SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ
Klubová výstava Slovenských čuvačů
se zadáváním titulů „Nejlepší pes výstavy“, „Nejlepší fena výstavy“

Mladá Boleslav
15. 7. 2018
KATALOG

Ultima Janin ranč – V1, CAJC, BOJ, BOB
Sponzor výstavy:

Vážení členové spolku, chovatelé a návštěvníci výstavy,
Srdečně Vás jménem Spolku chovatelů Slovenských čuvačů vítám na druhé letošní výstavě
pořádané naším spolkem, a to na klubové výstavě se zadáváním titulu Nejlepší pes výstavy
a Nejlepší fena výstavy.
Vítám příznivce plemene, zkušené i začínající chovatele, ale také zájemce o čuvače z řad
dětí, z nichž někteří z nich budou výstavu zahajovat soutěží Dítě a čuvač.
Těší nás vysoký počet přihlášených jedinců, který je důkazem stále rostoucího zájmu o
plemeno.
Posuzování na dnešní klubové výstavě přijal pan Milan Krinke, zkušený rozhodčí, který má
dlouholeté zkušenosti s posuzováním mnoha plemen, Slovenských čuvačů nevyjímaje.
Dále bych chtěl upozornit na další akce, které budeme pořádat ještě v letošním roce a
v roce 2019, a to letní výcvikový tábor, výcviková soustředění v pasení ovcí a zejména na
speciální výstavu v květnu 2019, kdy společně oslavíme výročí plemene,
Další informace k akcím najdete buď v tomto katalogu anebo průběžně na webových
stránkách spolku: www.slovensky-cuvac.biz.
Děkuji všem, kteří se zcela dobrovolně a ve svém volném čase věnovali přípravě a
organizaci této i jiných výstav pořádaných Spolkem.
Všem vystavovatelům přeji příjemné a klidné prožití výstavy a co nejlepší výstavní umístění,
chovatelům mnoho úspěchů v chovu a všem účastníkům krásné, společně strávené chvíle
s přáteli se společným zájmem a s našimi krásnými čuvači.

Za Spolek chovatelů Slovenských čuvačů

Ing. Petr Vaník
Předseda Spolku

Pořádající klub:
SPOLEK CHOVATELŮ SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ
Lidická 13
602 00 Brno
e-mail: vybor@slovensky-cuvac.biz
http://www.slovensky-cuvac.biz
Ředitel výstavy: Bc. Žaneta Tancošová
Rozhodčí výstavy: Milan Krinke (CZ)

PROGRAM VÝSTAVY:

1. Přejímka psů, veterinární kontrola
2. Zahájení výstavy
3. Soutěž „Dítě a čuvač I“
4. Soutěž „Dítě a čuvač II“
5. Posuzování v kruhu – psi
6. Posuzování v kruhu – feny
7. Soutěž o titul „Nejlepší štěně výstavy“
8. Soutěž o titul „Nejlepší dorost výstavy“
9. Soutěž o titul „Nejlepší pes klubové výstavy 2018“
10. Soutěž o titul „Nejlepší fena klubové výstavy 2018“
11. Soutěž o titul BOJ – „Nejlepší mladý plemene“
12. Soutěž o titul BOV – „Nejlepší veterán plemene“
13. Soutěž o titul BOB – „Vítěz plemene“
14. Soutěž o titul BOS – „Nejlepší jedinec opačného pohlaví“
15. Soutěž „Nejlepší pár psů“
16. Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina“
17. Focení vítězů
18. Bonitace

