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Kalendár výstav – rok 2007 

27.-28. január 2007 – CACIB Trenčín (Slovenská kynologická jednota, Štefánikova 10, 
811 05 Bratislava, tel. 02/52492298, http://www.skj.sk/)  
 
17. marec 2007– CAC Nitra (NITRACANIS, P. O. BOX 56 F, 949 01 NITRA, tel. 
037/7739341-2, http://www.nitracanis.sk/) 
 
6. máj 2007– CAC Banská Bystrica (Ing. Miroslava Záchenská, Nová 3, 974 01 Banská 
Bystrica, tel. 048/4177752, 0905753633, e-mail: mzachenska@indrop.gov.sk) 
 
12.-13. máj 2007– CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, Štefánikova 10, 
811 05 Bratislava, tel. 02/52623355, http://www.skj.sk/, e-mail: kynologia@spz-
kynologia.sk) 
 
26. máj  2007– Memoriál Prof. Antonína Hrůzu PRIBYLINA- špeciálna výstava (Jana 
Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 0910781247, e-mail: janagoliasova@stonline.sk)  
 
1. júna 2007– CAC–NV Senec (Ladislav Balogh, Budovateľská 6,900 27 Bernolákovo, 
tel:0908956613, e-mail: lacobalogh@zoznam.sk, www.pointer-sportclub.sk)  
 
2.-3. júna 2007 – CACIB Nitra (MVP sekretariát, Dlhá 90, 949 01 Nitra, tel. 037/7336368, 
http://www.nitradogs.sk/), e-mail: nitradogs@stonline.sk 
 
23.-24. júna  2007 – CACIB Brno (INTERCANIS, Všetičkova 5, 60200 BRNO, tel. 00420 
543 212 026, http://www.intercanis.cz/, e-mail: intercanis@intercanis.cz) 
 
15. júl 2007– CAC Košice (SPZ Okresná organizácia, Pri Miklušovej väznici 8, 040 01 
Košice, tel. 055/6222212, e-mail: spzke-mesto@stonline.sk) 
 
18.-19. august 2007– 2 x CACIB Bratislava (Slovenský poľovnícky zväz, MVP, 
Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel. 02/52623355, http://www.skj.sk/, e-mail: 
kynologia@spz-kynologia.sk) 
 
3. november 2007– CACIB Nitra (NITRACANIS, P. O. Box 56 F, 949 01 NITRA, tel. 
037/7734967, http://www.nitracanis.sk/, e-mail:nitracanis@nitracanis.sk) 
 
4. november 2007– EURÓPSKA ŠPECIÁLNA VÝSTAVA SLOVENSKÝCH 
ČUVAČOV(Jana Goliášová, skanzen, 032 42 Pribylina, tel. 00421910781247, 
e-mail: janagoliasova@stonline.sk) 
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Milí priatelia, 
 
 
Prihováram sa Vám na konci starého, na začiatku nového roku. 
V  roku 2006 sme zorganizovali dve klubové výstavy, dve bonitácie. Chovatelia odchovali zasa, ako už 
pár posledných rokov asi 100 šteniatok. Pribúdajú noví, mladí chovatelia . Žiaľ chovateľská základňa nie 
je vysoká. No mladé sučky, ktoré sme v roku 2006 mohli vidieť  na výstavách a boli bonitované, dávajú 
nádej na kvalitné odchovy v ďalších rokoch. Ako alarmujúci by som  rada spomenula absolútny 
nedostatok krycích psov a obrovský úbytok krvi!!! Týmto apelujem najmä na chovateľov, ktorým 
z chovateľského poriadku vyplýva povinnosť poskytnúť adresy nových majiteľov šteniat poradcovi chovu.  
Veľmi ťažko mi je potom pozývať mladé čuvače na výstavy, keď ani netuším, kde žijú. 
Je aj na chovateľoch aby boli s majiteľmi svojich šteniatok v kontakte, chov predsa nie je len o tom, že 
odchovám a predám šteniatka, ale aj o tom, že mám informácie o tom, ako sa majú  ako vyzerajú. 
V dnešnej dobe internetu, digitálnych fotoaparátov to nie je problém.  
Úbytok krvi je ale spôsobený aj tým, že kryje pár krycích psov. Nie je to len tým, že by som preferovala 
stále tých istých psov. Majitelia krycích psov ich držia vo väčšine prípadov samých na záhrade a tento 
potom, keď ku nim príde sučka na námluvy, nevedia ako na to. Krycí pes musí mať dostatok dobrého 
krmiva ( pozor nezamieňať si dostatok s prekrmovaním ﴿, dostatok pohybu a kontaktu s príslušníkmi 
psieho rodu. V poslednej dobe sa nám často stáva, že psík sučku nenapári a chovateľ váži často dlhú 
a finančne náročnú cestu zbytočne. Márna je potom moja snaha o genetickú pestrosť, ktorá je základom 
životaschopnosti plemena, keď vybraný krycí pes sklame. Život chovnej sučky a jej možnosť využitia 
v chove je krátky a tak každé jedno premeškané háranie, je stratou pre chov a zachovanie plemena.    
Chovateľov, ktorí nemajú vyrovnané podlžnosti voči klubu žiadam, aby na účet klubu poukázali za každé 
zapísané šteňa 100,-Sk a majitelia krycích psov za každé párenie 200,-Sk. 
Nie je v mojich silách každého jedného vyzývať, aby si splnil túto povinnosť. Sú kluby, ktoré vyžadujú 
platbu za šteniatka vopred, ešte pred zápisom do plemennej knihy. Viem veľmi dobre, aká finančná záťaž 
pre chovateľa je odchovať a predať šteniatka a nevyžadujem platbu vopred. Ale sú chovatelia, ktorí 
odchovávajú a neplatia a pritom šteniatka majú predané.  
V budúcnosti budem nútená tieto nedoplatky riešiť tak, že neplatičom nevydám krycie listy.  UniBanka 
Nitra , č.účtu je 4991366/1200, adresát je Klub chovateľov slovenských čuvačov,Štefánikova 10, 811 
05 Bratislava 
Zároveň upozorňujem na  nutnosť zaplatiť členské za rok 2007. 
Neprikladám zloženku, keďže klub žiadnu nemá. Najlepšie pre okamžitú identifikáciu platby je, 
keď  zaplatíte prevodom z účtu.  
V spravodaji nájdete výsledky Top čuvač 2005, výsledky výstav, plemennú knihu 2005 , poslednú 
rozlúčku s chovateľom, článok Slava Haratíka o jeho skúsenosti s herpesvirom, gratuláciu pánu 
Barbierovi.  
Chcem všetkých upozorniť na zmenu termínu XXXVIII. Memoriálu Prof. Antonína Hrůzu, ktorý sa 
v roku 2007 bude konať 26.mája v Muzeu Liptovskej dediny v Pribyline. Vedenie muzea umožnilo klubu 
uskutočniť Memoriál v krásnom prostredí muzea v prírode. Je to možnosť absolvovať špeciálnu výstavu 
prírodnom prostredí , nie v hale. V  čase konania Memoriála je už muzeum hojne navštevované, takže 
budú naši čuvači určitě hojne obdivovaní. Po Memoriáli bude bonitácia. Mne ostáva dúfať, že sa 
stretneme v hojnom počte.  
Prajem Vám teda všetko dobré, zdravie, štastie, veľa radosti s Vašimi čuvačmi po celý nový rok.  
                                                                                                                    
 
                                                                                                                                       Jana Goliášová 
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PLEMENNÁ KNIHA   2005 

Slovenský čuvač 
Larin dvor 
Haratík Horislav Ing.        
Riečiny 36/B                 
036 01 Martin                
13.01.2005 
WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   
LARA od Peňažnej hory/SPKP 8521   
9056   P CÉZAR 
9057   P CYRO 
9058   S CAMI 
9059   S CARA 
9060   S CONEY 
Biely Rodo 
Dobák Ľubomír                
032 23 Liptovská Anna 4      
27.02.2005 
IRO Hodkovičský les/SPKP 8781   
CLEA Biely Rodo/SPKP 8783   
9061   P EGON 
9062   P EMIR 
9063   S ELIS 
9064   S EVITA 
9065   S EVELYN 
Ostrá hora 
Štefánek Alojz               
Pod Orešovcom 778            
914 42 Horné Srnie           
08.03.2005 
ARKO Biely Rodo/SPKP 8584   
ASTA Ostrá hora/SPKP 8364   
9066   P HARY 
9067   P HASAN 
9068   S HESY 
9069   S HELA 
Biely lev 
Hrubý Zdeněk                 
Štóska 33                    
044 25 Medzev                
11.03.2005 

FANFÁN Mustang/SPKP 8549   
XELY Janin ranč/SPKP 8633   
9070   P JERRY 
9071   S JASNÁ 
9072   S JOJA 
9073   S JASMINA 
9074   S JOLLY 
Slovak Wildlife Society 
Rigg Robin                   
PO Box 72                    
033 01 Liptovský Hrádok      
22.02.2005 
BARÓN z Agorovho dvora/SPKP 8703   
DESIREE Biela dolina/SPKP 8837   
9075   P ANDY 
9076   S AJDA 
Janin ranč 
Goliášová Jana               
Skanzen                      
032 42 Pribylina             
22.03.2005 
WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   
KORA Janin ranč/SPKP 8409   
9078   P VALDA POWER 
9079   P VANDAL POWER 
9080   P VAX POWER 
9081   P VIDO POWER 
9082   S VANDA POWER 
9083   S VATRA POWER 
9084   S VESNA POWER 
Janin ranč 
Goliášová Jana               
Skanzen                      
032 42 Pribylina             
10.04.2005 
IRO Hodkovičský les/SPKP 8781   
ANETA Brusník II/SPKP 8544   
9085   P ZANO IRO 
9086   P ZBOJ IRO 
9087   S ZAZA IROVA 
9088   S ZUZA IROVA 
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Janin ranč 
Goliášová Jana               
Skanzen                      
032 42 Pribylina             
23.03.2005 
WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   
TERKA Janin ranč/SPKP 8574   
9089   P XANDER POWER 
9090   P XENO POWER 
9091   P XIT POWER 
9092   P XOCO POWER 
9093   S XARA POWER 
9094   S XAVA POWER 
9095   S XENA POWER 
9096   S XOLY POWER 
Janin ranč 
Goliášová Jana               
Skanzen                      
032 42 Pribylina             
04.04.2005 
IRO Hodkovičský les/SPKP 8781   
DÍKY GADE Janin ranč/SPKP 8747   
9097   P YACK IRO 
9098   P YAGO IRO 
9099   P YBO IRO 
9100   P YACKE IRO 
9101   P YRRO IRO 
9102   P YCO IRO 
9103   P YETI IRO 
9104   S YENA IROVA 
z Agorovho dvora 
Prievalský Jozef             
956 35 Nedašovce 57          
19.04.2005 
WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   
AIDA z Agorovho dvora/SPKP 8612   
9105   P ESO 
9106   P EGON 
9107   P ENDY 
9108   P ERO 
9109   S ELZA 
9110   S ELKA 

