
Úspû‰ní briardi 
I kdyÏ jsme nedosáhli aÏ na tituly nejvy‰‰í, chci 
se s vámi podûlit o velikou radost, kterou nám
udûlaly fenky z na‰eho chovu. V briardech ve tfiídû
otevfiené, kde bylo pfiihlá‰eno 16 fen, obsadily
sestry 1. a 2. místo. Pfiekvapilo nás to o to 
víc, Ïe fenky byly teprve pûtadvacetimûsíãní, 
coÏ je u dlouhosrst˘ch plemen trochu handicap 
A. Babicová, Ch.
Sadria's Darling
Popisky
k obrázkÛm: 
Artemis
Badria's Darling  
– V2, chov.+maj.
Babicová Adriana
(vlevo) Anna Bell
Badria's Darling 
– V1, CWC, 
Chov. A. Babicová
maj. Odlová Vûra

Hovawart CH. Ozi Las Ksieznic z chovu
Doroty Mucha  z Polska a v majetku
Michaely Flégrové z âeské Skalice získal
na leto‰ní svûtové v˘stavû v  polské
Poznani  ve tfiídû ‰ampionÛ tituly CWC,
CACIB, Svûtov˘ vítûz a posléze také
nejlep‰í pes plemene – BOB
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V¯STAVY

Gratulujeme!

âe‰tí teriéfii v Poznani
Na‰e v˘prava s ãesk˘mi teriéry ãítala pût úãastnic a dva psy.
Plemeno ãesk˘ teriér posuzoval chorvatsk˘ rozhodãí pan
Bojan Matakoviã. Se‰lo se zde 32 psÛ a fen ve v‰ech barev-
n˘ch rázech, od platinové po tmavû ‰edou, nejvíce obsaze-
né byly tfiídy otevfiené a ‰ampionÛ. Pan rozhodãí rozhodnû
nemûl posuzování jednoduché, pfiesto probíhalo velmi sviÏ-
nû. Nakonec titul Svûtová vítûzka obdrÏela fena z ãeského
chovu – Berenica Pibaro - a titul Svûtov˘ vítûz a BOB získal
pes nûmeckého chovatele Orlando of Bumble-Bee Castle.
Pokud mohu posoudit, na takto velké akci, kde se sejdou
vystavovatelé z mnoha zemí, je bohuÏel vidût, Ïe ãesk˘ ter-
iér je plemeno stále málopoãetné. I v âechách se odchová-
vá málo ‰tûÀat a ani do zahraniãí se jich mnoho nedostane,
aby oÏivili tamní chovy. Znaãná ãást  „ãechÛ“ pfiedveden˘ch
na v˘stavû v Poznani bylo robustních, velikostí na hranici
standardu, mnohdy s vysoko nasazen˘m a nesen˘m oca-

sem. Byli pfiesrstûní a úprava neodpovídala poÏadavkÛm na
v˘stavní stfiih. I pfies zji‰tûní, Ïe na‰e chovatele ãeká je‰tû
mnoho práce pfii propagaci plemene u nás i v zahraniãí byly
dojmy z organizace svûtové v˘stavy velmi dobré.
V¯SLEDKY: Psi: CWC, CACIB, SV, BOB Orlando OF BUMBLE-
BEE CASTLE, Tfi. ‰ampionÛ – V1, CWC, res. CACIB Zeus OF
BUMBLE-BEE CASTLE (ch. A. Hummel, m. M. Weser, D)
Feny: CWC, CACIB, SV  Berenica PIBARO 
(ch. P. Pan˘rek, m. M. Weser, D) Martina Urbanová