TŘÍDY
Rozdělení do tříd se řídí výstavními řády ČMKU a FCI a je uvedeno na přihlášce. Pro třídu
pracovní musí být k přihlášce doložen certifikát. Certifikát, opravňující zařadit psa do třídy
pracovní, vydává ČKS, KJČR, MSKS, SZBK ČR.
KLASIFIKACE
Klasifikace se provádí známkou:
Třída štěňat a dorostu:
velmi nadějný, nadějný
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, veteránů a čestná:
výborná, velmi dobrá, dobrá, dostatečná
Ve třídách se stanovuje pořadí prvních čtyř jedinců oceněných známkou výborná nebo
velmi dobrá.
Hodnocení psa se do průkazu původu zapisuje ve výstavním kruhu.
TITULY a SOUTĚŽE
Udělení titulů není nárokové, tituly je možné zadat bez ohledu na počet soutěžících psů,
pokud kvalita psa odpovídá zadání titulu.
Tituly a čekatelství zadávané ve výstavním kruhu:
CAJC, čekatelství titulu Junior šampion ČR
může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých ocenění známkou výborný 1.
Nejlepší mladý pes klubové výstavy 2018,
Titul může být udělen nejlepšímu psovi, který získal ve třídě mladých hodnocení výborný 1,
CAJC.
Nejlepší mladá fena klubové výstavy 2018,
Titul může být udělen nejlepší feně, která získala ve třídě mladých hodnocení výborný 1,
CAJC.
CAC, čekatelství titulu Český šampion
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění
známku výborný 1.
res. CAC,
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní nebo vítězů ocenění
známku výborný 2.
Nejlepší pes klubové výstavy 2018,
Titul může být udělen nejlepšímu psovi z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jeden pes s hodnocením výborný 1, CAC.

Nejlepší fena klubové výstavy 2018,
Titul může být udělen nejlepší feně z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jedna fena s hodnocením výborný 1, CAC.
Jedinec, který obdrží ve třídě čestné ocenění výborný 1, se stává vítězem třídy čestné.
Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává vítězem třídy veteránů
a čekatelem Českého veterán šampiona.
BOJ, nejlepší mladý plemene – Best of Juniors
titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence „Nejlepší mladý pes klubové výstavy
2018“ a „Nejlepší mladá fena klubové výstavy 2018“
BOV, nejlepší veterán plemene – Best of Veterans
titul získává nejlepší jedinec plemene z konkurence vítězů tříd veteránů pes/fena
BOB, vítěz plemene – Best of Breed
titul získává nejlepší jedinec z konkurence BOJ, Nejlepší pes klubové výstavy 2018,
Nejlepší fena klubové výstavy 2018 a BOV
BOS, nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex
titul získává nejlepší jedinec opačného pohlaví než jedinec, který získal titul BOB.
Tituly a soutěže zadávané v závěrečném kruhu:
POZOR!!! Na soutěže se nelze přihlásit až v den konání výstavy.
Dítě a čuvač I – pro mladé vystavovatele ve věku 3-10 let (posouzení po zahájení výstavy)
Dítě a čuvač II – pro mladé vystavovatele ve věku 11- 17 let (posouzení po zahájení výstavy)
Nejlepší štěně výstavy – do soutěže nastupují jedinci ze třídy štěňat pes i fena - oceněná
známkou velmi nadějný 1 na této výstavě.
Nejlepší dorost výstavy - do soutěže nastupují jedinci ze třídy dorostu pes i fena oceněná známkou velmi nadějný 1 na této výstavě.
Nejlepší jedinec tříd čestných – do soutěže nastupují jedinci ze tříd čestných pes a fena
ocenění známkou výborný 1, vítěz třídy na této výstavě.
Nejlepší pár psů – do soutěže se může přihlásit vystavovatel, pod jehož jménem byl na
výstavě posouzen pes a fena. Každá další změna – například doplnění spolumajitelství není
povolena
Nejlepší chovatelská skupina – do soutěže může přihlásit chovatel minimálně 3 a
maximálně 5 jedinců, z jeho chovatelské stanice, kteří byli na této výstavě posuzováni,
pocházející nejméně od dvou různých otců či matek. Chovatel nemusí být majitelem
jedinců.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví.
Psi musí být v imunitě proti vzteklině podle platných předpisů.
Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6
veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.
Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením
Evropského parlamentu a Rady Evropy 998/2003 ze dne 26. 5. 2003
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Výstava je přístupná psům a fenám plemene Slovenský čuvač zapsaných
v plemenných knihách uznaných FCI, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro
zařazení do výstavní třídy. Rozdělení do tříd se řídí Výstavním řádem FCI a je uvedeno na
přihlášce. Psi, jejichž přihlášky nebudou obsahovat potřebné doklady (kopii certifikátu nebo
šampionátu) pro zařazení do třídy pracovní a vítězů, budou bez urgence zařazeni to třídy
otevřené.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v
průkazu původu je shodné s prvním, za plnou cenu přihlášeným psem. Každá další změna
– například doplnění spolumajitelství, bude brána jako přihláška za plnou cenu. Stejné
ustanovení platí i pro hlášení soutěže párů. Za nesprávně vyplněnou přihlášku nebere
pořadatel odpovědnost.
Pořadatel výstavy nezodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Z výstavy se dále vylučují feny v
druhé polovině březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním
zákrokem k odstranění vady exteriéru psa. Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou,
která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze
trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím
stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu.
Vystavovatel zasláním přihlášky souhlasí se zveřejněním svého jména a adresy v katalogu
a na webových stránkách (včetně zveřejnění výsledků a veškeré doprovodné dokumentace
z výstavy). Rovněž se vylučují psi rozhodčího, přihlášení na výstavu v den, kdy tento
rozhodčí posuzuje. V případě, že by se výstava nekonala z objektivních příčin, budou
poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat všechna
ustanovení výstavního řádu, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, dodržovat
pořádek v celém areálu, k čemuž se zavazují podáním přihlášky.
PROTESTY
Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních
důvodů pro porušení výstavních předpisů a propozic. Protest musí být podán písemně,
současně se složením jistiny 1000,- Kč pouze v průběhu posuzování v kruhu. Nebude-li
protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