Biely démon 
Mikulášoví Jozef a Ingrid Dr 
Žabky 250                    
900 21 Svätý Jur             
29.04.2005 
XIT Biely démon/SHPK 00084  
LADA Biely démon/SPKP 8649   
9111   P USO 
9112   S UMA 
Medzihradský dvor 
Habánik Ján                  
Medzihradská 1357/26         
026 01 Dolný Kubín           
16.05.2005 
ATLAS Larin dvor/SPKP 8739   
TERY z Cibíka/SPKP 8714   
9113   P CÁR 
9114   P CHICCO 
9115   S CIDA 
9116   S CILA 
9117   S CINTA 
9118   S CIFRA XENA 
9119   S CÁRA 
9120   S CEDRA 
spod Babej hory 
Krupa Pavol Ing.             
Okružná 941                  
029 01 Námestovo             
05.06.2005 
ESO Biela dolina/SPKP 8923   
KORA Veperec/SPKP 8910   
9121   P ARES 
9122   P AZTEK 
9123   P ASTOR 
9124   P AMOR 
9125   P ANDY 
9126   P ARTOS 
9127   S AISCHA 
9128   S ASIA 
Biela sila 
Uhrin Štefan                 
Maštinec 65                  
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9147   S ROZA 987 01 Poltár                
17.06.2005 Biely démon 
ATLAS Larin dvor/SPKP 8739   Mikulášoví Jozef a Ingrid Dr BESY Biely lev/SPKP 8746   Žabky 250                    9129   P BENY 900 21 Svätý Jur             9130   S BESY 23.08.2005 
Povodie Hrona CHERON Biely démon/SPKP 8471   

BESSY G13/SPKP 8813   
9148   P VODAN 

Farárik Štefan               
Javorová 5                   

9149   P VULKÁN 976 46 Valaská               
9150   S VENUŠA 11.07.2005 
9151   S VÍLA WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   

HRONKA Povodie Hrona/SPKP 8581   Biely lev 
9131   P LASSO Hrubý Zdeněk                 9132   S LESKA Štóska 33                    
Janin ranč 044 25 Medzev                

23.09.2005 Goliášová Jana               
FANFÁN Mustang/SPKP 8549   Skanzen                      
FIBI Biely lev/SPKP 8881   032 42 Pribylina             
9152   P KING 05.08.2005 
9153   S KELLY IRO Hodkovičský les/SPKP 8781   
9154   S KIKA BRITA Malokarpatský dvor/SPKP 8722   
9155   S KITTY 9133   P ANDO 

9134   P ALAN  
9135   P ANTON 

Janin ranč 9136   P ARGO 
Goliášová Jana               9137   P ARNY 
Skanzen                      9138   P ASTERIX 
032 42 Pribylina             9139   S ANABELA 
29.12.2005 9140   S ANASTAZIA 
PANOŠ Janin ranč/SPKP 8493   9141   S ANUŠKA 
ANETA Brusník II/SPKP 8544   z Pozdišovskej doliny 9156   P BOR 

Čižmár Anton                 9157  S  BAŠKA 
072 01 Krásnovce 84                                        
12.08.2005 
WHITE POWER Borderlove/SPKP 8918   
NORA z Pozdišovskej doliny/SPKP 8780   
9142   P RAFOŠ 
9143   S RAFKA 
9144   S RAJKA 
9145   S RANKA 
9146   S RINA 
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XII.EURÓPSKA ŠPECIÁLNA 
VÝSTAVA SLOVENSKÝCH 
ČUVAČOV  6.11.2005 
Rozhodca : Elena Ruskovaara,  FIN 
 
PSY  
TR.DORASTU 
 
VN 1  XENO POWER JANIN RANČ 
o: Borderlove White Power  
m:Terka Janin ranč 
ch: Jana Goliášová m:Veróny Milan 
 
veľmi nádejný pes, správne proporcie, 
typické zauhlenie, nádherný pigment, 
správny výraz, na jeho vek dobrá kostra, 
dobré laby, dobrý krk a chvost, výborná 
srsť, správny pohyb na šteňa, potrebuje 
viac sebaistoty 

 
 
VN 2  YRRO IRO JANIN RANČ 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Díky Gade Janin ranč 
ch: Jana Goliašová  m:Soňa Mužíková 
 
silné kosti a telo, svalnaté šteňa, 
potrebuje vývin do výšky, telo dostatočne 
vyvinuté, správny profil hlavy, dobrá 
pigmentácia, barva očí dostatočná, trocha 
strmý vzadu, objemný hrudník, ľahký 
pohyb výborný chvost, dobrá kvalita 
srsti, dobrý temperament  
 

VN 3  ZBOJ  IRO JANIN RANČ  
o: Iro Hodkovičský les m:Aneta Brusník II 
ch: Jana Goliašová m:Pyšný  
 
samčie šteňa so správnymi proporciami, 
dobré kosti, hlava sa potrebuje vyvinúť do 
šírky, dostatočne tmavé oči, výborný 
pigment, správne zauhlenie, hrudník 
potrebuje vývin, dobrá kvalita srsti, nechce 
sa predvádzať v pohybe, silný pohyb, keď 
sa mu chce, priateľská povaha 
 
TR.MLADÝCH  
 
V 1,CAJC Európsky víťaz mladých 
IVANOE BIELY LEV 
o:Fanfán Mustang m: Xely Janin ranč 
ch: Hrubý Zdeněk m: MVDr. Valterová 
Anna 
 
veľmi svalnatý pes, takmer dokončený, 
silné kosti a končatiny, mohutná hlava 
správnej šírky a dlžky, výborný pigment a 
farba očí, výborný krk a hroná linia, 
výborné predhrudie a hrudník, mohol by 
byť viac zauhelný v kolenách, dobrá srsť, 
mladý pes, ktorý nepotrebuje oveľa viac 
vývinu 

  
 
V 2  ULK ATLAS JANIN RANČ 
o:Atlas Larin dvor m: Aneta Brusník II 
ch: Jana Goliašová m:Peter Ďurina 
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výborný pes, svalnatý, správne proporcie 
a linie, dobrá kostra, mohutná hlava, 
trochu okrúhle oči, výborný výraz, 
výborný pigment, typický rovný pohyb, 
dobrý chvost a srsť  

 
 
V 3  UNO ATLAS JANIN RANČ 
o:Atlas Larin dvor m: Aneta Brusník II 
ch: Jana Goliašová m: Jana Goliašová 
 
výborný pes, dobre stavaný, dobrá kostra 
a dlžka nôh, tmavé pazúre, telo potrebuje 
vývoj, mohutná hlava so správnymi 
líniami a proporciami, výborný pigment, 
dosť tmavé oči, mierne prehnutý chrbát, 
dobrá srsť, ľahký pohyb s dlhým krokom 
ak sa mu chce, dobrý chvost,výborný 
temperament 

 
 
V 4  CYRO LARIN DVOR 
o: Borderlove White Power  
m: Lara od Peňažnej hory 

ch: Haratík Horislav Ing. m: Ščasný 
Stanislav 
 
mladý pes ktorý potrebuje ešte vývin, 
dobré proporcie, pekné nohy a kosti, 
typické zauhlenie, hlava potrebuje vývin, 
nevýrazný stop, oči by mohly byť tmavšie, 
hrudník potrebuje vývoj, správna dlžka 
krku, vysoko posadený a zatočený,  trochu 
kratší krok, vpredu výborne zauhlený, 
vzadu strmší, dobrá srsť, typický 
temperament  
 
V  DAG  BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ 
o: CH. Irro z Dlouhých drah  
m: JCH Akki Bílé království 
ch: Dobešová Miroslava m: Soňa 
Mužíková 
 
výborný typ, dobré laby a kosti, dnes bez 
mohutnosti,hlava potrebuje predlžiť, 
guľatejšia lebka, oči by mohly byť 
tmavšie, výborný pigment, potrebuje 
zväčšiť objem hrudného koša predhrudia, 
potrebuje viac zauhlenia, ľahko a výborne 
sa pohybuje v kruhu, potrebuje vývin, 
výborný temperament 

 
 
VD  AMÍR CULKIN DVOR 
o:Cár z Karhanovho dvora  
m: Culka Janin ranč 
ch:Kozárová Vierka maj.:Nevludová 
Yvona 



 
                         
                             ------------------------------------SPRAVODAJ  KCHSČ-----------------------------------------2 / 2006 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                     

9 

pes so slabšou kostrou, mierne vyšší 
zadok, dobrý profil hlavy, potrebuje 
zmohutnieť, trochu svetlejšie oko, dobrý 
krk, typické zauhlenie, telo potrebuje 
zmohutniet, úzky postoj zadných nôh, 
ľahko sa pohybuje v kruhu, nízko 
nasadený chvost, potrebuje silnejší 
predok, rezervovaný temperament 

 
 
TR.STREDNÁ  
 
V 1, CAC  DUSTY G 13 
o: Astor z Agorovho dvora   
m: Hany Biely démon 
ch: Baničiarová Sylvia m: Hodosi Peter 
 
výborný pes s dlhými nohami, výborné 
linie, výborný pigment, veľmi dobrá 
farba očí, mohutná hlava s trochu kratším 
nosom, dobrý krk, typické zauhlenie, 
dobrá kostra, potrebuje viac sily vzadu a 
silnejšiu predhruď, typický temperament 

 
 
 

TR.OTVORENÁ  
 
V 1,CAC  CHŇAP IRO JANIN RANČ 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Aneta Brusník II 
ch:Goliášová Jana m: Sauchová Lenka Ing. 
 
krásny pes, výborné linie, proporcie a 
telesná stavba, perfektná hlava z profilu, 
výborný pigment, typický výraz, pekné 
končatiny, dobré zauhlenie, správna 
mohutnosť predhrudia a hrudníka, pohyb 
so správnou dlžkou kroku, nízko nasadený 
chvost. 

 
 
V 2, res.CAC  ALF CELINY 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Saly Janin ranč  
ch: Schenk Rudolf m:Ing.Arvai Adam 
 
veľmi svalnatý pes, silný krk, mohol by 
byť o 2 cm vyšší, mohutná hlava, trošku 
kratší nos, výborný pigment, dosť tmavé 
oko, trošku kratší krk, typické zauhelnie 
v zadu, dobrá mohutnosť hrudníka, 
správna dľžka kroku, vysoko nesený 
chvot, typická srsť, priateľský 
temperament 
 
V 3  DIO BIELA DOLINA 
o:Amor nad Amfiteátrom   
m:Carmen Biela dolina 
ch:Papánek Rudolf maj.: Michal Blaha 
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výborný typ, dobrá kostra, linie a 
proporcie, veľmi mohutná hlava, dobré 
oči, slabší pigment na nose, výrazná 
čelná ryha, dobrý krk a horná linia,dobré 
predhrudie a hrudný kôš, dobré zauhlenie 
vzadu, vysoko nasadený zatočený kratší 
chvost, voľnejšie ľakte, výborný pohyb 
v kruhu, typický temperament a srsť. 
 
