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Počasie od rána sl'ubovalo oyďa-
ren ,deň a íreín ltlo sa. Na toho-
ročnej v stave sa bolo naozaj na
šo po zeral. S časťou bola totiž aj
Speciálna klubooá o stava Klubu
chovateťov polbvn ,ch sliedičov
a Klubová vystava Kokeršpaniel
klubu slovakia.

Oblastnej v stavy sa zučastnilo 62 psov
28 plemien. Na Špeciálnej klubovej v stave
Klubu chovatelbv polbvnych sliedičov sa
píezentovali plemená anglick;i špringerš-
paniel, welsh springer spaniel, nemeck
prepeli čiar, lagotto romagnolo, portugalsk
vodny pes, španielsky vodny pes a kooiker-

areál Golfového klubu \Velten v Báčir 14.6.2OI4
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hondje. Aj klub anglického kokeršpaniela -
Cockerspaniel Club Slovakia, predviedol
svoje kvalitné jedince v róznych farebnych
variantoch.

Nádhetné prostredie spolu s krásnym po-

časím, priam ideálnym pre yystavovatelbv

a ich psov, dalo možnosť rozhodcom pre-

ukázať. naplno svoje umenie a vybrať spo-
medzi prihlásen;fch toho najlepšieho. Ne-
mali to jednoduché, pretože kvaltta prthlá-
senych psov bola vynikajuca. Hlavne doras-
tenci a mladí psi boli v znaónej prevahe. Je
to pochopitelné, pretože práve na v s-

tavách tohto typu sa najlepšie získavaju
skusenosti.
V kruhu Oblastnej v stavy sme boli velmi

poctení, že prijal pozyanie posudzovať, pán
rozhodca Korósz Andrása z Mad'arska,
ktorli je uradujricim prezidentom maďar-
skej kynoló gie a skusenym all-round judge-

om (to znamená, že móže posudzovať
všetky plemená), posudzujucim po celom
svete. Je majitelbm chovatel'skej stanice
AGRIA KENNEL a chovatelbm foxterié-
ra, australian shepherd a border collie.
V kruhu Špeciálnej klubovej v stavy

KCHPS posudzoval velmi známy arbiter
Miloš Kašpar, ktory je nielen vynikajucim
rozhodcom, ale aj posudzovatelbm práce
psov, vášniqim polbvníkom a dlhoročn m
chovatelbm kvalitnych psov v jeho chova-
tel'skej stanici ROSMERY.
Veťku skusenosť preukázala ai mladá

rozhodkyňa z Čiech, Ing. Danka Vodáková-
Pospíšilová, polbvníčka a posudzovateťka
práce psov, ktorej bystrému oku neušiel ani
najmenší detailík. "Welšíkov" posudzovala
korektne, veď nakoniec je ich dlhoročnou
chovatelkou a majitelkou chovateískej
stanice OD JASLUVKY.
V kruhu kokeršpanielov posudzovala rcz-

hodkyňa z Ceskej republiky, pani Lenka
Němcová z Ceskej republiky, chovatel'ská
stanica Z Lesních chalup.

V popoludňajších hodinách,
už na pódiu sa zaóali závereó-
né sutaže neuveritelne emG
tívnym vystupením prvej ďát,

my slovenského Dog dancingu
- Moniky Olšovskej a jej Arsi.
Finalistka, ktoru si každy
památá z vystupení v suť.aži

Česko-Slovensko má talent,
íepíezentantka Slovenska na
Cruftsovej v stave v Anglicku
v tvrdej konkurencii adeptiek
z celého sveta. Monika je prie-
kopníčkou tanečného umenia
so psom. Pri predstavení vi-
díte jej ladné pohyby v sym-
bióze so psíkom. Pravdou
však je, že kYm sa program
dostane do takejto podoby,
uplynie velb času a mnoho
hodín tréningu. Veď tanec je
o umení, preživani, emóciách, ale ai

o a hlbdaní vzájomného pochopenia dvo-
jice pes a človek, o empatii, tvrdej príprave,
hodinách v cviku, tréningu, stavaní chore-
ografie, ale aj šití kost mov a manažérskej
práci v podobe organizácie podujatí.
Program dblej gradoval predstavovaním

krásnych psíkov a ich posudzovaním v róz-
nych siťažiach, ktoré poznáme z v stav.

