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PROGRAM VÝSTAVY: 
 
1. 8:30 – 9:45 - Přejímka psů, veterinární kontrola 
2. 10:00 - Zahájení výstavy  
3. 10:05 - Soutěž „Dítě a čuvač I“ 
4.             Soutěž „Dítě a čuvač II“ 
5. 10:15 - Posuzování v kruzích – psi 
6. Po ukončení posuzování psů - Posuzování v kruzích – feny 
7. Po ukončení posuzování psů a fen následují soutěže:  

Soutěž o titul „Nejlepší štěně speciální výstavy SC 2017“ 
Soutěž o titul „Nejlepší dorost speciální výstavy SC 2017“ 

8. Soutěž o titul BOJ „Nejlepší mladý speciální výstavy SC 2017“ 
9. Soutěž o titul BOV „Nejlepší veterán speciální výstavy SC 2017“ 
10. Soutěž o titul „Vítěz speciální výstavy SC 2017“ 
11. Soutěž o titul „Vítězka speciální výstavy SC 2017“ 
12. Soutěž o titul BOB „Vítěz plemene“ 
13. Soutěž o titul BOS „Nejlepší z opačného pohlaví“ 
14. Soutěž „Nejlepší pár psů speciální výstavy SC 2017“ 
15. Soutěž „Nejlepší chovatelská skupina speciální výstavy SC 2017“ 
16. Vyhlášení klubových šampionů krásy za rok 2016 
17. Focení vítězů 
18. Bonitace – po ukončení výstavy. 
 



 

 

Vážení přátelé, vážení vystavovatelé, 

 

 

Vítám Vás jménem Spolku chovatelů Slovenských čuvačů na SPECIÁLNÍ VÝSTAVĚ 

SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ, která je vždy jedinou v roce a měla by být příležitostí pro 

předvedení jedinců bez ohledu na členství či nečlenství v jakémkoliv spolku. 

 

Vítám všechny příznivce plemene, zkušené i začínající chovatele, členy i nečleny 

SCHSC a vítám také zájemce o čuvače z řad dětí, z nichž někteří budou výstavu 

zahajovat soutěží Dítě a čuvač. 

 

Velmi nás těší vysoký počet přihlášených jedinců na tuto výstavu, což jen dokazuje 

trvale rostoucí zájem o čuvače a také věříme, že to je zároveň dobrá známka pro 

výbor spolku, že svou práci odvádí dobře. 

 

Posuzování na dnešní speciální výstavě přijala paní Mgr. Božena Ovesná, která má 

bohaté zkušenosti z mnoha výstav Slovenských čuvačů a je zárukou kvalitního 

posouzení předvedených jedinců. 

 

Tato výstava je první z letošních tří, které pořádá Spolek chovatelů Slovenských 

čuvačů a musím proto velmi poděkovat všem, kteří se zcela dobrovolně a ve svém 

volném čase věnují přípravě a organizaci této a dalších námi pořádaných výstav. 

Výsledky výstavy budou zveřejněny na webových stránkách našeho spolku: 

www.slovensky-cuvac.biz, kde najdete i další informace o činnosti a chovu. 

 

Chtěl bych Vás též upozornit na blížící se akce, které pořádáme, a to je Letní 

výcvikový tábor v Seči, seminář zaměřený na genetiku psů, klubovou výstavu se 

zadáváním titulu Klubový vítěz, která se bude konat při národní výstavě psů v Mladé 

Boleslavi, jakož i další aktivity spojené zejména s pasením. Na poslední straně 

katalogu a na webu Spolku najdete bližší informace o všech akcích a instrukce pro 

přihlášení. 

 

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 úžasnými čuvači   

 

 

 

Ing. Petr Vaník,  

Předseda SCHSČ 

 

 

 

http://www.slovensky-cuvac.biz/


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 kvalit psa odpovídá zadání titulu. 
 
Tituly a čekatelství zadávané ve výstavním kruhu: 
 

 Vítěz speciální výstavy 
může být udělen nejlepšímu psovi z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a 
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jeden pes s nejvyšší známkou 
výborný1 CAC. 
 

 Vítězka speciální výstavy 
může být udělen nejlepší feně z konkurence mezitřídy, třídy otevřené, pracovní a 
vítězů. Z každé třídy se může zúčastnit pouze jedna fena s nejvyšší známkou 
výborný1 CAC. 
 