PSI
Třída dorostu
Velmi nadějná 1
01 Alvin od Sulťových kopýtek, CMKU/SC/2848/18, 12.1.2018
o: Grand Glena Onyx Márk, m: Ch. Halina Janin ranč
ch.: Janoušková Petra,
maj.: Lázniková Gabriela, Bobková 736/26, 198 00 Praha 9
Velmi nadějná 2
02 Jef Janin ranč, SPKP/10513, 2. 1.2018
o: Kimo Janin ranč, m: Klára Mapa
ch.: Jana Goliášová,
maj.: Karel a Dana Mlčochovi, Bohdaneč 23, 285 25 Bohdaneč
Třída otevřená
Výborná 1
03 Arthur Cepa Gemstone, CMKU/SC/2677/17, 19. 2. 2017
o: Baks Šťastná budoucnost, m: Iowanna z Oppidda Lughtwine
ch.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51
maj.: Frantiček Meško, Luční 307, 431 14 Strupčice
Třída vítězů
V1, CAC, nejlepší pes výstavy
04 Ch. Weite Wilko Černý korálek, CMKU/SC/2277/14, 16. 6. 2014
o: Zoro Černý korálek, m: Halina Černý korálek
ch.: MVDr. Anna Valterová,
maj.: Věra Hnetilová, Strýčice 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Třída čestná
V1, vítěz třídy čestné, nejlepší jedinec čestných tříd
05 Ch. Coudy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2350/14, 15. 10. 2014
o: Marcel Janin ranč, m: Erin Tatranská perla
ch.: Romana Rendlová,
maj.: Jan Líkař, Hosín 197, 373 14 Hluboká nad Vltavou
Třída veteránů
Výborná 3
06 Bert od Čertova kopýtka, ČLP/SC/1609/13, 6. 6. 2010
o: Dan Šťastný pes, m: Gabra Janin ranč
ch.: Kateřina Brtníková,
maj.: Bc.Petr Sameš, Lipník 127, 675 52 Lipník
Výborná 2
07 Ch. Hassan Bílé království, CMKU/SC/1392/08/11, 15. 5. 2008
o: Ch. Yrro Iro Janin ranč, m: Jch. Akki Bílé království
ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 68, 566 01 Vysoké Mýto
Výborná 1, vítěz třídy veteránů, BOV,BOB
08 Ch. Chuck z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/1636/10/11, 31. 5. 2010
o: Ich. Neklan Stop Bohemia Genao, m: Dorotka z Borovýho hrádku
ch.: Jaroslava Říhová,
maj.: Jan Krsek, Chudeřínská 60, 436 03 Litvínov