TR.ŠAMPIÓNOV  
 
V 1,CAC,BOB,Eur.víťaz   
ICH.ATLAS  Z LARINHO DVORA 
o: Frigo Povodie Hrona  
m:Lara od Peňažnej hory 
ch:Haratík Horislav Ing. maj.:Radena Ján 
 
výborný predstaviteľ plemena, ideálne 
linie, veľmi dobré proporcie, výborná 
kostra, typické zauhlenie, výborná samčia 
hlava, výborný výraz a pigment, dobrý 
hrudník a telo, výborná srsť a 
temperament, výborný pohyb do kruhu aj 
rovno, výborný chvost 

 
 
TRIEDA ČESTNÁ 
 
V 1,CAC  CHATON BIELY DÉMON 
o: Devon Mustang m: Xantipa Biely 
démon 
ch:Mikulášovi manž. m: Jana Petrová 
 
výborný pes, dobrá kostra a stavba tela, 
svalnatý, mohutná hlava s trošku kratším 

nosom, vyborný pigment, dobrá farba očí, 
výborná horná línia, výborné 
zauhlenie,dobrý hrudník a predhrudie, 
zadné nohy vybočený postoj, mierne voľné 
ľakte, dobrá srsť  
 
TR.VETERÁNOV 
 
V 1  CH. IRRO Z DLOUHÝCH DRAH 
o: Ajax Sedlíkovská samota m: Felina z 
Dlouhých drah 
ch: Bečvář Bohuslav Ing. m: Jana Petrová 
 
výborný 10 ročný pes, v dobrej kondícii na 
jeho vek, svalnatý, výborná kostra a 
končatiny, dobrý profil hlavy poznačený 
vekom, výborný pigment, typický výraz, 
pevný krk a horná linia, výborný hrudník, 
trochu strmšie rameno, dobrý zadok, 
výborný pohyb na jeho vek, dobrý zo 
všetkých strán, dobrý chvost, veľmi dobrá 
srsť na jeho vek 
 
V 2  ICH. ASTOR OSTRÁ HORA 
o: ICH. Barón Lúčno   
m: Fija od Peňažnej hory 
ch:Štefánek Alojz m: Prievalský Jozef 
 
výborný pes, vo výbornej kondícii, silné 
kosti, perfektná horná linia, , veľmi 
mohutná hlava so správnym výrazom, 
perfektný profil hlavy, dobrá farba očí, 
dobrý pigment, typické zauhlenie, výborný 
tvar hrudníku, výborný pohyb, dobrý 
chvost, dobrá kvalita srsti. 
 
SUKY  
TR.BABY 
 
veľmi nád. ELZA VAN T  
MOLENDORP 
o: Borderlove White Power  
m:Korynka Janin ranč 
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ch: Stevens Monique m: Goliášová Jana 
 
milé šteniatko, správna telesná stavba a 
kostra, veľmi dobré labky, pekný profil 
hlavy, ale hlava potrebuje vývin, výborný 
pigment, uši sa potrebujú usadiť, veľmi 
dobrý hrudný kôš, vyvážené zauhlenie, 
výborný pohyb na jej vek, pekný ľahký 
dlhý krok, dobrá štruktura srsti  
 
TR.DORASTU 
 
veľmi nádejná  JOLA BIELY LEV 
o: Fanfán Mustang  m: Xely Janin ranč 
ch:Zdeněk Hrubý m:Kamenská Marta 
 
dobre stavaná mladá sučka, veľmi silné 
kosti končatín, potrebuje rásť do výšky, 
kvôli výraznej čelovej ryhe ustaraný 
výraz hlavy, oči blízko sebe, veľmi dobrý 
pigment, dobrý krk, silný hrudník, dobré 
zauhlenie a dobrý chvost, dobrá dlžka 
kroku, výborná srsť 

 
 
veľmi nádejná HELA OSTRÁ HORA 
o: Arko Biely Rodo  m: Asta Ostrá hora  
ch: Štefánek Alojz  m: Bartošová 
Gabriela 
 
výborné šteňa, silné kosti a telo, dobrá 
dlžka nôh, dobrá štenacia hlava, výborný 
pigment a farba oka, dobré zauhlenie, 
dobrý hrudník, dobrý pohyb najej vek, 
dobrý chvost 

TR.MLADÝCH  
V 1, CAJC Eur. víťazka mladých 
DARKA VON DEN SLOWAKEN  
o: Kazan Janin ranč  
m: Vita von den Slowaken 
ch: Walter Van Kerckvoorde  
m: Jana Goliašová 
vyborné proporcie a typ, dobrá kostra, 
dobre stavaná, vyborná hlava so milým 
výrazom, výborny pigment a farba oči, 
dobrý krk, veľmi dobrá predhruď na tento 
vek, správny tvar hrudníka, typické 
zaúhlenie, dobrý chvost, hybe sa trochu 
nauzko vzadu a volnejsie vpredu, vyborne 
z boku.  

 
 
V 2   UTA ATLAS JANIN RANČ 
o: Atlas Larin dvor m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana m: Havelka Tibor 
výborný typ a proporcie, výborné laby a 
kosti, veľmi dobré zauhlenie, výborný 
výraz, tmavý pigment, dobrý krk a horná 
linia, veľmi dobrý hrudný kôš, výborný 
pohyb, dobrá srsť 
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V 3   CARA LARIN DVOR 
o: Borderlove White Power  
m: Lara od Peňažnej hory 
ch: Haratík Hor.   Ing. m: Buzáková 
Zuzana 
 
výborný typ, silné kosti, mohla by mať 
dlhšie nohy, samiččia hlava, výborný 
výraz, farba oka a pigment, výborný krk, 
veľmi dobrá horná linia na jej vek, 
typické zauhlenie končatín, dobré telo, 
výborný pohyb, vyššie nasadený chvost, 
rovná srsť 

 
 
V 4  SISI BIELY DÉMON 
o: Car Karhanov dvor m: Bessy G 13 
ch: Mikulášovci manž. m: Ilona 
Smrčková 
 
výborný typ a proporcie, pekné labky a 
kosti, dobré zauhlenie, veľmi dobré telo 
na tento vek, dobrý výraz a farba oka, 
výborný pigment, dobrý krk a horná línia, 
voľnejšie ľakte, ale výborná dlžka kroku, 
typický temperament, typická srsť 
 
V   ESSY  BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ 
o: Kazan Janin ranč  
 m: Zora ze Žižkova rodiště 
ch:Dobešová Miroslava  
m:Dobesšová Miroslava 

veľmi nádejná sučka, dobré linie, 
potrebuje výšku, dobrá kostra, výborný 
tvar hlavy, ale potrebuje sa predlžiť 
v raste, výborný výraz a pigment a farba 
oka, dobré zauhlenie, výborný 
temperament, dobrá srsť 

  
V   UŠKA ATLAS JANIN RANČ 
o: Atlas Larin dvor m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana m: Čižmár Anton 
 
výborný typ, výborná výška, ale telo 
potrebuje ešte vývin, dobrá kostra a laby, 
dobrý pigment a farba oka, hlava potrebuje 
zmohutniet do šírky, trochu strmšia 
vpredu, typické zauhlenie vzadu, dobrý 
hrudník, ale  potrebuje čas, dobrý pohyb, 
ale kratší krok, typický temperament, 
dobrá srsť 

 
 
V  CONEY LARIN DVOR 
o: Borderlove White Power m: Lara od 
Peňažnej hory 
ch: Haratík Horislav Ing. m: Vovesná 
Dagmar 
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veľmi samičia sučka, dobré proporcie a 
stavba, dosť silné kosti, veľmi dobrý 
profil hlavy, dobrá dlžka hlavy, potrebuje 
vývoj do šírky, výborný pigment a 
dostatočne tmavé oko, trochu strmšia 
vpredu, správne zauhlenie vzadu, dobrá 
dlžka hrudného koša, voľnejšie lakte, ale 
výborný ľahký pohyb, zadok potrebuje 
usadiť, dobrý temperament  
 
 
V   LUNA ČERNÝ KORÁLEK 
o: Car Černý korálek m: Dona Černý 
korálek 
ch: MVDr.Valterová Anna m: 
MVDr.Valterová Anna 
 
veľmi samičia typická sučka so 
správnymi proporciami, dobré kosti na jej 
veľkosť a vek, dobré zauhlenie , výborná 
samičia hlava, výborný pigment a dosť 
tmavé oko, dobrý krk a horná linia, 
potrebuje väčšiu predhruď, dobré telo, 
pohyb s kratším predným krokom, 
voľnejšie lakte, výborný pohyb zadných 
nôh, výborný temperament  

 
V  DOROTHY BIELY RODO 
o: Iro Hodkovičský les  m:Clea Biely 
Rodo 

ch: Dobák Ľubomír m: Csaszári  Vlastimil 
 
výborný typ, veľmi samičí, dobré kosti, 
samičia hlava so správnymi proporciami a 
profilom, dobrý pigment a farba oka, 
dobrý výraz trošku strmšia vzadu, 
potrebuje mohutnejšiu predhruď a hrudný 
kôš, vysoko nasadený a kratší chvost, 
dobrý pohyb na jej vek, dobrá kvalita srrsti 

 
 
VD  JAJA POVODIE HRONA 
o: Iro Hodkovičský les   
m: Glora Povodie Hrona 
ch: Farárik Štefan m: Kušnier Marián 
 
veľmi samičí, výborné proporcie, dobré 
kosti na jej vek, výborný tvar hlavy,  ale 
jemnejšia, pokrčené ucho, výborný 
pigment a dobrá farba oka, strmšia vpredu, 
potrebuje zmohutnieť hrudník a predhruď, 
boji sa podlahy, nedá sa posúdiť v pohybe, 
dobrý pohyb , ak chce... 
 
TR.STREDNÁ 
 
V 1, CAC CATHY  BÍLÉ 
KRÁLOVSTVÍ  
o: Ch. Irro z Dlouhých drah  
m: JCH Akki Bílé království 
ch: Miroslava Dobešová m: Motlová Lucie 
 
výborná sučka, veľmi samičia, pekná 
telesná  stavba a kosti, dobré telo a 
hrudník, výborný pigment, svetlejšie oko, 
veľmi dobrá hlava, typický krk a horná 
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línia, dobré zadné zauhlenie, kratšie 
rameno, kratší chvost, výborný pohyb 

 
 
V 2,res.CAC GALA OSTRÁ HORA 
o: Yran Janin ranč  m: Asta Ostrá hora 
ch:Štefánek Aloiz m:Děrka František 
 
výborný  typ, veľmi samičia  sučka, 
dobré kosti, výborný profil hlavy, 
výborný pigmenta farba oka, veľmi 
dobrý krk ahorná linia, dobré zadné 
zauhlenie, dobrý hrudník, trochu kratší 
vyššie nasadený chvost, voľnejšie ľakte, 
výborný pohyb v kruhu. 
 