 CAC – čekatelství titulu Český šampion 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů 
známku výborný 1. 

 

 res. CAC 
může získat jedinec, který obdržel v mezitřídě, třídě otevřené, pracovní a vítězů 
známku výborný 2. 

 
 Nejlepší mladý plemene/Best of juniors (BOJ) 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých 
jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. 
 

 CAJC – čekatelství titulu Junior šampion ČR 
může získat jedinec, který obdržel ve třídě mladých známku výborný 1. 

 



 Nejlepší veterán plemene/Best of veterans (BOV) 
může být udělen nejlepšímu psovi nebo feně, kteří získali ve třídě veteránů 
hodnocení výborný 1. 
 Jedinec, který obdrží ve třídě veteránů ocenění výborný 1, se stává čekatelem 

Českého veterán šampiona. 
 
BOB – vítěz plemene – Best of Breed 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC), nejlepší mladá fena (CAJC), Vítěz 
speciální výstavy, Vítězka speciální výstavy, nejlepší veterán pes (V1 z třídy 
veteránů) a nejlepší veterán fena (V1 z třídy veteránů), 
 
BOS – nejlepší z opačného pohlaví – Best of Opposite Sex 
Do soutěže nastupují nejlepší mladý pes (CAJC) nebo fena (CAJC), nejlepší veterán 
pes (V1 z třídy veteránů) nebo fena (V1 z třídy veteránů), Vítěz speciální výstavy 
nebo Vítězka speciální výstavy, a to vždy opačného pohlaví než je jedinec, který 
obdržel titul BOB.  
 
 
Tituly a soutěže v závěrečném kruhu: 
 
Na soutěže se nelze přihlásit v den konání výstavy. 
 
 

 Dítě a čuvač I – pro mladé vystavovatele ve věku 3-10 let. (nutné vyplnit do 
přihlášky) 
 

 Dítě a čuvač II – pro mladé vystavovatele ve věku 11- 17 let. (nutné vyplnit do 
přihlášky) 

 

 Nejlepší štěně výstavy – do soutěže nastupují jedinci ze třídy štěňat pes i fena - 
ocenění známkou velmi nadějný 1 na této výstavě. (nevyplňuje se do přihlášky) 

 

 Nejlepší dorost výstavy - do soutěže nastupují jedinci ze třídy dorostu pes i fena - 
ocenění známkou velmi nadějný 1 na této výstavě. (nevyplňuje se do přihlášky) 

 

 Nejlepší pár psů speciální výstavy – Do soutěže nastupuje pes a fena ve 
vlastnictví jednoho majitele, posouzení na této výstavě. Každá další změna – 
například doplnění spolumajitelství není povolena. (nutné vyplnit do přihlášky) 

 

 Nejlepší chovatelská skupina speciální výstavy – do soutěže nastupují minimálně 
3 a maximálně 5 jedinců z jedné chovatelské stanice, kteří pocházejí z různých 
spojení (min. od dvou různých otců nebo matek) a byli na výstavě posouzeni. 
Chovatel nemusí být majitelem jedinců. (nutné vyplnit do přihlášky) 
 

 



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. 
 
Do ČR importovaní psi musí být zapsáni v české plemenné knize. Pokud je pes ve 
spolumajitelství českého a zahraničního majitele, platba probíhá podle toho, kde je 
pes zapsán. Pokud je zapsán v zahraniční plemenné knize, platba musí být v EURO, 
je-li zapsán v české nebo slovenské plemenné knize je platba v Kč. 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 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 štěňat 

VN 1 , Nejlepší štěně výstavy 
01  Arnold Janin ranč, CMKU/SC/2695/-17/16,  20. 11. 2016 
      o: Ypsy Biely démon,  m: Yeta Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,   
      maj.: Kristína a Pavel Řípovi, Psáry Finské domky 173, 252 44 Praha - západ 
 

Třída mladých 

V1, CAJC 
02  Atrey z Horních vinic, ČLP/SC/2571,  11. 3. 2016 
      o: Corado Katčina zahrada,  m: Debbie Onyx Márk 
      ch.: Bc. Radka Fajdeková,  
      maj.: Hiršlová Jitka, Slovanská Lhota 39, 263 01 Drevníky 
 
