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Milí priatelia,
rok 2021 sme začínali s obmedzeniami, ktoré nám bránili osobne sa stretnúť, ale
mali sme aspoň viac času sa doma venovať sebe, svojím rodinám ako aj našim
štvornohým kamarátom. Psíci potrebujú našu pozornosť každý deň, či je
lockdown alebo výstavná sezóna.
Situácia sa našťastie v lete výrazne zlepšila a mohli aj kluby zorganizovať svoje
akcie. Ani náš klub nezaostával. Podarilo sa nám zorganizovať 2 krásne výstavy
vo veľmi príjemnej atmosfére a s ideálnym počasím . A to nebolo všetko ...

Klubová výstava Suchohrad 25.7.2021

25. júla sa v Suchohrade konala klubová výstava, na ktorú sa prihlásilo 31
majiteľov a predviedlo 51 jedincov. Pozvanie posudzovať výstavu prijala
rozhodkyňa z Maďarska, pani Anita Markus (Black Mirage kennel). Víťazom sa
stal pes Lindridge Bolt From the Blue v spoluvlastníctve Lindy Czipott a Attilu
Czeglédi (HU).

Kompletné výsledky výstavy nájdete na webe:
https://www.cockerspanielclub.sk/kv-suchohrad-25-7-2021-2/

Špeciálna výstava Košúty 10.9.2021
10. septembra sa v Košútoch organizovala špeciálna klubová výstava. Meno
svetoznámeho rozhodcu, špecialistu aj na kokrov, Frank Kane (UK) prilákalo 35
majiteľov, ktorí prišli predviesť svojich 58 psov. Víťazom sa stala sučka Carrie
od Bukové Studánky vo vlastníctve Ivy Maršíkovej (CZ).

Kompletné výsledky výstavy nájdete na webe:
https://www.cockerspanielclub.sk/sv-kosuty-10-9-2021/

Darček pre členov klubu
Na letnú klubovú výstavu si klub pripravil pre svojich
členov aj prekvapenie v podobe klubového vešiačika.
Členom, ktorí sa výstavy nezúčastnili, boli vešiačiky
zaslané poštou.

Čestný člen
V roku 2021 výbor klubu udelil čestné členstvo v klube
CSC pani MUDr. Eve Felszeghyovej za jej dlhoročnú
aktívnu činnosť v klube a propagáciu plemena anglický
kokeršpaniel. Chovu sa venuje už od roku 1978. V jej
chovateľskej stanici sa narodilo viacero medzinárdných
šampiónov
a šampiónov
rôznych
krajín.
Pani
Felszeghyovú môžete stretnúť aj na medzinárodných
alebo klubových výstavách ako rozhodkyňu pre
plemená FCI skupiny 4. a 8.
Doterajšie získané ocenenia:




Bronzová, strieborná a zlatá medaila KCHPS za dlhoročnú chovateľskú
činnosť a za propagáciu a rozvoj plemena,
2018 – strieborná medaila SKJ v kategórii chov – exteriér a bronzová
medaila SKJ v kategórii rozhodcovská činnosť,
2017 – bronzová medaila SPZ za zásluhy v poľovníctve.

Súťaž Koker roka
Počas klubovej výstavy bola vyhodnotená aj súťaž Koker roka za rok 2020.
Ocenení jedinci získali diplom a pekné ceny.
Ocenenie získali títo jedinci:
Pes roka:
1. miesto
Drycastle Dandy´s Jolly Joker
m: MUDr. Felszeghyová Eva

2. miesto
Fiškál z Bojnických údolov
m: Škrabák Vladimír

3. miesto
Ludwig z Vejminku
m: Škrabák Vladimír

Suka roka:
1. miesto
Dorothea z Vejminku
m: Škrabák Vladimír

2. miesto
Drycastle Dandy´s Lara
m: MUDr. Felszeghyová Eva

3. miesto
Arwen z Královskej vyhliadky
m: Škrabák Vladimír

Súťaž Koker roka vyhlasuje klub aj pre rok 2021. Prihlášku do súťaže posielajte
na adresu: iveta.uhrova@gmail.com do 31.3.2022. Podmienky súťaže nájdete
na web stránke klubu: https://www.cockerspanielclub.sk/koker-roka/.

Handlingový tréning
Tento rok sme sa zamerali na podporu našich členov a pripravili sme klubový
výstavný tréning pod vedením jedného z našich členov, skúseného handlera
Mykolu Nevreva. Majitelia si mohli spolu so svojimi psíkmi v pohodovej atmosfére
vyskúšať atmosféru výstavy v RSDC tréningovej hale v Pezinku. Tréning bol
určený na podporu menej skúsených vystavovateľov ako aj pre už ostrielaných
vystavovateľov. Akýkoľvek tréning alebo výcvik či iná forma socializácie je
dôležitá pre našich psov celý život.

Tréning sme ukončili spoločným obedom v Senci na Slnečných jazerách.
Stretnutie aj jedlo sme si vychutnali naplno 

Web stránka
Adventný čas a dlhé zimné večery sme tiež využili
na aktualizáciu a modernizáciu klubovej webovej
stránky. Ešte drobnosti ostávajú na doľadenie, ale
už jej vynovený vzhľad môžete nájsť na
štandardnej adrese:
www.cockerspanielclub.sk.
Aby bolo stránka aj do budúcna aktívna a prinášala
čerstvé a zaujímavé informácie, potrebujeme od
vás, členov, aby ste aj vy k tomu prispeli. Keď
budete chcieť odprezentovať vašich psíkov, získané
úspechy, narodené šteniatka atď, pošlite nám
prosím k tomu podkladový materiál a kvalitnú
fotku. Všetky podnety na webovú stránku
posielajte na matrikára a ekonóma klubu:
iveta.uhrova@gmail.com
alebo
môžte
využiť
formulár k dispozícii priamo na web stránke.

Chovateľské aktuality
Predstavujeme vám uchovnených jedincov v roku 2021: 1 pes / 5 sučiek
Junak z Bojnických údolov

Isis Simonides

Silvery-Snowball Swing

Precious Pearl of English Lady

Bella Molly Monet

Aurora Molly Monet

V roku 2021 sa narodili šteniatka v 4 chovateľských staniciach:





Z Bakovej jamy – 4 šteniatka
Z Bojnických údolov – 7 šteniatok
Perla z údolia – 6 šteniatok
Stillmoore – 5 šteniatok

Členský poplatok na rok 2022
Ako každý rok pripomíname termín 31.1.2022 na zaplatenie členského poplatku
na rok 2022. Bankové spojenie a výšku členského poplatku nájdete na web
stránke: https://www.cockerspanielclub.sk/cennik-poplatkov/.

Pamiatka
S úprimným a hlbokým zármutkom oznamujeme,
že nás po krátkej chorobe dňa 12. 12. 2021, vo
veku nedožitých 89 rokov opustil Albín Luknár,
čestný člen a predseda Cockerspaniel clubu,
dlhoročný chovateľ, rozhodca pre všetky plemená
exteriéru, rozhodca z výkonu, dlhoročný predseda
KCHPS, ale hlavne čestný, rovný človek a priateľ.

V roku 2022 sa tešíme na stretnutie na klubových akciách. Plánujeme
zorganizovať štandardne 2 výstavy počas roka. Termíny zverejníme neskôr podľa
vývoja situácie. Ak to bude možné zorganizovať, pozvánku na členskú schôdzu
budeme posielať tiež podľa situácie s dostatočným predstihom, aby ste si vedeli
zariadiť program.

Výbor CSC