V 3 AIDA BIELA SILA  
o: Edison na Čachovskom vřšku  
m: Besy Biely lev 
ch: Uhrín Štefan m: Uhrín Štefan  
 
výborná sučka, momentálne s dlhším 
telom, dobré kosti a dĺžka nôh, veľmi 
dobré zauhlenie, prestavaný zadok, dobrý 
hrudník na tento vek, výborný pigment, 
dostatočne tmavé oko, kratší chvost 
zatočený na konci, voľnejšie ľakte, dobrý 
pohyb v kruhu, nie v najlepšej srsti 
 
  
 
 
 

TR.OTVORENÁ 
 
V 1,CAC, Európska víťazka JISKRA 
ČERNÝ KORÁLEK 
o: Kazan Janin ranč  
m: Brita Černý korálek 
ch aj maj. MVDr.Valterová Anna  
 
výborná sučka s  výbornými proporciami, 
výborná horná linia, veľmi dobrá samičia 
hlava, výborný pigment a farba oka, 
pokrčené ucho, výborný krk, veľmi dobrý  
hrudník a hrudný kôš a predhrud,výborné 
zauhlenie a veľmi dobrý chvost, veľmi 
dobrý pohyb, dobrá srsť 

 
 
V 2,res.CAC NINA JANIN RANČ 
o: Andy Janin ranč  
m: Hesy z Pozdišovskej doliny 
ch: Goliášová Jana m: Prievalský Jozef 
 
výborná sučka so silnými kosťami, 
výbornej svalovej kondície, mohla by mať 
dlhšie hohy, výborná horná linia, veľmi 
dobrý profil hlavy, slabší pigment a ešte 
dostatočná farba oka, výborné zauhlenie, 
veľmi dobrý hrudník a predhruď, výborný 
pohyb, veľmi dobrý chvost a srsť 



 
                         
                             ------------------------------------SPRAVODAJ  KCHSČ-----------------------------------------2 / 2006 
 

                                                                                                                                                
                                                                                                     

15 

 
 
V 3 LARA OD PEŇAŽNEJ HORY 
o: Gazda od Peňažnej hory  m: Erita 
Mustang 
ch: Baláž Pavol  m: Ing. Haratík Horislav 
 
typická dobre tvarovaná sučka, dobré 
kosti, správny profil hlavy,slabší pigment 
na nose, svetlejšie oko, veľmi pekné uši, 
dobre zauhlená v zadu, kratšie rameno, 
dobrý hrudník, nie v najlepšej srsti, dobrý 
pohyb a chvost 

 
 
V 4 HENA BIELY LEV 
o: Fanfán Mustang   m: Xely Janin ranč 
ch: Hrubý Zdeněk m: Hrubý Zdeněk 
 
typické proporcie a linie, dobrá kostra, 
mohlo by byť výraznejší stop, trošku 
väčšie uši, výborný pigment a farba očí, 
oči viac mandlového tvaru, dobrý 

hrudník a predhrudie, výborný energický 
pohyb, veľmi dobrý chvost 
 
VD NIKOLA IROVA JANIN RANČ 
o:Iro Hodkovičský les –m:Aneta Brusník 
II 
ch:Goliášová Jana m:Kubek Štefan 
 
veľmi pekná suka, ale bez srsti, dobré 
labky a zadné zauhlenie, srtmšia vpredu, 
kratšia guľatá hlava s krátkym nosoma 
svetlejším pigmentom na nose a svetlejším 
okom, správny tvar hrudníka, dobrý 
chvost, voľné ľakte, bojí sa podlahy, dosť 
dlhý krok 
 
TR.ŠAMPIÓNOV 
 
V 1,CAC  NERKA IROVA JANIN 
RANČ   
o:ICH.Iro Hodkovičský les    m: CH.Aneta 
Brusník II 
ch:Goliášová Jana  maj.: Krupková Jitka 
 
výborná sučka, správne linie a proporcie, 
dobre zauhlená vzadu, správny tvar 
hrudníka, silná hlava, výborný pigment a 
farba oka, pekný krk a horná línia, nie 
v najlepšej srsti, dobrý chvost, veľmi 
dobrý pohyb, typický temperament 
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TR.ČESTNÁ 
 
V 1 CH. ZORA ZE ŽIŽKOVA  
RODIŠTĚ 
o: Rigo ze Žižkova rodiště  
m: Brixa Tradice 
ch: Princ František  
m: Miroslava Dobešová 
 
výborné proporcie, dobré kosti a laby,  
správny profil hlavy, ale trošku kratší  
nos, slabší pigment nosu, uši by mohly  
byť lepšie, dobrý krk, vyvážené 
zauhlenie, 
 správny chvost, správny tvar hrudníka,  
dobrá dĺžka kroku, správna kvalita srsti 
 
TR.VETERÁNOV  
 
V 1  ASTA OSTRÁ HORA            
o: Barón Lúčno   
m: Fija od Peňažnej hory  
ch aj. maj:Štefánek Aloiz 
 
výborná sučka, dobré kosti, trošku  
kratšie nohy, silná samičia halva,  
výborný pigment a farba oka, veľmi  
pekný výraz, výborné zauhlenie, silné  
telo, kratší chvost, výborná predhruď,  
dobrá dlžka kroku, dobrá kvalita srsti  

 
 
 
 
 

 
MVP –TRENČÍN 29.1.2005 
Rozhodca: Bíroš Milan, SK 
 
Psi  
 
Trieda šamopiónov 
V1,CAC,CACIB,BOB Atlas Larin dvor 
o: Frigo Povodie Hrona  
m: Lara od Peňažnej hory 
ch:Haratík Hor. Ing. maj.:Radena Ján Ing. 
 
Suky 
 
Trieda dorastu 
veľmi nád. ELZA VAN T  
MOLENDORP 
o: Borderlove White Power  
m:Korynka Janin ranč 
ch: Stevens Monique m: Goliášová Jana 
 
Trieda stredná 
 
CAC,CACIB UTA ATLAS JANIN 
RANČ 
o:Atlas Larin dvor 
m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana 
maj. Havelka Tibor 
 
V ?? PASIA BIELY DÉMON 
o: Astor z Agorovho dvora  
m:Didi Biely démon  
ch: Mikulášovi  manž.  
m: Preclíková Marta 
 
Trieda otvorená 
  
V 1, CAC   BRITA 
MALOKARPATSKÝ DVOR 
o: Argo  nad Amfiteátrom   
m:Flora Janin ranč 
ch:Chovanová Alica Mgr. m:Goliášová 
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Výsledky MVP Brno 11.2. 2006  
Posuzoval: Řehánek Petr 
 
PSI  
třída mladých : 
 
V1,CAJC – Dag Bílé království  
o.Ch.Irro z dlouhých drah, 
m. Jch.Akki Bílé království 
ch. Dobešová Miroslava 
m.Mužíková Soňa 

  
   
V2  - Endy Bílé Království 
o.Jch. Kazan Janin ranč  
m. Ch. Zora ze Žižkova rodiště 
ch. Dobešová Miroslava, m. Košťák Petr 

 
V3 – Yrro Iro Janin ranč 
o.Ich. Iro Hodkovičský les 
m. Díky Gade Janin ranč 

ch. Goliášová Jana  m. Mužíková Soňa  

 
 
VD4 – Dasty Bílé království 
o.Ch.Irro z dlouhých drah 
m. Jch.Akki Bílé království 
ch. Dobešová Miroslava  m. Babická Jana 

 
 
mezitřída : 
V1,CAC,CACIB,BOB  
Targo Iro Janin ranč 
o.Ich.Iro Hodkovičský les 
m.Ch.Kora Janin ranč 
ch. Goliášová Jana, m. Hudec Pavel 
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Feny  
 
Třída mladých : 
V1,CAJC – Essy Bílé království 
o.Jch. Kazan Janin ranč 
m. Ch. Zora ze Žižkova rodiště 
ch.+m. Dobešová Miroslava 

 
V2 – Coney Larin dvor 
o.Borderlove White Power 
m. Lara od Peňažnej hory 
ch.Haratík Horislav Ing. 
m. Vovesná Dagmar 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXVII. Memoriál Prof.Antonína 
Hrůzu  Nitra 19.3.2006 
Rozhodca : Dušan Barlík,  SK 

TR.MLADÝCH  
V 1,CAJC  XENO POWER JANIN 
RANČ 
o: Borderlove White Power  
m:Terka Janin ranč 
ch: Jana Goliášová m:Veróny Milan 
pes s krásnou hlavou, s výraznými 
čiernymi očami, zhryz nožnicový, 
plnochrupý, chrbát pevný rovný, spodná 
línia korektná, zauhlenie končatím 
správne, pohybová mechanika výborná 

 
V 2  CANDOR VON DER 
STOCKACHER HALDE 
o: Borderlove White Power  
m: Figurita Mustang 
ch. aj maj.: Kammerl Irene 
pes s jemnejšou hlavou, krásnymi 
čiernymi očami, plnochrupý s nožnicovým 
zhryzom, dobrá horná aj spodná linia tela, 
rovné končatiny – správne zauhlené, 
pohybová mechanika priestranná 
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V 3  AMOR SPOD BABEJ HORY 
o: Eso Biela dolina  n: Kora Veperec 
ch:Krupa Pavol Ing. maj: Wosinski 
Stanislav  
pes s krásnou samčou hlavou, tmavými 
očami, sýtou pigmentáciou viečok, 
pyskov i nosu, plnochrupý, s nožnicovým 
zhrazom, chrbát pevný rovný, hrudník 
hlboký, klenutý, končatiny rovné 
s dobrým zauhlením, laby dobré, chvost 
správne nasadený aj nesený,pohybová 
mechanika priestorná. 

 
 
VD  ZBOJ IRO JANIN RANČ 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana maj.: Pišný   
pes s krásnou samčou hlavou, plnochrupý 
s nožnicovým zhryzom, pevnej kostry, 
s dobrou hornou aj spodnou telesnou 
liniou, končatiny rovné, správne 

zauhlené, v pohybe sa odmieta 
predvádzať. 
 