FENY
Třída štěňat
Velmi nadějná 1, nejlepší štěně výstavy
09 Jamina Katčina zahrada, ČLP/SC/2873, 16. 2. 2018
o: Marcel Janin ranč, m: Daya Katčina zahrada
ch.: Kateřina Rychetská,
maj.: Nikola Jedličková, Alešova 13, 400 01 Ústí nad Labem
Třída dorostu
Nadějná
10 Agaia od Sulťových kopýtek, CMKU/SC/2850/18, 12. 1.2018
o: Grand Glena Onyx Márk, m: Ch. Halina Janin ranč
ch.: Janoušková Petra,
maj.: Kvardová Marie, Plzenecká 220/2, 326 00 Plzeň
Velmi nadějná
11 Ajla od Sulťových kopýtek, CMKU/SC/2851/18, 12. 1.2018
o: Grand Glena Onyx Márk, m: Ch. Halina Janin ranč
ch.: Janoušková Petra,
maj.: Karel a Dana Mlčochovi, Bohdaneč 23, 285 25 Bohdaneč
Velmi nadějná 2
12 Anie od Sulťových kopýtek, CMKU/SC/2854, 12. 1. 2018
o: Grand Glena Onyx Márk, m: Ch. Halina Janin ranč
ch.: Janoušková Petra,
maj.: Irena Kašeová, Lvová 3, 471 25 Jablonné v Podještědí
Velmi nadějná 4
13 Annabella od Sulťových kopýtek, CMKU/SC/2855/18, 12.1.2018
o: Grand Glena Onyx Márk, m: Ch. Halina Janin ranč
ch. a maj.: Janoušková Petra, Velký Průhon 154, 289 01 Dymokury
Velmi nadějná 3
14 Casie Maybe Angels, ČLP/SC/2860, 13. 1. 2018
o: Baks Šťastná budoucnost, m: Only Janin ranč
ch. a maj: Jana Hanyková, Jílovská 46, 251 68 Sulice
Velmi nadějná 1, nejlepší dorost výstavy
15 Caysie Maybe Angels, ČLP/SC/2861, 13. 1. 2018
o: Baks Šťastná budoucnost, m: Only Janin ranč
ch.: Jana Hanyková,
maj.: Kateřina Buřičová, Sídliště 408, 262 03 Nový Knín
Třída mladých
V1, CAJC, nejlepší mladá fena výstavy, BOJ, BOS
16 Abbey z Brandýského dvora, ČLP/SC/2738, 15. 5. 2017
o: C.I.B..Coudy Bratroňské štěstí m: Bony Šťastná budoucnost
ch.: Reslová Jana,
maj.: Pauknerová Šárka, Zálužská 575, 391 56 Tábor 4
Neúčast
17 Aura Cepa Gemstone, CMKU/SC/2680/17, 19. 2. 2017
o: Baks Šťastná budoucnost, m: Gr.ch. Iowanna z Oppidda Lughtwine
ch.+ maj.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51

