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Spokojeni byli rozhodčí i majitelé
Pozvání posuzovat tuto výstavu přijal zkušený 

slovenský rozhodčí Ing. Jaroslav Matyáš, který byl 

s úrovní vystavených psů velmi spokojen. Jeho 

známky a posudky potěšili jak majitele vystave-

ných psů, tak především chovatele, neboť většina 

psů je nejen v držení českých majitelů, ale mnozí 

psi jsou již českými odchovy. Předvedení jedinci 

byli typickými představiteli plemene, nescházela 

jim ušlechtilost a správný výraz. 

Známá kráska
Vítězem Speciální výstavy se stal puli, fena Ajša 

Puszta Vadvirága (chov. E. Vitvarová, maj. Z. Ti-

cháčková). Vystavovatelům tato fena jistě není 

neznámá, na svém kontě má řadu výstavních 

domácích i zahraničních úspěchů včetně pěk-

ného umístění na prestižní soutěži Šampion 

šampionů 2009. Mezi nejpočetnějšími komon-

dory zvítězila mladá fena Elektra Fehér Kócos 

(chov. a maj. L. Kubát), která současně získala 

i titul BIS 2. Na místo BIS 3 vybral slovenský 

rozhodčí psa černého pumi, jemuž nechybí jis-

kra – Foró Felálló Fulu (chov. J. Kulhmann, maj. 

J. Kulhmann a K. Hrachovcová). Speciální vý-

stavu úspěšně zakončila bonitace, která slibuje 

další rozšíření těchto vzácných plemen u nás. 

Letošní poslední klubová výstava maďarských 

a rumunských pasteveckých plemen se koná 

6. listopadu v Praze při MVP. Většina chovatelů 

a majitelů těchto plemen se nespokojí jen s pre-

zentací svých psů na výstavách, ale věnují se také 

canisterapii, agility, pasení, sportovnímu výcviku 

a dalším kynologickým disciplínám. O své zkuše-

nosti a využití maďarských a rumunských paste-

veckých plemen u nás se rádi podělí. 

 Karin Mikolášová  ■

 Foto: M. Kubíčková

 www.pannoniaklub.cz

Newfoundland Bohemia Cup – znáte tuto akci? Newfoundland Bohemia Cup má dnes již své pevné 

místo ve výstavním kalendáři přátel a chovatelů novofundlandských psů nejen z České republiky, ale 

i ze zahraničí. Je pro chovatele tohoto majestátního plemene jednou z nejprestižnější akcí svého druhu 

u nás, a proto na sklonku roku 2011 pojďme vzpomenout jejich vítězů.
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Psi – třída mladých

Thickish Newfoundland Oliver Stone – VD1, 

chov. M. Polloni, maj. R. Belzová

Psi – třída štěňat

Vidar Faundland – VN1, Nejlepší štěně, chov. A. 

Polgár, maj. J. Denisovová

Psi – třída dorostu

Kenamu Bravo Master – VN1, Nejlepší dorost, 

chov. S. Kinsella, maj. Maja Pawlowska

Psi – třída vítězů

King of Helluland Feel The Win – V1, CAC, 

Nejlepší pes, BOB, chov. a maj. Soňa a Vlado 

Kročkovi

Psi – mezitřída

Black Sherman z Povodí Svratky – V1, chov. H. 

Vlachová, maj. J. Hodná

Psi – třída otevřená

King of Helluland Just One Look – V1, CAC, chov. 

a maj. Soňa a Vlado Kročkovi

Sametoví obřiVýstava

IV. Bohemia Cupu se zúčastnili přední chovatelé 

a vystavovatelé novofundlandských psů z České 

republiky, Slovenska, Polska, Rakouska a Španěl-

ska. Přihlášeno bylo 54 jedinců a posuzování přijali 

dlouholetí chovatelé plemene, mezinárodní rozhod-

čí Gerda Schlichting z Německa a Soren Wesseltoft 

z Dánska a své úlohy se zhostili se ctí. V závěreč-

ném fi nále, do kterého nastupují všichni jedinci, 

kteří získali alespoň na jedné z obou výstav titul 

CAJC nebo CAC, zvítězil a IV. Bohemia Cup získal 

slovenský pes ICh. King of Helluland Feel The Win. 

Nejlepší na konec
Na závěr výstavy proběhlo i vyhodnocení klu-

bových celoročních soutěží, které jsou přístup-

né pro všechny členy klubu, nejen z České re-

publiky, ale i ze zahraničí. Nejlepším mladým 

psem roku 2011 se stal Kenamu Bravo Master, 

nejlepší mladou fenou pak Cati z Lednickiego 

Zakola. Titul Pes roku 2011 je Dandy Alister de 

l‘Étoile de Cyrice (majitelkou všech je Maja Pa-

wlowska z Polska). Nejlepší fenou se stala ICh. 

Little Bear‘s Paris (maj. manželé Holleschovi). 

Ocenění pro nejlepšího veterána převzal Pavel 

Hollesch, majitel feny Niké od Štiky. Nejlepší 

chovatelskou stanicí roku 2011 se stala CHS 

z Litovelského Pomoraví Lenky Hajdové, která 

zároveň převzala pro svou fenu ICH., Multi Ch. 

Anater Dolní chalupy ocenění nejlepší fena – 

matka roku 2011. Nejlepším psem – otcem se 

stal ICh. Caesar Jess Black Denis (maj. Martina 

Salačová).