VD  CYRO LARIN DVOR 
o: Borderlove White Power 
m: Lara od Peňažnej hory 
ch: Haratík Horislav Ing. m: Ščasný 
Stanislav 
pes s dobrou hlavou, plnochrupý, oči 
tmavé, pigmentácia sýta, chrbát rovný 
pevný, končatiny správne zauhlené, chvost 
trvale nesený počas predvádzania nad 
líniou chrbta, pes nie je vo výstavnej 
kondícii, srsť na výstavu nepripravená, 
odmieta sa predvádzanie a kontrolu 
chrupu, vzhľadom na uvedené VD 
 
TR.STREDNÁ  
VD JAGO POVODIE HRONA 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Glora Povodie Hrona 
ch: Farárik Štefan m: Uhrín Štefan 
pes s výraznou hlavou, tmavými očami, 
sýtou pigmentáciou viečok, nosu aj 
pyskov, správne nasadené aj nesené uši, 
hrudník hlboký, klenutý, končatiny rovné 
správne zauhlené, chvost správne 
nasadený aj nesený, nepredvádza sa 
 
TR.OTVORENÁ  
V 1,CAC, Klubový víťaz  ESO BIELA 
DOLINA 
o:Amor nad Amfiteátrom  
m:Carmen Biela dolina 
ch:Papánek Rudolf  maj:Ing.Pavol Krupa 
pes s výraznou hlavou smačieho typu, 
správne nasadené aj nesené uši, oči čierne, 
pysky a očné viečka čierne, nos po zime 
zosvetlený, chrbát rovný a pevný, hrudník 
hlboký, končatiny správne zauhlené 
s výborným posunom, chvost správne 
nasadený aj nesený 
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V2, res.CAC  DIO BIELA DOLINA 
o:Amor nad Amfiteátrom  m:Carmen 
Biela dolina 
ch:Papánek Rudolf  maj.: Michal Blaha 
pes s peknou hlavou, čiernymi očami, 
sýtou pigmentáciou očných viečok i 
nosu, pysky suché, plnochrupý 
s nožnicovým zhrazom, chrbát rovný a 
pevný, hrudné končatiny-labky vybočujú, 
chvost správne nasadený aj nesený, srsť 
správnej štruktúry, pohybová mechanika 
priestorná. 

 
V 3   CHŇAP IRO JANIN RANČ 
o: Iro Hodkovičský les  
m: Aneta Brusník II 
ch:Goliášová Jana m: Sauchová Lenka 
Ing. 
pes s výraznou samčou hlavou, uši 
správne nasadené a nesené, pysky 
voľnejšie, oči tmavé, pigmentácia sýta, 
P2 vľavo dole veľmi nevýrazná, chrbát 
rovný, pevný, chvost správne nasadený aj 

nesený, hrudné končatiny s náznakom 
vybočenia. 

 
SUKY  
TR.DORASTU 
VN 1   LESKA POVODIE HRONA 
o: Borderlove White Power   
m: Hronka Povodie Hrona 
ch: Farárik Štefan maj.: Surová Eva 
sučka na svoj vek primerane vyvinutá, 
s peknou hlavou, plnochrupá, celkovo 
harmonicky utváraná s dobrými pohybmi. 

 
VN 2   RAJKA Z POZDIŠOVSKEJ 
DOLINY 
o: Borderlove White Power  
m: Nora z Pozdišovskej doliny 
ch: Čižmár Anton, maj.: Ondrovičová 
Anna 
sučka s peknou hlavou, so všetkými 
prednosťami, plnochrupá, na svoj vek 
primerane vyvinutá, ale  v nadmernom 
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výživnom stave, odporúčam znížiť 
krmnu dávku. 

 
VN 3   RANKA Z POZDIŠOVSKEJ 
DOLINY 
o: Borderlove White Power  
m: Nora z Pozdišovskej doliny 
ch: Čižmár Anton, maj.: Ondrovič Martin 
sučka s peknou hlavou správne 
vyjadrujúcou pohlavie, plnochrupá, 
chrbát rovný dlhší, končatiny správne 
utvárané. 

 
TR.MLADÝCH  
 
V 1,CAJC  JOLA BIELY LEV 
o: Fanfán Mustang  m: Xely Janin ranč 
ch:Zdeněk Hrubý m:Kamenská Marta 
sučka s veľmi peknou hlavou, so 
všetkými prednosťami, ale s nábehom na 
uvoľnené pysky. Celkou harmonicky 
utváraná, s výborným zauhlením 
končatín, správne neseným chvostom, 
dobré pohyby. 

 
V 2  CARA LARIN DVOR 
o: Borderlove White Power  
m: Lara od Peňažnej hory 
ch: Haratík Horislav Ing. m: Buzáková 
Zuzana 
sučka s peknou hlavou, čiernymi očami, 
sýtou pigmentáciou, s ťažšími spodnými 
pyskami, chrbát dlhší, hrudník hlboký, 
končatiny výborne zauhelné, prsty 
uzavreté – klenuté, chvost správne 
nasadený aj nesený, pohyby priestorné. 

 
 
VD  CIFRA XENA MEDZIHRADSKÝ 
DVOR 
 o: Atlas Larin dvor m: Tery z Cibíka 
 ch: Habánik Ján maj.: Rejmanová Miluše 
sučka s jemejšou hlavou, plnochrupá, 
ľahšieho typu, chrbát pevný a rovný, 
končatiny rovné správne zauhlené, chvost 
správne nasadný aj nesený, pohyb 
končatín priestorný 
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TR.STREDNÁ 
V 1,CAC  UŠKA ATLAS JANIN 
RANČ 
o: Atlas Larin dvor m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana m: Čižmár Anton 
sučka s typickou hlavou, plnochrupáá 
s tmavými očami, sýtou pigmentáciou, 
suchými pyskami, obdľžnikový formát, 
správne zauhlenie končatín, chvost 
správne nasadený aj nesený. 

 
V 2, res.CAC  JASNA POVODIE 
HRONA 
o:Iro Hodkovičský les  
m:Glora Povodie Hrona 
ch:Farárik Štefan  m:Wosinski Stanislav 
sučka s dobrou hlavou, plnochrupá 
s čiernymi očami, pysky, nos aj očné 
viečka čierne, sučka celkovo harmonicky 
stavaná, s pevným chrbtom, s rovnými 
končatinami a s výrazným posunom 
vpred. 

 
 

V 3  UDINA ATLAS JANIN RANČ 
o: Atlas Larin dvor  m: Aneta Brusník II 
ch: Goliášová Jana maj.: Stevens Monique 
sučka s typickou hlavou, výraznými 
čiernymi očami, sýtou pigmentáciou, 
plnochrupá, snožnicovým zhryzom, stavba 
tela suchá, zauhleni končatín výborné, 
pohyby priestorné. 

 
V4  CARA -  MIA  VON DER 
STOCKACHER HALDE 
o: Borderlove White Power  
m: Figurita Mustang 
ch. aj maj.: Kammerl Irene 
sučka s jemejšou hlavou, tmavými očami, 
dobrá pigmentácia viečok, nosa, 
požadovaný telesný rámec, dobre 
zauhelnie končatín, chvost nesený v 
krúžku, mechanika pohybu výborná, sučka 
značne vyplznutá. 

 
V   ALINA BIELA SILA  
o: Edison na Čachovskom vřšku  
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m: Besy Biely lev 
ch: Uhrín Štefan m: Uhrín Štefan  
sučka s trošku ťažšou hlavou, inak ale so 
všetkými prednosťami, plnochrupá, 
požadovaného formátu, s dobrým 
zauhlením končatín, s priestornou 
pohybovou mechanikou. 
 
V  DOROTHY BIELY RODO 
o: Iro Hodkovičský les   
m:Clea Biely Rodo 
ch: Dobák Ľubomír m: Csaszári  
Vlastimil 
sučka s dobrou hlavou samičkého typu, 
zažehlené savé ucho, plnochrupá, tmavé 
oči, pysky suché, nos zosvetlený, 
zauhleni končatín správne, formát 
správny, pohyby priestorné. 

        
 
TR.OTVORENÁ 
V 1,CAC, Klubová víťazka, Víťaz 
memoriálu 
HRONKA POVODIE HRONA  
o: Fanfán zpod Káplnej   
m: Glora Povodie Hrona 
ch. aj maj.: Farárik Štefan 
sučka s veľmi peknou hlavou, 
plnochrupá, s krásmymi čiernymi očami, 
nos svetlejší, výborný telesný rámec, 
zauhlenie končatín, výborná pohybová 
mechanika 

 
V 2,res.CAC  KORA VEPEREC 
o:Kazan Janin ranč  
m:Baška z Agorvho dvora 
ch:Ing.Finďo Slavomír  maj.: Ing.Pavol 
Krupa 
sučka s typickou ušlechtilou hlavou so 
všetkými prednosťami bez nedostatkov, 
s dobrým krkom, aj ostatná stavba tela je 
korektná, prsty končatín málo klenuté, srsť 
správném struktury, výborná pohybová 
mechanika.  

 
V 3  ALBA RANČ POD ROHÁČOM 
o: ICH. Astor Ostrá hora  
m: Asta Schifferov dvor 
ch:Čelková Viera maj.: Krupa Pavol Ing. 
sučka s peknou hlavou samičieho výrazu, 
plnochrupá, so sýtou pigmentáciou, uši 
správne nasadené i nesené, predhrudie 
výrazné, zauhlenie končatín správne, 
pohybová mechanika typická. 
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V ALKA MEDZIHRADSKÝ DVOR 
o: Iro Hodkovičský les  m: Tery z Cibíka 
ch: Habánik Ján  maj.: Ing.Arch. Toman 
Stanislav 
sučka s dobrou hlavou, ľavé ucho mierne 
zožehlené, oči čierne, sýta pigmentácia 
nosa a pyskov, celkovo harmonicky  
stavaná, srsť nie je vo výstavnej kondícii 
 

  
 
 
 
 
 

TOP  ČUVAČ  2005 
 
 

Hitparáda členov Klubu chovateľov Slovenských čuvačov. 
 
 

Psi :  
 
mladý:   
1. IVANHOE BIELY LEV  - 25 bodov / 2x CAJC,  EV ml,  výborný/ 
                 chovateľ Zdeněk Hrubý, majiteľ : MVDr. Anna Valterová   
           
 2. DUSTY G 13 – 24 bodov / CAJC, KV ml, Víťaz Memoriálu, výborný / 
                 chovateľ Sylvia Baničiarová, majiteľ : Peter Hodosi 
  
ostatní zúčastnení: Uno Atlas Janin ranč, Ulk Atlas Janin ranč, Targo Iro Janin ranč,... 
 
 
dospelý : 
 1. ICh. ATLAS LARIN DVOR – 87 b / 6xCAC, 2xCACIB, 1xR.CACIB, 3xBOB,  EV, VNC, výborný/    
                 chovateľ Ing. Horislav Haratík, majiteľ Ing. Ján Radena 

 
 2.  Ch. CHATON BIELY DÉMON – 81 b / 5xCAC, 2xR.CAC, CACIB, R.CACIB, BOB, , Kl., ŠSR,   

chovateľ manž. Mikulášovi, majiteľ Jana Petrová 
 

 3.   DUSTY G 13 – 59 b / CAJC, KV ml, 3xCAC, R.CAC, 2x R.CACIB, BOB, výborný/ 
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ostatní zúčastnení: Astor Ostrá hora, Chňap Iro Janin ranč, Ivanhoe Biely lev, Borderlove  
                        White Power, Alf Celiny, Dio Biela dolina, Cyro Larin dvor,.. 