Neúčast
18 Ira Černý korálek, CMKU/SC/2741/17, 30. 4. 2017
o: Alex Janin ranč, m: Agrana Černý korálek
ch. + maj: MVDr. Anna Valterová, Otovice 61, 549 72 Otovice u Broumova
Mezitřída
Velmi dobrá 2
19 Tisha Orlický talisman, CMKU/SC/2632/16, 14. 10. 2016
o: E Árčí z Borovýho hrádku, m: C.I.B. Garia Orlický talisman
ch.: Dušková Jana,
maj.: Šulc Jiří, Pecerady 119, 257 41Týnec n. S.
V1, CAC, nejlepší fena výstavy
20 Unita Orlický talisman, CMKU/SC/2704/17, 17. 3. 2017
o: Ken Orlický talisman, m: Bellis Orlický talisman,
ch. + maj.:Jana Dušková, M.R. Štefánika 649, 565 01 Choceň
Třída otevřená
Velmi dobrá 3
21 Airis z Ladova údolí, CMKU/SC/2467/15, 7. 7. 2015
o: Vax Power Janin ranč, m: Mia Janin ranč
ch.: Naďa Nábělková,
maj.: Jaroslav Švec, Myslív 14, 341 01 Horažďovice
V1, CAC
22 Begi Chlupatá krása, CMKU/SC/2535/15, 31.12. 2015
o: Ch. Marcel Janin ranč, m: Ch. Deisy Janin ranč
ch. a maj.: Gregor Jaroslav, Nemošická 240, 530 02 Pardubice
V2, res. CAC
23 Gessie Carin dom, SPKP/10292, 30. 11. 2015
o: Uran Janin ranč, m: Daida Carin dom
ch: Zuzana Buzáková,
maj.:Jana Dušková, M.R. Štefánika 649, 565 01 Choceň
Třída vítězů
V2, res. CAC
24 Ch.Aida Dračí templ, CMKU/SC/2421/15, 31. 3. 2015
o: Dalas Carin dom, m: Ch. Besy z Pozdišovskej doliny
ch.: Hlavnička Petr,
maj.: Suchý Josef, Střítež u Jihlavy 118, 588 11
V1, CAC
25 Ch. Harmony Tatranská perla, ČLP/SC/2263, 7. 5. 2014
o: Baryk Janin ranč, m: Arisa z Petroupíma
ch. + maj.: Petr Navrátilík, Sojovice 216, 29475 Sojovice
Velmi dobrá 3
26 Ch.Holly Beskydská vločka, CMKU/SC/2459/15/17, 17. 6. 2015
o: Astor Orlický talisman, m: Dolly z Borovýho hrádku
ch.: Prstecká Karla
maj.: Brož Jiří, Habrova 586, 250 90 Jirny

Třída veteránů
Neúčast
27 ch. Bellis Orlický talisman, CMKU/SC/1462/09, 23. 2. 2009
o: Egar Dolly Janin ranč, m: Greis Janin ranč,
ch. + maj.:Jana Dušková, M.R. Štefánika 649, 565 01 Choceň
Výborná 1, vítez třídy
28 C.I.B. Chelsey Bílé království, CMKU/SC/1456/09/11, 23. 2. 2009
o: Huňoš Frigo Janin ranč, m: Ch. Essy Bílé království
ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 68, 566 01 Vysoké Mýto

NEJLEPŠÍ PÁR
 Hassan Bílé království a Chelsey Bílé království – maj. Miroslava Dobešová – 1. místo
 Jef Janin ranč a Ajla od Sulťových kopýtek – maj. Dana a Karel Mlčochovi - neučast
CHOVATELSKÁ SKUPINA
 Orlický talisman chov. Jana Dušková - neúčast

DÍTĚ A ČUVAČ I
 Karolínka Boháčová 10 let + Chelsey Bílé království – 1. místo
 Simonka Kvardová 9 let + Agaia od Sulťových kopýtek – 2. místo
 Sára Mlčochová 9 let + Ajla od Sulťových kopýtek – 3. místo
DÍTĚ A ČUVAČ II
 Tomášek Boháč 12 let + Chelsey Bílé království - 1. místo
 Denisa Lázniková 13 let + Alvín od Sulťových kopýtek - 3. místo
 Filip Mlčoch 12 let + Jef Janin ranč - 2. místo

Tréninkové intenzivní výcvikové soustředění pasení ovcí
(vhodné pro začátečníky i pokročilé)

Tradiční
podzimní pasení

Místo konání: Načešice (u Heřmanova Městce)
Tréning povede: Daniela Rájová (rozhodčí pro zkoušky pasení)
Individuální přístup ke každému, teorie o pasení, praktické vyzkoušení práce vašeho
psa u stáda, seznámení s obsahem zkoušek vloh (NHAT), příprava na zkoušky HWT,
IHT 1 TS, IHT 2 TS.
Aktuální informace naleznete na našich www stránkách
www.slovensky-cuvac.biz