Mezitřída 

V1, CAC 
03  Berkley Chlupatá krása, CMKU/SC/2531/15,  31. 12. 2015 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Deisy Janin ranč 
      ch.: Jaroslav Gregor,  
      maj.: Luboš Vaníček, Stojice 59, 535 01 Přelouč 
 
V2, res. CAC 
04  Caesar Černý korálek, CMKU/SC/2485/15,  20. 9. 2015 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Maja Černý korálek 
      ch.+ maj. : MVDr. Anna Valterová, Otovice 61, 549 72 Otovice u Broumova 
 

Třída otevřená 

Velmi dobrý 
05  Argo Chlupatá krása, CMKU/SC/2386/15,  18. 1. 2015 
      o: Christián Orlický talisman,  m: Deisy Janin ranč 
      ch.: Jaroslav Gregor,  
      maj.: Gabriela Nejedlá, Na Návsi 22, 273 51 Velké Přítočno 
 
V2, res. CAC 
06  Aron Dračí templ, CMKU/SC/2415/15,  31. 3. 2015 
      o: Dalas Carin dom,  m: Besy z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Petr Hlavnička,  
      maj.: Radek Mráz, Sousedovice 3, 386 01 Strakonice 
 
Výborný 4 
07  Baltazar Bílý Stín, ČLP/SC/2187,  3. 1. 2014 
      o: Baryk Ronova zahrada,  m: Demi Orlický talisman 
      ch.: Michaela Klírová,  
      maj.: Marta Chládková, Husitská 611, 417 41 Krupka 
 
Výborný 3 
08  Hagir Onyx Márk, CMKU/SC/2228/14,  9. 4. 2014 
      o: Harry Orlický talisman,  m: Abby Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,  
      maj.: Marta Chládková, Husitská 611, 417 41 Krupka 



V1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB 
09  Irk Onyx Márk, CMKU/SC/2324/14,  2. 8. 2014 
      o: Chester Orlický talisman,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch. +  maj.: Marek Chroust a Jana Štichauerová, Topolská 528, 252 28 Černočice 
       
Třída vítězů 

V1, CAC 
10  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 
 
V2, res. CAC 
11  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 
 

V1, BOV 
12  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 
 
 

FENY 

Třída dorostu 

Velmi nadějná 1, Nejlepší dorost 
13  Eewee Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2630/16,  30. 9. 2016 
      o: Ypsy Biely démon,  m: Erin Tatranská perla 
      ch. + maj.: Romana Rendlová, Bratronice 156, 273 63 Bratronice 
 
Třída mladých 

Výborná 3 
14  Angel Debbie z Horních vinic, ČLP/SC/2574,  11. 3. 2016 
      o: Corado Katčina zahrada,  m: Debbie Onyx Márk 
      ch.: Bc.Radka Fajdeková, 
      maj.: Vladimír Fajdek, Hoření Vinice 133, 277 41 Kly 
 
Velmi dobrá 
15  Jasmína z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/2589/16,  22. 4. 2016 
      o: Nemo Janin ranč,  m: Ew z Povodí Svratky 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Jana Pastorová, Keteň 28, 501 01 Jičín 
 
Výborná 2 
16  Jessy z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/2590/16,  22. 4. 2016 
      o: Nemo Janin ranč,  m: Ew z Povodí Svratky 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Jana Krsková, Chudeřínská 60, 436 03 Litvínov 
 
 



V1, CAJC, BOJ, BOS 
17  Ultima Janin ranč, SPKP 10352,  3. 7. 2016 
      o: Kimo Janin ranč,  m: Isara van´t Molendorp 
      ch.: Jana Goliášová,  
      maj.: Petra Výstřelová, Hlinsko 80, 751 31 Lipník nad Bečvou 
 
Mezitřída 

Výborná 1 
18  Begi Chlupatá krása, CMKU/SC/2535/15,  31. 12. 2015 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Deisy Janin ranč 
      ch + maj..: Jaroslav Gregor, Nemočická 240, 530 02 Pardubice 
 
Velmi dobrá 
19  Demi Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2507/15  12. 11. 2015 
      o: Baks Šťastná budoucnost,  m: Adita Bratroňské štěstí 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Jitka Nekolová, Žákava 41, 332 04 Nezvěstice 
 