 
 

Suky: 
 
 
mladé :       
1. DARKA VON DEN SLOWAKEN – 20 b / CAJC, EV ml, výborná/    
                       chovateľ Walter Van Kerckvoorde, majiteľ Jana Goliášová  
 
2. UŠKA ATLAS JANIN RANČ –17 b / CAJC, BOB, výborná / 

chovateľ  Jana Goliašová, majiteľ Anton Čižmár 
 
3. AIDA BIELA SILA  -  7 b /  CAJC, výborná/ 

chovateľ a majiteľ Štefan Uhrín  
  
Ostatné zúčastnené:  Alina Biela Sila, Coney Larin dvor,.....  
 
 
dospelé:  
1. NERKA IROVA JANIN RANČ – 55 b / 3xCAC, 2 x CACIB, BOB, BIG, ŠSR, výborná/ 
                    chovateľ Jana Goliášová, majiteľ Krupková Jitka   
 
2. CATHY BÍLÉ KRÁLOVSTVÍ – 53 b / 2xCAJC, 3xCAC, CACIB, BOB, výborná  /   
                   chovateľ Miroslava Dobešová, majiteľ Lucie Motlová 
 
3.  JISKRA ČERNÝ KORÁLEK – 28 b  / 2xCAC, 1x R.CACIB,  EV, výborná / 
                   chovateľ a majiteľ MVDr. Anna Valterová 
 
4.  NINA  JANIN RANČ – 25 b / CAC, R.CAC, KV, výborná / 
                   chovateľ  Jana Goliašová, majiteľ Jozef Prievalský  
     
 
Ostatné zúčastnené : Celin Janin ranč, Pasia Biely démon, Hena Biely lev, Hronka Povodie Hrona, 
Brita Malokarpatský dvor, Fibi Biely lev, Sisi Biely démon, Dorothy Biely Rodo, Uška Atlas Janin 
ranč, .... 
 
 
Chovateľské stanice :   
 
1. JANIN RANČ – 140 b / Uška Atlas Janin ranč, Nerka Irova Janin ranč, Nina Janin ranč, Rajka Irova 
Janin ranč, Targo Iro Janin ranč, Chňap Iro Janin ranč a iné / 
 
2. LARIN DVOR – 96 b / Cyro Larin dvor, Atlas Larin dvor, Cara  Larin dvor, Coney larin dvor / 
 
3. BIELY DÉMON – 83 b / Chaton Biely démon, Pasia Biely démon, Sisi Biely démon / 
 

 
Top čuvač 2005 spracoval Rudolf Papánek 
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Ing.Horislav  Haratík, chovná stanica  slovenských čuvačov –Larin dvor,Riečiny 
36/B,Martin
 
Vážení priatelia, priaznivci a chovatelia slovenských čuvačov, 
 
    chcel by som sa týmto podeliť o jednu veľmi nepríjemnú skúsenosť z mojej 
chovateľskej praxe. Od roku 2001 som v mojej chovnej stanici Larin dvor odchoval  
úspešne až do februára 2006 tri vrhy, v ktorých bolo spolu 19 mláďat  myslím si, že veľmi 
perspektívnych a výstavne pomerne úspešných, do chovu bolo zaradených niekoľko sučiek 
a  psov. 
   Považujem sa za starostlivého chovateľa a bol som pri všetkých pôrodoch od začiatku do 
konca, priebežne som vyhodnocoval vývoj a rast šteniec a do ich odberu bolo správne 
postarané o ich výživu i veterinárnu starostlivosť. 
S rastúcimi obavami som v posledných dvoch rokoch sledoval správy o úhyne štaniat 
v Čechách a aj u nás na Slovensku, tesne po pôrode a študoval veľmi sporé zmienky 
o strašidle zvanom Herpes vírus prichádzajúcom k nám zo Západu. 
   Fena - Lara sa mi začala hárať 11.12.2005 a s pripravenou som bol na krytí 22.12.2006 
s Finom v Pribyline u Janky Goliášovej. Nič nenasvedčovalo, že je niečo špatné a po 
cca.týždni som podľa správania feny zistil že je kotná. Kotnosť prebiehala bez problémov 
a aj keď sme sa s Jankou o Herpese spolu rozprávali, nevidel som dôvod akútneho 
očkovania.V polovine januára ma Janka vystrašila správou,že jej uhynuli štence .Bola 
z toho v šoku a ja som sa na podrobnosti radšej nepýtal. Poradila mi aby som v termíne 10-
14 dní  pred pôrodom dal fenu očkovať prípravkom Eurikan herpes, čo by malo štence 
ochrániť pred najhorším.Konzultoval som s mojim veterinárom a i keď jeho názor bol,že 
ak fena doposiaľ nepotratila/to bolo okolo 27.1.2006/ zrejme bude v poriadku a nič 
nehrozí, požiadal som ho aby mi ,kedže predpokladaný termín pôrodu bol 
24.2.2006,zabezpečil na 14.2.2006 uvedený preparát na zaštepenie.Oponoval,že štepenie 
malo byť aj týždeň po krytí, že to teraz už nebude ono,ale trval som na svojom.Fena , 
dobre živená, sa rozširovala a odhadoval som podľa toho ako vyzerala okolo 10.2.2006, že 
bude mať okolo 10 šteniec. Keď som 14.2.2006 telefonoval veterinárovi,či môžem prísť na 
dohodnuté štepenie,najprv ma zjazdil,že som sa neozval tak dva dni dopredu,že vakcínu 
nemá a že mu ju dovezú až 17.2.2006. takže sme boli štepiť až 17.2. ale hovoril som si,že 
som aspoň stihol  termín 7 dní pred pôrodom.Neuvedomil som si ale , že fena zrejme bude 
mať početnejší vrh a pôrod nemusí nastať na u nej obvyklý 63 deň ale skôr.Tak sa aj stalo 
a pôrod sa začal už 21.2. popoludní.Ako obvykle som fenu uložil do uzavretého koterca 
a okamžite som zapol ohrievanie miestnosti,lebo v tom čase bola priemerná teplota  okolo -
7 stupňov Celzia.Pôrod prebehol bez nejakých ťažkostí za mojej asistencie a okolo 01.00 
hod. 22.2. porodením  deviateho šteňaťa skončil.Fene som všetky štence priložil k ceckom 
a všetky boli veľmi životaschopné s váhou od 520 do 700 gramov,pričom tých 700 
gramových bolo vo vrhu 7. ,pomer bol 7 psov-dve fenky.Teplota v koterci sa pohybovala 
okolo 22 stupňov,štence s fenou som uložil na podložku z kobercov a podložky joka,aby 
nezachladli odspodu.Po piatich hodinách som ešte fene pichol injekciu na vypudenie 
zvyškov pôrodu z maternice a fena sa pekne vyčistila.V priebehu dňa po pôrode nič 
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nenasvedčovalo, že sa schyľuje k chovateľskej tragédii,podvečer som si všimol,že jeden 
pes leží malátne bokom a keď som ho vzal do rúk bol o niekoľko stupňov chladnejší ako 
ostatné a zvláštne tuhý, akoby bol dlhšie od feny a zachladol,zohrial som ho  na 36 stupňov 
a opäť priložil fene k ceckom,sací reflex bol u neho slabší ale ešte nevymizol.Ku štencom 
som v priebehu noci chodil prikurovať každé tri hodiny,aby som udržal teplotu nad 20 
stupňov a v priebehu noci som si nič zvláštneho nevšimol,ale ráno o 6.00 hod som zistil,že 
už 5 šteniec(4/1) má také isté príznaky ako ten pes deň predtým.Okamžite som ich 
z koterca odniesol  a prikurovaním som v koterci zvýšil teplotu na okolo 25-27 
stupňov.Postihnuté štence som umiestnil po lampu do teploty 35-36 stupňov,dal som tam 
vlhkú handru ,štence som fľaškou kŕmil  mliekom od veterinára,vlhčil im genitálie 
a zadočky aby nedržali moč a fekálie.Približne okolo 9.00 hod. najskôr postihnutý pes, 
i napriek starostlivosti dostal krče a po trojnásobnej sérii krčov s následným 
stuhnutím,ktoré sa mi dvakrát podarilo masážou rozohnať- uhynul, po hodine ho rovnakým 
spôsobom nasledoval druhý pes.Uhynuté štence som zaniesol veterinárovi,ktorý mi 
ponúkol,že do troch týždňov v D.Kubíne urobia rozbor a buďto potvrdia, alebo vyvrátia 
mnou uvedenú podozrivú diagnózu- Herpes vírus,ale ak sú postihnuté ešte tri štence už im 
nikto nepomôže.Oznámil mi, že mi uhynie zrejme celý vrh.Vystresovaný som sa vrátil 
domov a striedavo som sa venoval chorým i nepostihnutým štencom, pričom som ešte 
ukľudňoval vystresovanú matku- fenu. Dbal som na to aby som sa vždy riadne umyl 
a prezliekol, keď som šiel do koterca k zdravým štencom,tie nejavili žiadne známky 
choroby ich nešťastných súrodencov. Do večera 23.2. v krčoch a podľa mňa pri zlyhávaní 
pľúc uhynuli aj tie tri postihnuté šteniatka a tak v priebehu jedného hororového dňa mi, 
z nádherného devätčlenného- kráľovského vrhu, ostali traja psíci a jedna fenka, ktorí kedže 
majú hodne stravy riadne priberajú sú po odčervení,vidia a majú sa k svetu.Veterinár 
šomre, že to nemusel byť ten Herpes, ale premnoženie nejakých baktérii, ktoré mi 
zdecimovali vrh, ale ja som príznaky konzultoval s rovnako postihnutou Jankou 
Goliášovou a tá mi, ešte predtým, popísala presne rovnako úhyn svojich šteniec.Pôrod 
u mňa a aj u nej prebiehal v hygienických podmienkach, veď každé šteňa som po výjdení 
zo suky a keď ho oblízala vysušil inou, čistou, flanelovou handričkou, kryt miesta, kde 
fena rodila -  koberec,som okamžite po pôrode z koterca vyhodil a podložky pod fenou 
a šteňatami som vymenil za čisté a nakoniec som fene srsť znečistenú pôrodnými 
tekutinami vystrihal,čiže urobil som všetky opatrenia, aby sa tam nejaké baktérie 
nemnožili. 
     Zo strohých informácii z Vademeka veterinára z roku 1990 som si prečítal,že príznaky 
ktoré som teraz popísal, sa zhodujú s príznakmi strašidla zvaného Herpes,takže ma nikto 
nepresvedčí ,že to nebola táto nákaza, ktorá mi pripravila také tragické chvíle. 
   Možno to vážení priatelia považujete za nejaké sťažovanie si nešťastníka, ale ja toto 
píšem preto, aby som vás vystríhal a pripravil na príchod psieho „moru“, ktorý, ak sa 
rozšíri na rôznych orechov a z nich na líšky a v závere aj na vlkov v našich horách, tak 
určite vyhubí celú túto populáciu, lebo bez pomoci bude ich ďaľšie množenie nulové. 
   Čo poradiť na záver. Len toľko, že ak vás bude veterinár ukľudňovať, že Herpes vírus je  
choroba buldočkov a prešľachtených plemien,nemá pravdu,je to už aj náš problém a preto, 
ak už ľutujete zhruba 900.-Sk po krytí/zhruba týždeň po/ tak si dajte fenu určite zaočkovať 
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od 50. do 52. dňa kotnosti „Euricanom herpes“ a zabezpečte si tú vakcínu dopredu, aby ste 
túto lehotu neprešvihli, ako to zariadil veterinár mne, fenu od 58 dňa už držte v uzavretom 
koterci a pre istotu v teplote okolo 20 stupňov, ktorú tesne po pôrode naisto zvýšte na 
najmenej 25 stupňov. Ak zistíte niektorý z mnou popísaných prvotných príznakov 
u niektorého zo šteniec okamžite ho izolujte a už neliečte radšej bezbolestne utraťte,  aby 
sa netrápilo. Tú izoláciu myslím preto, že mám podozrenie, že jedno zo šteniat mi slinami 
na ceckoch nakazilo ostatné zdravé štyri. Čo ako vám to bude ľúto, urobte  to utratenie 
razantne a hneď, lebo niekoľkohodinové utrpenie šteniatka neprajem pozorovať ani 
nepriateľovi. Dobre sa dezinfikujte pri styku zo zdravými štencami a sukou a nezabudnite 
sa modliť, lebo podľa veterinárov je pri tejto chorobe mortalita šteniec 100%,to že som 
štyri zachránil, považuje môj veterinár za zázrak a vykladá, že to nemohol byť Herpes. 
Kecá!!! 
   Nedalo mi , aby som sa s vami o moju skúsenosť nepodelil, želám vám viac 
chovateľského šťastia, ako som mal 23.2.2006 ja. A  ešte konštatovanie myslím si, že ak 
by terajší veterinári boli ako tí v rokoch 70.-80.tych minulého storočia a miesto záujmu 
o rýchly zárobok, začali rozmýšľať, niečo by určite vymysleli, teraz sa len snažia, aby od 
chovateľa vymámili čo najviac peňazí za rôzne očkovacie látky ale pomôcť vám pri 
ťažkostiach nepomôžu, takže si odovzdaním vzájomných skúseností musíme pomôcť sami. 
 
