PŘÍSPĚVKY ČLENŮ KLUBU
APPENZELLSKÝ SALAŠNICKÝ PES
V ČESKÉ KNIZE REKORDŮ,
ANEB JAK TO CELÉ ZAČALO
Při klubové a speciální výstavě klubu švýcarských salašnických psů se dne 25. 5. 2019
v areálu Knížecí rybník v Zárybničné Lhotě
konal pod záštitou agentury Dobrý den
s.r.o. pokus o zápis do české knihy rekordů
pro plemeno appenzellský salašnický pes.
Jednalo se o zápis hned dvou rekordů: největší počet appenzellských salašnických
psů na výstavě a největší počet appenzellských salašnických psů na jednom místě.
Největší podíl a zásluhu na zrození nápadu má můj manžel Jiří Horák, kterému
tímto děkuji za originální nápad. Když
z mých úst již po několikáté slyšel, že je
úžasné kolik appenzellů se letos na výstavě sejde, napadla ho myšlenka vytvořit
český rekord. No a nápad byl na světě.
Od nápadu k uskutečnění byla cesta dlouhá a trnitá. Kontaktovala jsem kamarádku
Marii Hoškovou s vysvětlením a prosbou o pomoc. Marie byla nápadem nadšená a šlo
se do toho.
Do naší facebookové skupiny appenzellský salašnický pes jsme napsaly prvotní informaci o zápisu rekordů. Ve výše zmíněné agentuře jsme zjistily podmínky, za kterých se
rekordy uskutečňují a zapisují. Domluvilo se místo
konání, vyplnila se žádost
o zápis a agentura prověřila,
zda takové rekordy již v knize rekordů existují, či nikoliv.

Nejmladší a nejstarší
účastník rekordu ORNELLE vom Rutelihof´s Marii,
CEDRIK Šťastná Berjanka
a COMTESSA Šťastná Berjanka
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V neposlední řadě jsme požádaly předsedu KŠSP pana
Milana Rulce o schválení
této akce při klubové výstavě,
za což srdečně děkujeme.
Velké poděkování od nás
také patří oběma Šárkám
Křepčíkovým za vstřícnost
a spolupráci a „umožnění“.
Kolečka se dala do pohybu a následoval nespočet
telefonátů, e-mailů a další
korespondence majitelům
appenzellských salašnických psů, tak aby se o této
akci dozvědělo co nejvíce lidí
a měli možnost přihlásit své
pejsky na výstavu a tím pádem i na pokus o rekord.
V pátek 24. 5. 2019 jsme
v areálu Knížecí rybník ve spolupráci s KŠSP vytyčili prostor pro appenzellský rekord,
neboť jednou z podmínek je
fotodokumentace celého
průběhu rekordu. Této role
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se ochotně ujal můj výborný
kamarád Petr Plodík. Rovněž
jemu patří velké poděkování.
V sobotu 25. 5. po zahájení
samotné výstavy se majitelé
a pejsci shromáždili na stanoveném místě a pokus o rekord
mohl být zahájen. Nejprve se
udělala velká společná fotka, což nebylo nakonec tak
těžké jak se zprvu zdálo. Dokonce, vzhledem k hlučnosti
našich miláčků, panoval i relativní klid.
Poté se dělala skupinová fota,
pan komisař podle seznamu
kontroloval čtyřnohé rekordmany, předával pamětní listy.
Po přepočítání všech zúčastněných pejsků pan komisař
vyhlásil neuvěřitelné číslo: 56!
Součástí zápisu bylo zmínění nejmladšího a nejstaršího účastníka rekordů, jimiž
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byli ORNELLE vom Rutelihof´s
Marii, sourozenci CEDRIK
Šťastná Berjanka paní Ireny
Placerové a COMTESSA
Šťastná Berjanka Markéty
a Jaromíry Sojkových.
Celkově to byl nezapomenutelný zážitek plný krásných
a mnohdy i dojemných chvil.
Snad nejen pro mě a Marii
ale i pro všechny zúčastněné.
Neboť bez podpory, snahy
a přičinění všech zúčastněných „aplíkářů“ by zápis
do české knihy rekordů zůstal pouhým nápadem, který
by nikdy nebyl uskutečněn.
Myslíme si, že i tato akce byla
krásnou ukázkou toho, jakou
prima partou „aplíkáří“ jsou
a jak umí táhnout za jeden
provaz až do úplného finále.
Za to vám patří náš obdiv
a velké díky.
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Jsme přesvědčené, že i takto
se dá veřejnost informovat
o tom, že existuje appenzellský salašnický pes - v rodině
salašníků malý, zato s velkým srdcem. Byla to krásná
a trochu netradiční prezentace
našeho plemene a úžasný
zážitek pro nás všechny.
text: Lucie Horáková
Kučerová a Marie Hošková
foto: Petr Plodík
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