Výborná 2 
20  Orry Bílé království, CMKU/SC/2520/15,  3. 12. 2015 
      o: Ondráš Janin ranč,  m: C.I.B. Chelsey Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 68, 566 01, Vysoké Mýto 
 

Třída otevřená 

V2, res. CAC 
21  Abigail SW Ranch, CMKU/SC/2250/14,  1. 5. 2014 
      o: Bad Ronova zahrada,  m: Petty Černý korálek 
      ch.: Barbora Kamínková,  
      maj.: Pavla Weihsová, Boční 739, 747 14 Ludgeřovice 
 
V1, CAC 
22  Anděla Lučanský svět, CMKU/SC/2099/13/15,  30. 5. 2013 
      o: Nemo Janin ranč,  m: Hedvika z Oppidda Lughtwine 
      ch. + maj.: Rudolf Šianský, Lučanská 1481, 438 01 Žatec 
 
Výborná 
23  Ambra Dračí templ, CMKU/SC/2421/15,  31. 3. 2015 
      o: Dalas Carin dom,  m: Besy z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Petr Hlavnička,  
      maj.: František Brázdilík, Lubná 146, 767 01 Kroměříž 
 
Výborná 4 
24  Besy z Pozdišovskej doliny, CMKU/SC/1919/-12/12/13,  14. 1. 2012 
      o: Benny Orlický talisman,  m: Soňa z Pozdišovskej doliny 
      ch.: Anton Čižmár,  
      maj.: Petr Hlavnička, Za zrcadlem 199, 251 01 Babice u Říčan 
 
Výborná 3 
25  Cessy Bratroňské štěstí, CMKU/SC/2353/14/16,  15. 10. 2014 
      o: Marcel Janin ranč,  m: Erin Tatranská perla 
      ch.: Romana Rendlová,  
      maj.: Miroslav Moulis, U Hřbitova 49, 362 63 Dalovice 
 
 



Výborná 
26  Christie Orlický talisman, CMKU/SC/1939/12,  26. 6. 2012 
      o: Damian Orlický talisman,  m: Clarisa Orlický talisman 
      ch.: Jana Dušková,  
      maj.: Barbora Kallová, Sudoměř 5, 386 01 Strakonice 
 
Třída pracovní 

V1, CAC, Vítězka speciální výstavy 
27  C.I.B. Chelsey Bílé království, CMKU/SC/1456/09/11,  23. 2. 2009 
      o: Huňoš Frigo Janin ranč,  m: Gr.ch. Essy Bílé království 
      ch. + maj.: Miroslava Dobešová, Tisová 68, 566 01, Vysoké Mýto 
 

Třída vítězů 

V1, CAC 
28  Ch. Abby Onyx Márk, CMKU/SC/1629/10/11,  26. 5. 2010 
      o: Argo Orlický talisman,  m: Victoria Queen z Pozdišovskej doliny 
      ch. +  maj.: Marek Chroust a Jana Štichauerová, Topolská 528, 252 28 Černočice 
 
Výborná 3 
29  Ch. Adita Bratroňské štěstí, CMKU/SC/1916/12, 21. 5. 2012 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Kira Huňoše Janin ranč 
      ch. + maj.: Romana Rendlová, Bratronice 156, 273 63 Bratronice 
 
V2, res. CAC 
30  Ch. Elizabeth Onyx Márk, CMKU/SC/1961/12/13,  16. 7. 2012 
      o: Merlin Hodkovičský les,  m: Angela Onyx Márk 
      ch.: Marek Chroust,   
      maj.: Bc. Radka Fajdeková, Hoření Vinice 133, 277 41 Kly 
 
Výborná 
31  Ch. Halina Janin ranč, CMKU/SC/2432/-15/14,  4. 12. 2014 
      o: Jando Bär vom Wolfshorn,  m: Tanja Janin ranč 
      ch.: Jana Goliášová,   
      maj.: Petra Janoušková, Velký Průhon 154, 289 01 Dymokury 
 