  Martin 10.3.2006 Ing.H.Haratík    
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Príprava slovenského čuvača na výstavu. 
 
Slovenský  čuvač patrí medzi veľkých bielych pastierskych  psov. FCI ho radí do I. 
skupiny. Slovenský čuvač je žiaľ na okraji záujmu kynológov, bežne sa na národných a 
medzinárodných výstavách prezentuje len asi 10 čuvačov.  
Okrem skalných vystavovateľov a priateľov plemena si čuvač získava  pre svoj 
impozantný a ľúbivý vzhľad ďalších priaznivcov. Uplatňuje sa ako rodinný pes, no 
v neposlednom rade je to aj schopný strážca. Nie každý majiteľ čuvača má so svojim psom 
výstavné ambície. No medzi podmienky pre zaradenie do chovu patrí aj absolvovanie 2 
výstav a to minimálne jednej národnej či medzinárodnej a jednej klubovej, lebo špeciálnej 
s dosiahnutým výsledkom aspoň veľmi dobrý. 
 
Na výstavách sa hodnotí predovšetkým exteriér psa , ktorý sa musí čo najviac priblížiť 
štandardu  FCI. Neexistuje dokonalý pes, ale aby sme sa tejto dokonalosti aspoň priblížili, 
musíme psa patrične pripraviť a naučiť ho dôležité návyky, ktoré nám v umiestnení na 
výstave môžu veľmi pomôcť . 
Samotnú prípravu začíname v útlom veku . Predpokladom úspechu je vzťah psovod – pes . 
Za žiadnych okolností nesmieme tento priateľský vzťah porušiť, nikdy nič neurobíme 
a nedosiahneme násilím. Čuvač je síce  pes pomerne tvrdý, ale veľmi citlivo reaguje na 
povely a  neznáša hrubé zaobchádzanie . 
Začíname už u šteňaťa a to pravidelným ošetrovaním a hlavne vštepovaním návykov 
celkovej hygieny psa . Pod pojmom „  hygiena psa “ rozumieme predovšetkým  dôkladne 
česanie, čistenie srsti, ošetrovanie labiek a kontrola ústnej dutiny, ako aj čistenie uší . To sú 
len tie najzákladnejšie úkony, pri ktorých musí pes  stáť v  kľude a znášať tieto procedúry 
bez odporu .  
Už vo veku šteňaťa učíme psa chodiť na vodidle – po ľavej ruke a to v rôznych situáciách, 
ako je doprava , styk so psami a ľuďmi , rušnosť – hluk, nebojácnosť a  v neposlednom 
rade aj chôdza na rôznych povrchoch, ako napr. betón, asfalt, gumolit, koberec, klzká 
dlažba, rôzne kanály zakryté plechom alebo doskami, ktoré dunia . Je to nutné  z toho 
dôvodu , že podlahoviny na výstavách sú rôzne a pes napr. na gumolite nie je ochotný  
pohybovať sa  prirodzene .  
Výstavnú prípravu čuvača by som  rozdelila do dvoch hlavných častí: 
1.  predvedení psa, na výstavnom vodidle, chôdza, postoj, kontrola zubov. 
Naučiť čuvača, aby sa volne predvádzal na výstavnom vodidle nie je nič ťažké. Nie je 
nutné aby sa pes predvádzal na výstavnom vodidle, no rozhodne to na rozhodcu aj divákov 
pôsobí lepšie. Psík je ľahko ovládateľný a Vy ho len tak doprevádzate. Ako na to? Keď 
šteniatko vie nosiť obojok a chodiť na vodidle, vymeníme normálny obojok za výstavné 
vodidlo a necháme ho volne  provesené. Šteniatko lákame na maškrtu a hodne ho 
povzbudzujeme. Tak sa psík naučí chodiť rovno, postupne do kruhu, zatáčať, zastavovať. 
Naučíte sa používať hlas namiesto svalov. Keď nám už psík pekne behá, treba začať učiť 
výstavný postoj. Je potreba, aby psík  stál správne, nevrtel sa a neprešľapoval. Pri behu, 
dáme povel STOJ a upravíme psa do postoja – predné nohy kolmo k zemi, ľahko od seba, 
zadnú nohu, ktorá je pri pohľadu z boku bližšie k rozhodcovi mierne natiahneme dozadu, 
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tak aby vyniklo zauhlenie zadných končatín a rovná línia chrbta, zdvihnúť hlavu, chvost 
dole. Keď psík chvíľu stojí, hodne ho chválime a dáme odmenu. Toto cvičíme 3 razy cez 
deň po 10 minútach a o  pár dní psík stojí pekne. Postupne všetko skombinujeme,  
beh do kruhu, zastavení, upravení do postoja, beh rovno tam a nazad. Súčasťou 
predvedenia je aj kontrola zubou a pohlavných orgánov  u psa. Niektorí rozhodca si 
skontroluje zuby sám, iný Vám povie, aby ste zuby ukázali sami. Je na Vás ako sa 
k tomuto postavíte. Ja si psa posadím a nohami si ho obkročím, aby pri kontrole zubou 
nemohol cúvať a neodišiel... 
Začína sa zhryzom, pričom zhryz / správne postavenie rezákov / sa kontroluje pri zavretej 
hube psa pričom odhrnieme horný aj dolný pysk psa. Pozor pri tom na nos psa. Na  ten je 
psík veľmi citlivý a keď mu nos priveľmi stisnete, mohol by sa brániť. Potom sa ukazujú 
P1-3,  to sú malé zúbky hneď za špičiakmi. Opäť pri zavretej hube odhrnieme spodný aj 
horný pysk vpravo aj vľavo. Sú rozhodcovia, ktorí chcú vidieť aj stoličky, pričom musíte 
otvoriť psovi tlamu tak, aby boli vidieť aj posledné maličké stoličky.  
Psa je treba tiež naučiť, aby si nechal ohmatať pohlavné orgány. Niektorí starší samci to 
nemajú radi a je potrebné toto učiť psíka už od šteňaťa. Rozhodca kontroluje psovi 
pohlavné orgány  v stoje, takže aj doma si psíka postavte a občas mu na ne  siahnite, 
prípadne poproste svojho známeho, či niekoho z rodiny,  aby skúsil tiež psíkovi varlata 
ohmatať, pričom  ho držíte za obojok a psík stojí. Pokiaľ psík toto trpí, pochváľte ho. 
2. nie menej dôležitá časť prípravy na výstavy je úprava srsti. 
Čuvač sa v zásade neupravuje  ( čo sa strihu týka , no je treba, aby bol biely ) skutočne 
biely, nie sivý či žltý....., vyčesaný, aby mal ostrihané pazúre ( aby v kruhu „neklapal“ 
a nemal zlý postoj labiek), a vyčistené zuby ( pre rozhodcu nie je nič príjemného 
kontrolovať zuby psa, ktorému páchne z huby ) a vyčistiť uši pre prípadnú kontrolu 
tetovacieho čísla.  
Pred výstavou psa vykúpeme, ( asi 3 dni vopred, aby sa srsť zrovnala ), no nefénujeme. 
Fén spôsobí, že srsť bude lietavá, vysušená a otvorená. Necháme psa voľne uschnúť. V lete 
je to samozrejme ideálne, v zime je potreba nechať psa doma, pokiaľ dokonale neuschne. 
Na kúpanie používame šampóny pre biele psy  Jean Piere Héry, Khara, Natural...Pokial nie 
je možné z nejakého dôvodu psa vykúpať, napr. v dobe plznutia – je možné použiť suchý 
šampón a psa vyčistiť nasucho. Prášok sa votrie do srsti a vykartáčuje. No je to treba 
urobiť 2-3 dni vopred, aby sa zo psa v kruhu nesypal biely prášok. Je treba si uvedomiť, že 
keď sa v kruhu stretnú dvaja rovnako krásni psy, vyhrá ten, ktorý je skutočne biely. Takže 
pokiaľ máte pocit, že je potreba psa vykúpať, kúpte...Čistého psa celého dôkladne 
vyčešeme. Sú na tele čuvača miesta, ktoré majú sklon k plstnateniu, hlavne, keď srsti 
nevenujeme pozornosť celý rok. ( za ušima, na krku, chvoste a na zadných nohách ).                      
 
