pěkný zástupce plemene „Aljašský malamut“, 2. místo zástupce plemene
„Bearded kolie“ a „šampionem šampionů 2019“ se stal „Maltézský psík“.

18. leden se pro nás stal dnem dalšího úspěchu, na který budeme rádi vzpomínat. Ukázalo se, že Velký švýcarský salašnický pes je velice krásné plemeno a dokáže obstát bez
problému ve velké konkurenci. Jsme právem hrdi na Dundeeho, věříme, že i nadále bude
kvalitně reprezentovat svou rodnou chovatelskou stanici. Všem vítězům gratulujeme,
uznání patří všem účastníkům, poraženým ten den nebyl nikdo.
Jaromír Mičulek a Bohumil Běhula
www.clarksfuture.cz
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OD NeZBeDNéHO ŠtěNěte
K tituLu GrAND ŠAmpiON A VÍtěZ SpeCiáLNÍ VýStAVY
Existenci plemene Švýcarských salašnických
psů jsem začal poznávat po roce 2000 díky
předchůdkyni mého nynějšího Entlebušského
salašnického psa - Iallessii z Tichého údolí.
Jednalo se o odložené štěně z útulku v Praze
Troji, jménem Aschli, zřejmě kříženec Entlebucha a Appenzellského salašnického psa,
s tetováním chovné stanice. Po jejím skonu
v roce 2015 mi od smutku nad ztrátou přítele nejvěrnějšího pomohla manželka opatřením Entlebušského salašnického psa z chovné
stanice Jaroslavy šimkové, kde se narodila
13.2. 2015 naše Iallessia z Tichého údolí spolu se sourozenci vrhu I. Při návštěvách této chovné stanice jsem se dozvěděl o psích výstavách. Netušil jsem o co jde, ale proč to nezkusit, po vzoru úspěšných předků Iallessie. Naše
počáteční výstavy nebyly snadné, já se to učil a Allesska se domnívala, že musí předvést
svůj nejlepší kousek - zuřivé tahání vodítka a skok do výšky. Končilo to často diskvalifikací
nebo horším hodnocením. Neodradilo nás to a šli jsme dál. První úspěch se dostavil na
klubové výstavě v Zárybničné Lhotě 21.5. 2016 získáním titulu CAJC s hodnocením V1.
Obrovská radost, ale následné výstavy znovu propadáky, to co jsme předváděli bylo spíš pro
smích. Proto jsme si dali pauzu a zaměřili se na výcvik poslušnosti u ZKO v Praze Jinonicích.
Alleska dala mě i instruktorům dost zabrat, při první lekci mi utrhla kus rukávu na bundě,
jako že pořadovou výchovu cvičit nebude. V Jinonicích nám hodně pomohli především
s vedením psa, s obraty vlevo, vpravo i vzad, což si myslím, že je pro výstavy to podstatné.
Nastal zlom. Po půl roce jsme se vrátili a na mezinárodní výstavě v Praze 16.4. 2017
získáváme V1, CAC. Další tituly přidáváme znovu v Praze 6.5. 2018: V1, CAC, res.CACIB,
na klubové výstavě v Zárybničné Lhotě 12.5. 2018: V1, CAC, na národní výstavě
v Klatovech 1.7. 2018:
V1, cAc, a tím Allessinka
splňuje podmínky pro
udělení titulu Český
Šampion, který obdržela
2.7. 2018.
S úctou jsme na výstavách shlíželi na startující v třídě šampionů
jako na něco nedostižitelného a najednou je
to tady. Zažili jsme také
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pro nás takzvané psí Nagano, když jsme v Jedovnici u Brna na Speciální výstavě získali V1, cAc,
BOS, a titul Vítěz Speciální Výstavy, pro nás obrovský úspěch. Pokračujeme na MVP v Praze 2.12.
2018: V1, CAC, CACIB, BOS. MVP v Brně 2.2.
2019: V1, CAC, CACIB. Po šesti měsících působení v třídě šampionů Allesska získává titul Český