Výborná 
32  Ch. Honey z Borovýho hrádku, CMKU/SC/2062/13,  28. 5. 2013 
      o: E´Arčí z Borovýho hrádku,  m: Conny Orlický talisman 
      ch.: Jitka Krupková,  
      maj.: Lucie Ábelovská Drtinová, Sportovní 674, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 
Neúčast 
33  Ch. Iowanna z Oppidda Lughtwine, CMKU/SC/2159/13,  2. 11. 2013 
      o: Ich. Perun Janin ranč,  m: Dorotka z Borovýho hrádku 
      ch.: Jaroslava Říhová,  
      maj.: Olga Jüstlová, Ciboušov 183, 431 51 Klášterec nad Ohří 
 

 



SOUTĚŽE: 

PÁRY 

 Hassan Bílé království a Chelsey Bílé království, maj. Miroslava Dobešová – 3. místo 
 Chuck z Oppidda Lughtwine a Jessy Oppidda Lughtwine – 2. místo 
 Irk Onyx Márk a Abby Onyx Márk, maj. Marek Chroust – 1. místo 

 
 

CHOVATELSKÁ SKUPINA 

 Bílé království, chov. Miroslava Dobešová – 1. místo  

 Bratroňské štěstí, chov. Romana Rendlová – 2. místo 

 Chlupatá krása, chov. Jaroslav Gregor – 4. místo 

 Janin ranč, chov. Jana Goliášová – 3. místo 

 Onyx Márk, chov. Marek Chroust - Neúčast 

 z Oppidda Lughtwine, chov. Jaroslava Říhová - Neúčast 

 

DÍTĚ A ČUVAČ I 

 Karolínka Boháčová 9 let + Chelsey Bílé království – 1. místo 

 Nela Chroustová 7 let + Irk Onyx Márk – 2. místo 

 Sophia Ellen Vaníčková 6 let + Berkley Chupatá krása – 3. místo 

 

DÍTĚ A ČUVAČ II 

 Justýna Ševčíková 12 let + Ambra Dračí templ – 3. místo 

 Tomáš Boháč 11 let + Chelsey Bílé království – 2. místo 

 Valentýnka Výstřelová 11 let + Ultima Janin ranč – 1. místo 

 

 

Generální sponzor speciální výstavy slovenských čuvačů: 
 

 

Blížící se akce se slovenským čuvačem: 
Spolek chovatelů slovenských čuvačů Vás zve na: 

 



LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR 22. 7. 2017 - 29. 7. 2017 – SEČ 

www.slovensky-cuvac.biz 

Letní výcvikový tábor SCHSČ je určen pro všechny majitele slovenských čuvačů, kteří si 

chtějí užít krásný aktivní týden se svým psem. Tábor je zaměřen jednak na socializaci 

čuvačů a výcvik základní poslušnosti pro běžný život, dále pak i na základy sportovní 

kynologie s individuálním přístupem ke každému a s ohledem na specifika tohoto 

plemene.  

Pro všechny bude také možnost vyzkoušet si práci s čuvačem u stáda ovcí – od 

probouzení vlohy u začátečníků až po výcvik pokročilých - pod vedením zkušené trenérky a 

rozhodčí Daniely Rájové ve výcvikovém středisku Dajavera v Načešicích u Heřmanova 

Městce.  

V rámci tábora bude připraven i program pro děti. 

Odborně zaměřené přednášky a semináře, na které se můžete těšit: 

 slovenský čuvač, základní informace, podmínky uchovnění, genetické testy, důležitost 

čipů a jejich registrace. 

 pachové práce – jak správně začít 

 výchova štěněte a dospělého psa 

 pracovní využití slovenských čuvačů – od historie po současnost 

 cviky poslušnosti a nejčastější chyby při jejich nácviku 

 signály psů, aneb jak si správně se psem hrát 

 krytí, porod, odchov štěňátek – základní informace, které by měl vědět majitel chovného 

psa i feny 

 problémové chování psů a jak tato chování lze správně odstranit 

 zdraví a nemoc vašeho psa – veterinářka nám poradí, jak správně zachytit první příznaky 

toho, že je něco v nepořádku. 

 anatomie psa s využitím Dornovy metody u psů 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slovensky-cuvac.biz/


Seminář zaměřený na genetiku psů, která se bude konat 
v rámci LVT 2017  

 
23. 7. 2017 od 10 hodin v Autocampu „U Letadla“  

 
Tento seminář je zdarma a je přístupný pro všechny 

majitelé a chovatelé psů členů i nečlenů SCHSČ 

 

 

 

 