Na výstavách je veľmi dôležitá pohoda a nálada psovoda . Je všeobecne známe , že nálada 
psovoda sa bezprostredne prenáša aj na psa . Nervózny psovod – nervózny pes a súlad je 
porušený . 
Z toho dôvodu je dobré , ak sa s  mladým psom zúčastníme výstavy  bez toho , aby sme 
boli na túto výstavu prihlásení.  
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Prevedieme psa cez množstvo psov, ľudí a hlavne bez zbytočnej nervozity . Resp. sa 
zúčastníme výstavy menej náročnej na financie, napr. špeciálnej, ktorú organizuje Klub 
chovateľov slovenských čuvačov, kde sa neplatia výstavné poplatky. Hlavná zásada je, že 
psovod je kľudný a pes má v ňom plnú oporu. 
Večer pred výstavou psa nekŕmime, aby nám cestou v aute nevracal, cestujeme 
s dostatočnou časovou rezervou, aby sme stihli svojho psíka vyvenčiť pred nástupom do 
kruhu a  pekne ho  vyčesať. Skúsení vystavovatelia predvádzajú svojho psíka na tenkom, 
bielom výstavnom vodidle, tí menej skúsení na peknom málo nápadnom vodidle s 
koženým obojkom. Nevyzerá dobre, keď je čuvač na veľmi dlhom, hrubom vodidle so  
širokým obojkom, ktorého príliš dlhý koniec trčí a ruší tak celkový dojem z psíka, pričom 
majiteľ sa motá do dlhého vodidla. Zle vyzerá aj ostnatý obojok, ktorý na psa nepatrí 
v normálnom živote, obzvlášť na výstave. Na výstavu nieje vhodný ani obojok vyzdobený 
Lysetkami za posledných pár rokov, Lysetky cinkajú, rušia psa aj rozhodcu. Zoberieme so 
sebou misku na vodu a čistú vodu pre psíka. Nie je potreba stráviť celú dobu čakania na 
posúdenie sedením pri kruhu. Je dobre, keď sa psík uvoľní pri malej prechádzke, no niekto 
z rodiny by mal sledovať čo sa deje v kruhu, aby sme nástup do kruhu nezmeškali. V kruhu 
pozorne sledujeme pokyny rozhodcu, stále majme na pamäti, že sme tam pre psa. Na 
väčších výstavách je predvedenie v kruhu záležitosť iba niekoľkých minút a tie treba 
využiť. Stále udržujme psa v pozornosti a ukazujme ho v čo najlepšom svetle. Hladkanie 
psa po chrbte nepatrí do kruhu, aspoň nie, keď sa rozhodca na psa pozerá. Ruka na chrbte 
psa ruší dojem z chrbtovej línie psa. 
 
Teraz pár riadkov o tom, aké výstavy môžeme so svojím čuvačom absolvovať. 
Sú to celoštátne, národné , medzinárodné, špeciálne a oblastné výstavy psov na Slovensku 
ale aj v zahraničí. Kalendárium tých najdôležitejších výstav nájdete v kynologických 
časopisoch, kynologických kalendároch, v  Spravodaji Klubu chovateľov slovenských 
čuvačov, na www.slovenskycuvac.net. Nájdete tu kontakty na organizátorov výstav, aj  
web stránky, kde je možné priamo stiahnuť propozície a  prihlášky. Vždy je treba rátať s 
tým, že u veľkých výstav sú dve uzávierky. Prvá, cenovo výhodnejšia je asi dva mesiace 
pred výstavou. Druhá uzávierka je spravidla mesiac pred výstavou a je vždy drahšia. 
Na žiadnu výstavu nie je možné  prihlásiť sa v deň výstavy. Zahraniční vystavovatelia 
môžu platiť na našich výstavách v deň výstavy . Platba je však vyššia než v  druhej 
uzávierke. Platí pravidlo, že pes ktorý nie je vo výstavnom katalógu, nemôže byť 
vystavený a posúdený na výstave.  
Je potrebné DOBRE čítať propozície jednotlivých výstav, pretože národné plemená majú 
u rôznych usporiadateľov rôznu zľavu. Niekedy je zľava viazaná nástupom čuvača do 
poobedňajších súťaží- Veľká cena národných plemien. Aj na tých výstavách, kde nám 
usporiadatelia dávajú možnosť platiť iba polovicu výstavných poplatkov, je slušné a vecou 
cti vystavovateľa, aby do záverečného kruhu nastúpil a svojho čuvača predviedol, aj keď je 
toto časovo náročné a únavné.  
Asi týždeň – dva pred výstavou nám poštou príde vstupný list, ktorý  predložíme pri vstupe 
do výstaviska a je voľným vstupom spravidla pre jedného vystavovateľa s jedným 
vystavovaným psom. Na veľkých výstavách je  treba pozorne čítať v katalógu pokyny pre 
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vystavovateľov tak, aby sme nezmeškali príležitosť ukázať svojho psíka v záverečných 
súťažiach . Napríklad psík a sučka vystavení v triedach mladých a hodnotení titulom CAJC 
spravidla súťažia o najlepšieho mladého psa či sučku výstavy. Zvieratá vystavované 
v triede dorastu - hodnotené známkou veľmi nádejný súťažia - o titul najkrajší dorast 
výstavy. Psík alebo sučka s titulom BOB- najlepší z plemena, súťaží o najlepšieho z I. 
skupiny FCI (  pastevecké a pastierske plemená ) . 
Pre národné plemená je vyhlásená súťaž Veľká cena národných plemien. 
Tieto súťaže začínajú podľa programu uvedeného v katalógu zväčša okolo 15 hodiny. 
Nie vždy sme spokojní s hodnotením nášho psíka, dôležité je verdikt rozhodcu prijať 
športovo a bez hlasitých pripomienok, smažme sa vždy zachovať chladnú hlavu, nikdy 
nediskutujeme s rozhodcom. Hodnotenie nášho psíka môže byť na ďalšej  výstave celkom 
iné.  

       
kontrola premolárov                                       kontrola zhryzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pekný výstavný postoj, suka 
pozorne sleduje majiteľku 
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Odišiel chovateľ. 
 
Prislúcha mi aj jedna veľmi smutná povinnosť. V lete roku 2006 zomrel Ľubomír Dobák, 
z malej dedinky na Liptove, z Liptovskej Anny. Odišiel chovateľ, člen nášho klubu, odišiel 
mladý človek v rozkvete svojich síl. Bol mladý, mal toľko chovateľských  aj iných plánov, 
no zákerná choroba bola neúprosná. Ostala po ňom smútiaca rodina, ale aj jeho čuvače 
Joma a Clea. 
Ľubko bol vlastníkom chovateľskej stanice Biely Rodo. Tí , čo ho poznali z výstav, keď so 
sučkou Joma od Peňažnej hory dosiahol titul Slovenský šampión krásy, či tí čo majú 
čuvače z jeho chovu si  isto spomenú na tohto milého človeka. 
Z chovateľskej stanice Biely Rodo sú v chove zaradení Arko Biely Rodo, Ben a Bruno 
Biely Rodo, Clea  a Dorothy Biely Rodo. No a ostáva mi len dúfať, že Ľubkova rodina 
ostane verná jeho veľkej láske – čuvačovi a budú pokračovať v jeho šľapajach. 
Ľubko by si to určite želal. Pre klub je to veľká strata. 
 
 
 
Za KCHSČ sa s Vami Ľubko navždy lúčim.  
 
 
 
 
                                                                                           Jana Goliášová 
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Narodeninové pozastavenie. 
 
Je to už tak – čas nezastavíš. Ako sa strieda minuta 
s minutou, rok s rokom, jar s letom, tak prejde aj deň, 
keď si povieme „ a sme zas o rok starší “.A pri 
takomto uvažovaní som sa pristihol 23. novembra, 
kedy som si spomenul na pána profesora Ditmara 
Barbiera, nášho dlhoročného kamaráta a chovateľa 
slovenského  čuvača, ktorý práve v tento deň sa dožil 
významného životného jubilea, 70. rokov. Pán 
profesor Barbier je dlhoročným členom KCHSČ, po 
rozdelení Československa bol členom prvého slov. 
výboru KCHSČ a tiež bola známa jeho chovateľská 
stanica „ Barbierov dom “. Svojou činnosťou v klube 
pozitívne prispel  propagácii sl.čuvača vo svete. 
Z jeho chovu sa objavili prvé čuvače v Holansku, 

Belgicku a prvý čuvač vo Francúzku. Z jeho práce je najvýraznejší úspech – XXIV 
Memoriál prof. Hrůzu v Žiline r.1993, ktorý spoluorganizoval spolu s Ing. Rch. Stanom 
Tomanom, při počte takmer 100  vystavovaných čuvačov ( čo sa doposial nepodarilo 
zopakovať.) Bola i nevídaná účasť zahraničných vystavovateľov z Česka, Nemecka, 
Holanska, Belgicka, Poľska a Francúza. My postarší chovatelia už len môžeme spomínať 
na časy, kedy počet vystavovanýc čuvačov lákal masy obdivovateľov a zvyšoval záujem 
verejnosti o jeho chov.A při organizácii týchto podujatí takmer vždy figurovalo meno D. 
Barbier. Jako člen výboru zodpovedný za osvetovú a organizačnú výchovu a propagáciu 
chovu bol vždy tam, kde bol čuvač. Čas však beží a beží. Po rokoch aktívnej činnosti a 
práce v chove a v povolaní sa stiahol až do pozície „ len“ ako koníček . Hlavne v regione 
Kysuce a na Severnej Morave sú dodnes  badateľné výsledky jeho práce v chove.  
  
          Milý Dito, my „ starí kamaráti “, chovatelia starí i mladší, tí čo ťa poznáme i 
nepoznáme, Ti prajeme do ďalších rokov pevné zdravie, šťastie, zdar tvojej záľube, 
prajeme Ti aby čuvač stále skrášloval Váš dvor a zároveň ťa prosíme, ukáž sa zasa raz 
medzi nami!! 
 
                  Za Klub chovateľov slovenských čuvačov Ing. Štefan Pekár 
                  Bývalý podpredseda KCHSČ a čestný člen 
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POZOR!!!pre tých, čo ešte na knižnom trhu neobjavili knihu SLOVENSKÝ ČUVAČ 
Knihu je možné objednať za 290,-Sk aj s poštovným priamo u vydavateľa.  
Kniha je plná barevných fotogragií, text je v češtine. 
Autormi sú Marián Malec a Marián Vanek. 
 
 
Fortuna Print Praha, o.z. 
Zadunajská cesta 8 
851 01 Bratislava 
Tel: 00421268204700, 68204701 
e-mail: fortuna@fortuna.sk 
www.fotrunaprint.sk 
 

 

 

 

 

Pasteveckí psi                                                                  
Chcem Vám predstaviť knihu , ktorá je plná informácií  
o pasteveckých psoch, od ochrancov stád, k rodinným  
spoločníkom, o chove, starostlivosti, výchove 
a spolunažívaní v rodine. 
Autorka knihy, chovateľka slovenských čuvačov,  
medzinárodná rozhodkyňa pani Petra Krivy, je expertka  
pre pastevecké plemena  a veľká propagátorka nášho 
plemena v zahraničí. 
Kniha je žial v nemčině, no myslím, že stojí za prečítanie.  
Kniha  má 256 strán, 400 farebných fotografií, veľa  
fotografií čuvačov a veľa informácií o čuvačovi,  
rozmer 17 x 24 cm.Cena je 37,- Eur. 
Vážný záujemcovia o knihu nech ma kontaktujú. 
                                                   
    Jana Goliášová                                                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
Spravodaj spracovala Jana Goliášová, ďaľšie texty dodali Ing. Horislav Haratík, Ing. Štefan Pekár, Rudolf 
Papánek, foto Jana Goliášová, Mirka Dobešová, Ing. Horislav Haratík, MVDr. Mária Kovačková. 
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