Grand Šampion. Řada úspěchů nepřetržitě
pokračuje - MVP České Budějovice: V1, CAC,
CACIB, BOB. MVP Praha 21.4. 2019: Res.CAC,
Res.CACIB. Interdog Bohemia Mladá Boleslav
25.8. 2019: V1, CAC, CACIB, BOB. MVP Praha
30.11. 2019: V1, CAC, res. CACIB a 1.12. 2019: V1, CAC. Těšili jsme se na další výstavy,
ale vzhledem k současné situaci to zatím není možné, a moc nám to chybí, věřím, že
i vám a vašim psím parťákům. Závěrem snad pro ty, kdo začínají na výstavách, na našem
příkladu můžete vidět, že je dobré vytrvat v tomto snažení a nevzdávat to i když se nedaří.
Nejde jen o poháry, ocenění, ale také o skvělou disciplínu z které se radují jak majitelé,
tak naši čtvernozí přátelé nejvěrnější.
Pevné zdraví všem a někdy nashledanou na výstavách.
Martin Božek a Iallessia z Tichého údolí
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AppeNZeLLSKý SALAŠNiCKý peS Je „mALý SALAŠNÍK S VeLKým SrDCem“.
Toto srdce tluče hlavně pro jeho rodinu. Některé rodiny tento tlukot nemusí slyšet . Některé
ho slyšet již nemohou. A tak se stává, že se appenzell, který má lásku na rozdávání, ocitne
„sám“ i když je stále mezi lidmi nebo mezi lidmi a psy. Stane se z něj nechtěný pes, nebo
pes nikoho a pak tráví dlouhé dny nebo i měsíce čekáním v útulku na svého nového
lidského přítele.
JmeNuJe Se rex.
Rex - vlastním jménem Bax z Odtockého dvora se narodil před devíti lety jako šťastné a milované štěňátko.
Jak žil prvních pět let, nevím. Znám jen fotku, jak je
uvázaný u boudy na řetězu. Je to pes, který už neměl
žít, protože vylovil hospodářství. Pes, kterého cizí lidé
a útulek Tlapky na cestě zachránili před smrtí. V každém
dočasném domově něco ulovil - kočky, slepice... Rex,
kterému přátelé od appenzellů koupili kotec, aby nevylovil i moje minihospodářství - tam bývá jen když
potřebuji chodit ze dvora na zahradu, jinak spí uvnitř
domu. Ten pes má dokonalou paměť na to, co on
uzná za vhodné. Tedy gps, kde všude viděl nebo slyšel
kočky, ovce, slepice, krávy. Co kdyby jednoho dne potřeboval jít na lov?
To, že je Rex u nás, nebyla láska na první pohled, ale soucit, že ho dva a půl roku nikdo
nechce adoptovat. Bylo to takové „tak pojď, ať máš nějaké to doma“. A on šel a zatvářil
se „to je dost, museli jste mne nechat tak dlouho čekat?“. Zabydlel se okamžitě na pelechu i v našich člověčích a psích srdcích. Je to největší mazel na světě. Rex je pes s velkým
srdcem a (kromě toho lovu) s naprosto skvělým charakterem. Miluje dospělé lidi i děti,
štěňata, nemá potřebu se prát s cizími psy.
Kdybyste se mne zeptali, jestli bych mohla vrátit čas
a adoptovala ho znovu, zamyslela bych se. Bez něj by to
bylo pohodlné. Žádné zamykání dveří (umí si je otevírat)
aby neulovil kočku nebo beránky. Neměla bych dvůr samou
díru - hrabe pořád, naštěstí ne hluboko. Ale na druhou
stranu, když na něco pořád myslíš, znamená to, že to
chceš. Ano, stejně by tu byl.
Lenka Schönbeková
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ŠAmpiONi
mAJiteLé přeDStAVuJÍ SVOJe ŠAmpiONY
iCh. BArNie Sweape
ČMKU udělila dne 30.11. 2019 titul
ČeSKý VeteráN ŠAmpiON
feně Barnie Sweape
cMKU/ESP/179/13
nar. 3.3. 2010
Majitel: Ing. Milan Stoklasa, CSc.