„Expedice“ na svûtovou v˘stavu
Zpravidla jednou roãnû pojmeme nûkte-
rou z v˘stav jako expedici; jedeme obyt-
n˘m autem a v˘stavu si pûknû uÏijeme 
– letos to byla pfiirozenû ta svûtová. Do
Poznanû jsme pfiijeli den pfied zahájením
oãekávané kynologické události. Uch˘lili
jsme se na parkovi‰tû vyhrazené pro kara-
vanisty, kde jiÏ byla pûkná fiádka mobil-
ních aut a pfiívûsÛ, nûkteré doplnûné v˘bû-
hy, pfiedsíÀkami a mark˘zami. Pfiipojení ke
zdroji energie bylo zaji‰tûno, hlídané par-
kovi‰tû mûlo pûkné sociální zafiízení vãet-
nû sprch (v‰e po celou dobu udrÏované
v naprosté ãistotû).
U vchodu to kupodivu nijak nevázlo, pfies-
toÏe v Poznani byl aÏ desetinásobn˘
poãet psÛ oproti tomu, co b˘vá obvyklé.
Vstup nacházející se  poblíÏ parkovi‰tû pro
karavany nebyl jedin˘ a hned u vchodu
neprobíhala veterinární kontrola, která
odbavení protahuje. Provûfiení veteriná-
fiem nás ãekalo aÏ v jednom z pavilonÛ.   
Postupnû se pfiedvedla celá na‰e bernská
smeãka a zaznamenala  neãekan˘ úspûch:
Abax od Vrchlického potoka, Svûtov˘
vítûz, Vítûz Polska, BOB, nejlep‰í pes,

CACIB, CWC; splnil kvalifikaãní podmínky
k úãasti na CRUFTS 2007, Hispania
Bencilla, Svûtov˘ vítûz, Vítûz Polska, nej-
lep‰í fena, CACIB, CWC; splnila kvalifikaã-
ní podmínky k úãasti na CRUFTS 2007,
Bandiére Syrinx Bohemia, res. CACIB,
CWC, California Lady Alison, V2. 
Jak se nám podafiilo zjistit, patrnû jsme
z âeské republiky jediní, kdo si odváÏel
titul World Winner pro psa i pro fenu
téhoÏ plemene.
Pfii závûreãn˘ch soutûÏích se se‰el ohro-
mující poãet vystavovan˘ch psÛ (kupfiíkla-
du párÛ jsem napoãítala pûta‰edesát).
Takhle silnû obsazenou soutûÏ o vítûze 
6. skupiny FCI jsme dosud nezaÏili; pûta-
tfiicet vítûzÛ plemene! ¤adu z nich jsme
vidûli na vlastní oãi prvnû v Ïivotû
a s ohledem na tristní situaci v chovu
honiãÛ dost moÏná i naposled.  Pro ty, kdo
by chtûli atmosféru svûtové v˘stavy zaÏít
na vlastní kÛÏi, pfiipomínáme místa koná-
ní v následujících letech: v roce 2007
Mexiko, v roce 2008 ·védsko a v roce
2009 Slovenskp. 
Radana Men‰íková, ch. st. Bohemia Hill

Úspûchy ãesk˘ch ‰arplanincÛ 
V plemeni ‰arplaninec je âeská republika
opravdovou velmocí. Mezi evropsk˘mi chovateli 
je známo, Ïe kdyÏ se v katalogu objeví ãesk˘
‰arplaninec, o titulu je vût‰inou pfiedem
rozhodnuto. Svûtová v˘stava to pouze potvrdila:
Ron ·Tù-KOT NORTH byl druh˘ v mezitfiídû, 
Pegas ·Tù-KOT NORTH ve tfiídû otevfiené získal 

titul  CAC, posléze Svûtov˘ vítûz a za nad‰eného pokfiiku divákÛ i BOB!
Druh˘ ve tfiídû otevfiené byl Karaba‰ ·Tù-KOT NORTH. V ‰ampionech 
se atraktivní bíl˘ pes Lord Beli umístil v konkurenci sedmi ‰ampionÛ 
z pûti zemí jako druh˘! A úspûchy pak zavr‰ila mladá roãní fena 
UTMA ·Tù-KOT NORTH, která získala titul Svûtov˘ vítûz mlad˘ch.

·tûpánka Kotouãová
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České úspěchy v Poznani

·t˘rsk˘ brak˘fi
fena Cedra Trnová hora
získala tituly Svûtov˘ vítûz
a BOB; chovatel Pavel Stanka,
SK, majitel ing. Alena
Divi‰ová, CZ. 
Poslala Alena Divi‰ová
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