Tradičn e najzaujímavej ším bolo vystupenie
detí so psíkmi. Ne zaostali ani psí dorasten-
ci, najkrajší pár, najkrajšia chovatel'ská
skupina a najlepší plemenník.
pán rczhodca korós András skusen m

okom all-roundera vybral spomedzi pred-

váďzajucich sa Najkrajšieho mladého psa
qistavy. BIS Junior udelil welsh springer
spanielovi menom ZARA Jankina záhtada,
v majetku MUDr. Ludovíta a Mgr. Jany
Janek, titul Najkrajšieho polbvného psa

v stavy ziskala sučka labrador retrievera
CANDY's Eyes You're the Inspiration
majiteťky Lucie Valentovičovej a Naj-

krajším psom Zitnoostrovskej oblastnej
qistavy polbvnych psov - BIS - sa stal pre-

krásny čierny americky kokeršpaniel
PUSSYCAT Doll Sweet Devi dlhoročnej
vyznamnej chovatelky Ivony Justovej.
Nikolka Detáriová so svojim psíkom na

krásnu pesničku Horehronie v slovenskom
kroji odtancovala milu choreografiu. Ste-

fan Holényi v krátkej lkážke píezentoval
prácu kynológov a nasledovala ukážka Bra-
tislavsk ch záchranároy, pod taktovkou

velitelky Ivety Lipovskej, ktorej pokračo-
vanie si mohli prítomní pozrieť na mieste,

kde sa konali v stavy. O divákov nebola
nuďza, veď práca záchtanárov je nesmier-
ne obetavá a v reáIi riskantná. Napriek
tomu su ochotní so svojimi psami pomáhať
l'udbm.

Je neuveritelné, akávariabilita je v našich
psoch, a čoho všetkého sme spolu s nimi
schopní.
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Žitnoostrovské poťovnícke slávnosti tomu
dávaji za praydu. Nielenže sme sa v borne
cítili aužIli si príjemny deň, ale radosť mali

aj návštevníci tYchto dní, ktoré su každYm

rokom dokonalejšie. Tešíme str, čím nás

prekvapí buduci ročník. Organizátori pre

nás nepochybne znovtr prichystaju príjem-

né prostredie, tóznorody program a vefa

dobrej náIady a pohody.

Slovensk , Dogdancing
na slovíčko

s Monikou Olšovskou
Dogdancing Club Slovakia vznikol v roku

2011 ako združenie na podporu rozvoja
dogdancingu ako kynologického športu.

Od roku 20Ií usporaduva ukážky, semi-

náre, tréningy, a suť.aže a podporuje pre-

dovšetkym deti a mládež. Do histórie
európskeho dogdancingu sa ten slovensk

zapísal v roku 2012, keď na ME íepíezen,
toval krajinu kompletny freestyle tím so
štyrmi dvojicami. Dve medally za dva roky,

dve umiestnenia po sebe na prestížnom

Cruft's International Canine Freestyle
(Monika Olšovská s Arsi) a vyše 30 učast-

níkov na poslednej oficiálnej sifiaži v
Bratislave znamenaju, že slovensk dog-

dancing sa nesmierne rychlo rczmáha a

dáva o sebe vedieť aj v európskom meradle.

Radi by sme tento rok usporiadali maj-

strovstvá Slovenska a poskladali kompletn,
tím na majstrovstvá Európy v Nemecku.

Pre široku verejnosť je dogdancing najzau-
jímavejším kynologickYm športom, a má

preto potenciál dblej sa rozširovať, získavat
si fanušikov a oboh acovať, rózne podujatia

kre atívnymi vystrip eniami.

Bez podpory našich vyšších kynologic-

hích organizáctí sa však dogdancing len

ťažko posunie niekam d'alej. Ideálnym
priestorom na dogdancingové podujatie je

práve v stava psov, kde vie suťaž prilákať

vel'a divákov, a zároveí atraktívne obohatiť

program v st aw. HaIa, kobere c a aplauz su

zase to, čo motiwje mladjlch suťažiacich

venovať sa tomuto krásnemu športu aj

nadhlej.
Veríme , že dogdancing podporia aj naše

vyššie inštitucie, pret ože pozltívny vzť.ah ku

kynológí a pekny obraz v očiach verejnos-

ti je v záujme nás všet ich.

Bratislavská Kynologická
Záchsanárska Brisáda
Modlitba záchranárskeho psa
Moje oči su tvojimi očami
pri hlbdaní v tme
Moje uši sri tvojimi ušami
pri načrivaní volaniu o pomoc
Mój nos je tvojím nosom
pri hl'adaní stratenlich a zmunutych
A aby ostatní mohli žiť
mój život patri tebe

Velitefke lvete Lipovskej
sme položili niekol'ko otázok:

prečo záchranárstvo?
Záchranátska kynológia je ideátnou kom-

bináciou zamestnania psa a pomoci l'udbm,

Psíka práca baví, v,cvik berie ako hru,

všetko je založené na pozitívnej motivácii.
Zárovei dokáže bť vycvičen, záchta,
narsky pes nenahraditeťn ,m pomocnikom
pri vyhlbdávaní osób, ktoré uviazli v
troskách budov, či sa stratili v lesnom
poraste.

Ako a prečo ste vznikli?
Bratislavsku kynologickri záchranársku

brigádu založilav roku 1994 skupinka nad-

šencov, pre ktor ch služobná kynológia ne-

napiiala predstavy zmysluplného vytlžltia
vycvičen ,ch psovv dnešnej dobe. Zneškod-

nenie páchateía, či stráženie majetku pre

psíkov, ktorí váčšinu svojho života tráiana
sídliskách medzi množstvom ťudí a deti,

nie je práve ideálnou formou v,cviku.
Záchralárska kynológia je vhodnou alter-

natívou najmá pre plemená, ktoré sa na
služobn nicvik nehodia.