Ch. BrittA michnická tvrz
ČMKU udělila dne 12.1. 2020 tituly
ČeSKý ŠAmpiON a
ŠAmpiON ČmKu
feně Britta michnická tvrz
cMKU/APz/913/17
nar. 8.8. 2017
Majitelka: Lucie Horáková Kučerová

GrCh. FerriS polepské Údolí
ČMKU udělila 12.1. 2020 titul
ČeSKý GrAND ŠAmpiON
psu Ferris polepské údolí
CMKU/BSP/9878/13/15
nar. 8.2. 2013
Majitelka: Mgr. Ivana Mostová
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Ch. ArGO z Kněžického Vrchu
ČMKU udělila dne 1.2. 2020 titul
ČeSKý ŠAmpiON
psu JCh. Argo z Kněžického Vrchu
cMKU/ESP/882/17
nar. 3.5. 2017
Majitelka: Hana Loskotová

JCh. OrNeLLe Vom rutelihof
ČMKU udělila dne 12.1. 2020 titul
JuNiOr ŠAmpiON
feně Ornelle Vom rutelihof
cMKU/APz/1004/-19/18
nar. 17.12. 2018
Majitelka: Marie Hošková

eLmONt z podlesí Kosíře
ČMKU udělila dne 1.2. 2020 titul
ČeSKý ŠAmpiON
psu elmont z podlesí Kosíře
cMKU/BSP/12899/18
nar. 16.2. 2018
Majitelka: Mgr. Jaroslava Dragounová
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JCh. Demmi m Budweiser Bern
SKJ udělila dne 6.12. 2019 titul
SLOVeNSKý ŠAmpiON KráSY mLADýCH
feně Demmi m Budweiser Bern
cMKU/BSP/13306/18
nar. 1.10. 2018
Majitelka: MVDr. Kateřina Ouřadová

GrCh. KimBA Bermondo Bohemia
SKJ udělila dne 25.1. 2020
titul SLOVeNSKý GrAND ŠAmpiÓN
feně Ch. Kimba Bermondo Bohemia
cMKU/BSP/11972/16,
nar. 19.6. 2016
Majitelka: MVDr. Kateřina Ouřadová

JCh. ANGie iakendys
ČMKU udělila dne 1.12. 2019 titul
ČeSKý JuNiOr ŠAmpiON
feně Angie iakendys
cMKU/ESP/1020/18
nar. 5.8. 2018
Majitelka: Veronika Pecková
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GrCh. iANYS z tichého Údolí
ČMKU udělila dne 1.12. 2019 titul
ŠAmpiON ČmKu
psu ianys z tichého Údolí
CMKU/ESP/636/15
nar. 13.2. 2015
Majitelka: Veronika Pecková



Blahopřejeme majitelům a jejich salašníkům
k získaným titulům!
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prACOVNě ÚSpěŠNÍ SALAŠNÍCi
mAJiteLé přeDStAVuJÍ SVOJe prACOVNě ÚSpěŠNé SALAŠNÍKY
Watanay Queen elsa
Fena BSP Watanay Queen elsa
nar. 7.10. 2013, CMKU/BSP/10271/13
v listopadu loňského roku úspěšně složila svou dvanáctou
a poslední zkoušku ve sportovní kynologii, obranářskou
Spr2. Tuto zkoušku přidala k již složeným ZOP, BH,ZM,
IPO-VO, ZPU1, ZZO1, ZVV1, SPr1, ZMT, FPR1, FPr2 a SPr1.
Majitel a psovod: Petra Holíková

Anthoan Daisymon
Pes VSP Anthoan Daisymon
narozen 3.3. 2017, CMKU/VSP/3059/17
složil 30.11. 2019 zkoušku ZZO.
Majitelka a psovod: Eva Kolářová

Elina Sofie Valeross Bohemia
Fena BSP Elina Sofie Valeross Bohemia
nar. 28.11. 2016, CMKU/BSP/12215/16
Elina Sofie úspěšně složila svou třetí zkoušku ve sportovní
kynologii ZOP na 97 bodů ze 100 možných, známka
výborná. Tuto zkoušku přidala k již složeným ZZO a BH-VT.
Majitel a psovod: Petra Holíková



Blahopřejeme všem majitelům a přejeme hodně
úspěchů a radosti při práci s jejich salašníky.
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pASCHA from Balihara ranch

24.14. 2008 - 14.12. 2019

Dne 14.12. 2019 nás opustila naše milovaná,
výjimečná a úžasná Pascha from Balihara ranch.
Děkuji jí za to, že obohatila můj život,
za nádherné okamžiky společně strávené,
za výborného parťáka a za výborné kamarády,
které jsem díky ní poznala.
Byla můj první aplík a nikdy na ni nezapomenu.
Alena Křížová