Na další akci s ještě hojnější účastí se milovníci 

novofundlandských psů mohou těšit 25. – 26. 

května 2012, kdy v hotelu Belaria v Hradci nad 

Moravicí proběhne již šestý ročník Newfound-

land FEDCUPu, který pořádají společně Klub 

novofundlandský pes ČR, Slovenský Newfound-

landský Klub a Österreichischer Neufundländer-

klub. Posuzovat budou William Dobbin z Irska 

a Frode Jevne z Norska, účast již přislíbili nejvý-

znamnější chovatelé z celé Evropy.

 O. Hajda, www.novofundland.eu  ■

 Foto: J. Denisov

Výsledky klubové výstavy
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Feny – mezitřída

Nelly Faundland – V1, CAC, chov. A. Polgár, maj. 

J. Denisovová

Psi – třída čestná

Agaton Arcolan z Litovelského Pomoraví – V1, 

chov. L. Hajdová, maj. Lenka a Otakar Hajdovi

Feny – třída mladých

Cati z Lednickiego Zakola – V1, CAJC, BOJ, chov. Z. 

Szymalak, maj. M. Pawlowska

Feny – třída čestná

Seal Cove‘s Helene – V1, chov. I. 

Janson, maj. M. Urbánková

Feny – třída otevřená

King of Helluland Kisses For Me – 

V1, CAC, chov. S. Kročková, maj. 

Barbora a Michal Kaděrovi

Feny – třída vítězů

King of Helluland Angel Wings – 

V1, CAC, Nejlepší fena, chov. a maj. 

Soňa a Vlado Kročkovi

Psi – třída štěňat

Vidar Faundland – VN1, Nejlepší štěně, chov. A. 

Polgár, maj. J. Denisovová

Psi – třída dorostu

Goldcoast Jeffery at Mississippi-Missouri – VN1, 

Nejlepší dorost, maj. D. Velčická, chov. J. Cohen

Psi – třída otevřená

More Than Words De Anmalamual  – V1, CAC, 

chov. a maj. Ángel a Patricia Maestro

Psi – třída mladých

Thickish Newfoundland Oliver Stone – VD1, 

chov. M. Polloni, maj. a chov. J. Cohen

Psi – mezitřída

Black Sherman z Povodí Svratky – V1, chov. H. Vla-

chová, maj. J. Hodná

Výsledky speciální výstavy 11. září 2011

Feny – třída veteránů

Nausie od Štiky – V1, BOV, chov. V. 

Tomíček, m. Gabriela a Alfred Hol-

leschovi
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Feny – třída mladých

Bonie Black Koralle – V1, chov. a maj. Gabriela 

a Alfred Holleschovi

Psi – třída vítězů

King of Helluland Feel The Win – V1, CAC, Nej-

lepší pes, BOB, chov. a maj. Soňa a Vlado Kroč-

Psi – třída čestná

Agaton Arcolan z Litovelského Pomoraví – V1, 

chov. L. Hajdová, maj. Lenka a Otakar Hajdovi

Feny – třída vítězů

King of Helluland Angel Wings – V1, CAC, Nej-

lepší fena, chov. a maj. Soňa a Vlado Kročkovi

Feny – mezitřída

Echappee Belle des Passagers du Vent – V1, 

CAC, chov. Isabelle Mesples, maj. Lenka Fejtová

Feny – třída otevřená

King of Helluland Kisses For Me – V1, CAC, chov. S. 

Kročková, maj. Barbora a Michal Kaděrovi

Chovateľky z Moravy Klára Strnadlová a Jana 

Fialová pre nás zorganizovali októbrovú ví-

kendovú škôlku šteniat, na ktorú prišli fundláci 

z Čiech aj Slovenska. Konala sa na horskej cha-

te Nová Seninka, okres Šumperk u manželov 

Fialových, ktorí nám umožnili pobyt so psami 

priamo na izbách. Okrem toho sme dostali vý-

borné poradenstvo v chove novofundlandského 

psa, rady a názorné ukážky prípravy psa na vý-

stavu, ktorú sme si aj vyskúšali. Prekvapením 

pre nás bola olympiáda, kde sme si otestovali 

spoluprácu a harmóniu medzi psíkom a maji-

teľom v rôznych zábavných disciplínach. Veľmi 

sa mi páčila prednáška MVDr. Vítězslava Nová-

ka, ktorý nám poskytol veľa užitočných informá-

cií, ako zabezpečiť svojmu miláčikovi spokojný 

a zdravý život. Naše šteniatka sa do sýtosti 

vyšantili a dospelí psi nám ukázali, čo všetko 

už ovládajú. Po dlhej ceste z Bojníc na Novú 

Seninku bol tento slnečný októbrový víkend pre 

nás relaxom, cennou skúsenosťou a hlavne bol 

strávený  s nežnými obrami, ku ktorým chovám 

lásku a obdiv už dlhé roky. 

 Michaela Čisárová zo Slovenska

Ještě jedno ohlédnutí...

Feny – třída čestná

Seal Cove‘s Helene – V1, chov. I. Janson, maj. 

M. Urbánková

Feny – třída veteránů

Nausie od Štiky – V1, BOV, chov. Vilém Tomíček, 

maj. Gabriela a Alfred Holleschovi

Sametoví obřiVýstava