Kde je vaše miesto? Kde a koho za-
chraňujete ako profesionálna záchsa-
nárska služba?
V cviku záchranátskych psov sa na

Slovensku prevažne venuju dobrovolníci.
Profesionálne záchranárskych psov cvičí
Horská služba (tí sa však špecializuju na
vyhlbdávanie osób hlavne v snehov.fch
podmienkach) a v malej miere aj Policajn
zbor. V každom kraji SR je niekoťko
záchr anátr skych or ganizáciť' združujucich
kynológov - dobrovoťníkov, ktod sa venujti
y_fcviku psov vhodnlich na vyhladávanie
osób v ruinách budov poškoden ch zeme-

trasením, v,buchom plynu apod., ako aj

osób, ktoré stratili orientáciu, pripadne sa

zranl7\y lesn ,ch porastoch aťažko prístup-

nlich terénoch. V t chto prípadoch je
dobre vycvičenjl pes najefektívnejšim
prostriedkom pri vyhlbdávaní.

Kedy ste mali posledn v iazd? Pri
čom ste pomáhali?
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Naposledy sme sa zučastnili pátracej
akcie po nezvestnom mužovi na Záhorí
v máji tohto roku. Pátranie po nezvestnych,
ktorí sa z róznych dóvodov stratili v lesoch,
tvorí váčšinu našich vyjazdov.

Ako často trénujeúe?
Spoločné tréningy mávame dvakrát do

tyždía, jeden deň venujeme precvičovaniu
poslušnosti a obratnosti na róznych pre-

kážkach a jeden deň máme vyhradeny na
špeciálne práce - vyhlbďávanie v lese, rui-
nách, či na stope. Na v cvlk záchtanárske-
ho psa však tréning dvakrát do tyžd n nes-

tačí, preto sakažďy z nás venuje v cviku aj

individuálne, podl'a potrieb svojho psíka.

kto a móže stať záchranárom?
Každy, kto má čas. To je hlavny limituju-

ci faktor. Na záchranárčinu su vhodné tak-

mer všetky plemená, zákJadom je, že psík
nesmie b ť agresívny voči l'udbm. Na veku
tiež nezáIeži, dá sa zaóať už s niekolko-
tyždioln_im šteniatkom (aj keď v tomto prí-
pade nejde o v cvik, ale skór o socializá-
ciu). A taktiež je možné venovať sa uícviku
aj so starším psom. V záchranárčine je
niekolko disciplín, a tak si každy móže
vybrať tu najvhodnejšiu pre svojho psíka.
V;fcvik je však velmi časovo náročny, trvá
cely život psa a je dóIežité brať ho zod-
povedne, hlavne keď je pes nasadzovany do
reálnych pátracich akcií, kde od jeho
schopností móže závisieť l'udshí život.

Čo musi vedieť záchsanársky pes?
Záchranársky pes pri práci používa

hlavne čuch. Úspešnosť pri vyhl'ad ávaní
osób je závislá na tóznych faktoroch, prvo-
radé je však naučiť psa pracovať zod-
povedne teda podávať stabilné a spo-

l'ahlivé v kony. Pes nie je stroj a je omyln ,

ale keď je v hre íudshí život, musíme sa
tieto omyly snažiť. čo najviac eliminovať.
Preto našich psov maximálne motivujeme,
pripravujeme na rózne situácie, trénujeme
ich fyzicki, ale aj psychickri kondíciu.
Záchranársky pes musí bť samostatny,
aby bol schopny sám prehlbdať priestory,

do ktorych sa jeho psovod nedostane, zá-

roveň však musí bť maximálne ovláda-

teťny, aby ho bol psovod v prípade hro zia-

ceho nebezpečenstva schopny zastaviť či
odvolať. ZákJadom je dobry vzťah medzi

psom a psovodom, ktory je zárukou, že aj

v extrémnych podmienkach a pri extrémnej
záťaži sa bude pes snažiť podať maximáIny
v kon, aby sa zavďačil svojmu psovodovi.

Musia mať záchsanári sk šlry?
Samozrejme. Schopnosti psov a uroveň

ich vYcviku je nutné preverovať formou
skušok či atestov. Nestaóijednorazoyo, ale
previerok by sa mal pes zučastniť aspoí raz
za dva roky, v prípade že je používany pri

páftacích akci ách. Testovaní su aj psovodi,

ktod okrem znalosti metodiky l cviku mu-

sia mláďať aj poskytovanie prvej pomoci,
orientáciu v teréne, rádiokomunikáciu, prí,
padne aj rn_iškové ptáce. Hlavne sa však
musia naučiť sledovať reakcie psa na zdroj
l'udského pachu, vedieť ich odhadnuť a

správne vyhodnotiť. Y záchranárskej kyno-
lógii psovod a pes pracuju ako jeden tím,
jeden druhého musia vedieť podporiť
a dóverovať si. D
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