WAtANAY Queen elsa

7.10. 2013 - 11.6. 2020

Dne 11.6. 2020 odešla do psího nebe naše úžasná
a všemi milovaná Watanay Queen Elsa.
Za svůj krátký život stihla úspěšně složit dvanáct
zkoušek ve sportovní kynologii a zařadila se tak
mezi nemnoho Bernských salašnických psů, kteří
prezentovali své plemeno nejen na výstavách,
ale i na poli pracovním. Výcvik, stopy i obrany
milovala a do všeho šla vždy s velkým nadšením a chutí
odvést poctivý kus práce, který rozhodčí na zkouškách
vždy odměnili velkým uznáním a dobrým hodnocením.
Byla to úžasná fenka, skvělá kamarádka a parťáčka
s velkým milujícím srdíčkem. Díky ní jsme poznali
spoustu skvělých nových kamarádů i opravdových
přátel.
Moc nám všem chybíš holčičko naše, zůstaneš navždy v našich srdcích a vzpomínkách.
Petra holíková
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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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KALeNDář AKCÍ
termÍNY VýStAV 2020: ZměNY pO COViD-19
Vážení členové klubu, v souvislosti s veškerými opatřeními, spojenými s epidemií Covid-19
u nás i ve světě, byly, bohužel, některý výstavy zrušeny úplně a některé přesunuty.
Vždy je však třeba si zjistit aktuální stav, protože se může v průběhu času změnit
epidemiologická situace v dané zemi nebo regionu a výstava se třeba konat nebude.
Děkujeme všem za pochopení, že Vás nejsme schopni lépe informovat, ale v současné
době to ani nejde.
Datum

Země

město

Druh

PŘESUNUTO NA:
12.9. - 13.9. 2020

ČR

Národní výstava psů
Ostrava

NV

www.cmku.cz

PŘESUNUTO NA:
3.10. - 4.10. 2020

ČR

MV České Budějovice

MV

www.mvpcb.cz

Madrid
- španělsko

World Dog Show
Madrid

16.5. - 17.5. 2020
zRUšENO

SK

Mezinárodní výstava
psů Lučenec

MV

http://www.novohraddog.sk/

23.5. - 24.5. 2020
zRUšENO

ČR

MV Litoměřice

MV

www.nordbohemiacanis.cz

20.6. - 21.6. 2020
zRUšENO

ČR

Národní výstava psů
Klatovy

11.7. - 12.7. 2020
zRUšENO

SK

Mezinárodní výstava
psů Velká Ida

MV

http://www.dogfestival.sk/

PŘESUNUTO NA:
15.8. - 16.8. 2020

ČR

Národní výstava psů
Mladá Boleslav

NV

www.interdogbohemia.com

22.8. - 23.8. 2020
zRUšENO

ČR

Interdog Bohemia
Mladá Boleslav

MV

www.interdogbohemia.com

PŘESUNUTO NA:
5.9. - 6.9. 2020

ČR

Moravskoslezská
národní výstava psů
Olomouc

NV

www.intercanis.cz

3.10. - 4.10. 2020

ČR

MV České Budějovice

MV

www.mvpcb.cz

8.10. - 11.10. 2020

celje
- Slovinsko

European Dog Show
celje

28.11. - 29.11. 2020

ČR

MV Praha

MV

www.vystavapsu.cz

11.12. - 13.12. 2020

SK

Mezinárodní výstava
psů Nitra

MV

http://www.nitradog.sk

PŘESUNUTO NA:
17.12. - 20.12. 2020
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Web

https://www.wdsmadrid2020.com

www.vystavaklatovy.info

http://www.kinoloska.si

KALeNDář AKCÍ
KLuBOVé AKCe 2020
Akce

místo

Datum

Klubová výstava

ATc Olšovec - Jedovnice u Brna

11.9. 2020

Speciální výstava

ATc Olšovec - Jedovnice u Brna

12.9. 2020

Svod plemeníků

ATc Olšovec - Jedovnice u Brna

12.9. 2020

Svod mladých

ATc Olšovec - Jedovnice u Brna

13.9. 2020
! Pozor možná změna
termínu akce !

Bonitace

Mladá Boleslav

17.10. 2020

pLáNOVANé AKCe ČLeNŮ KLuBu 2020
Datum

pořádá

Druh

Web

11.7. - 18.7. 2020

J. Sojková
s kolektivem

Letní výcvikový tábor
Přátelství - chatová osada
Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

4.9. - 6.9. 2020

V. Pecková,
R. Langová,
T. Kostrhun

IX. sraz ESP

www.sraz-esp.cz

24.9. - 29.9. 2020

J. Sojková
s kolektivem

Podzimní prodloužený víkend
- chatová osada Slunečnice

www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor

26.12. 2020

Ivana Mostová

Vánoční výšlap na Blaník

31.12. 2020

chS z Oderské
kotliny

Silvestrovský výšlap
na Pustevny
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30
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