VÝSTAVA

BIEWER CLUB SLOVAKIA bude každoročne usporiadavať na Slovensku dve výstavy. Na jar a na jeseň, v deň pracovného voľna, v sobotu od
12.30 hod. Miesto konania výstavy bude v závislosti od počtu prihlásených
psov presne definované v návratke.
Prihláška a propozície sú zverejnené na www.biewer.sk
V roku 2012 sa konalo a bude konať:
• Klubová výstava dňa 28.apríla 2012, posudzoval Ing. Jaroslav Matyáš
• Špeciálna klubová výstava dňa 15.septembra 2012 posudzovať bude MVDr. Michaela
Pavlásková
Tricolórny biewer môže získať ocenenie a titul Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz, CAJC, CAC a BOB, psy inej farby len ocenenie
a titul KV a KVM.
Ako novinku umožňujeme vystaviť psíkov pekne upravených, „ostrihaných“ na krátky strih. Ostrihaný psík bude posúdený mimo
konkurencie, nebude ocenený a nemôže získať titul. Pre tieto kategórie sú pripravené iné ceny.
Výstava sa bude konať v spolupráci s Klubom DONNA ROSI : www.klubdonnarosi.sk chránená dielňa, ktorí pripravia pre účastníkov
prekvapenie v podobe špecifických výrobkov.
Súčasne bude pripravená ochutnávka farmárskych zliechovských ovčích syrov a kozích produktov z dvora (mlieko, syry, údené syry,
zrejúce syry, krbáčiky, oštiepky, parenice, maslo, jogurty, jogurtové nápoje a pod.), ktoré si bude možné objednať a zakúpiť.
Tešíme sa na účasť všetkých priateľov plemena.

Výbor klubu

www.biewer.sk

BIEWER CLUB SLOVAKIA

usporiadal 28. apríla 2012 v Borinke u Mgr. Emílie Harmathovej
2. ŠPECIÁLNU KLUBOVÚ VÝSTAVU BIEWROV
Na výstavu majitelia prihlásili 15 biewerov,
z toho boli 2 carrieri posúdení mimo konkurenciu. Jeden psík pricestoval z Nórska,
z Českej republiky boli prihlásení vystavovatelia z Mariánskych Lázní, Plzne, zo Ždáru
nad Sázavou a z Horní Libochové, zo Slovenska prišli predviesť biewrikov z Martina, zo
Žiliny, Zemianskej Olče a z Bratislavy. Mám
za to, že na novovzniknutý klub to bol veľmi
pekný počet, štandardných na vysokej úrovni
predvedených psíkov.
Obsadené boli triedy šteniat, dorastu, mladých,
stredná, otvorená a šampiónov. Majitelia sa na
výstavu pripravili, zvieratá boli profesionálne
upravené a predvedené.
Pred začiatkom posudzovania bol čerstvo pokosený trávnik, aby vyhovoval toy dlhosrstému
plemenu.
Na našu 2. Špeciálnu klubovú výstavu biewrov
bola delegovaná za posudzovateľku pani Soňa
Heldová, ktorá korektne a veľmi profesionálne
posúdila každého prihláseného psíka, ohodnoti-

la jeho prednosti a citlivo upozornila na drobné
nedostatky, ktoré sa v triede dorastu a mladých
vyskytli a ktoré správnym vedením u mladých
jedincov je možné upraviť. Vystavovatelia
najskôr predviedli svojich biewerov v pohybe,
potom v statickom výstavnom postoji, aby
mohla posudzovateľka skontrolovať všetko,
čo sa týka stavby tela (zúbky, zhryz, hlavičku,
chrbát, postavenie končatín, osvalenie), povahy a všetko ostatné potrebné na ohodnotenie
vystavovaného psíka. Posudok bol diktovaný
dostatočne nahlas a každý udelený titul bol
zdôvodnený. Všetci prítomní mali možnosť si
vypočuť prednosti víťazov, ktorí získali tituly
CAJC, CAC, R.CAC, klubový víťaz mladých,
klubový víťaz a BOB.
Priestor pre vystavovateľov a na predvedenie
psíkov bol dostatočný, každý mal prístup ku
kruhu, mohol si pozrieť zvieratá v pohybe
a vypočuť si hodnotenie i odôvodnenie pri
výbere víťazov spomedzi konkurencie.
Kvalita predvedených biewerov bola nad očakávanie výborná, všetci boli v dokonalej kondícii,

mali trikolórnu farebnicu na hlave, snehobielu
srsť svedčiacu o pravidelnej starostlivosti o ňu,
psi boli vo výstavnej forme a mali profesionálne
upravenú srsť. Bez toho, aby majiteľ psa bral
výstavy vážne, sa výstavné úspechy nemôžu
očakávať. Pani Fabiánová nenechala na náhodu predvedenie psíka v triede dorastu a jeho
profesionálnu úpravu a handling zverila Zuzke
Petrákovej, psíka Bonny Malý Jou predviedla
Lucia Golubcová.
Mala som príjemný pocit, že vystavovatelia sa
na klubovú výstavu pripravili a predviedli veľmi
pekné, kvalitné a dokonale upravené jedince.
Rozhodkyňa pani Soňa Heldová rozhodne patrí
medzi rozhodcov, ktorí dokážu oceniť kvalitu
vystavovaných psíkov a následne majitelia vedia
oceniť posudok psíkov.
Všetky prihlásené psíky dostali pohár a malé
darčeky za svoju účasť: vestičky, tašku s logom
Biewer klubu a s logom DONNA ROSI, dečky,
časopis Pes a mačka číslo 4/2012 (bola tam
krásna prezentácia profilu plemena biewer

Samojed Klub Slovensko
Samoyed Rescue
Poslanie a ciele Samoyed Rescue:

 hľadanie nových domovov pre samojedov, ktorí sa stratili, sú v útulkoch, alebo ich majitelia už nemajú možnosť ďalej sa o nich starať – a to z rôznych dôvodov,
 hľadanie nových domovov pre samojedov, ktorí sú chorí alebo starí a majitelia sa už o nich nechcú alebo nemôžu starať,
 kontrola podmienok, v ktorých sú samojedi chovaní v jednotlivých chovateľských staniciach,
 organizovanie rôznych prednášok o plemene, spôsobe jeho chovu, jeho špeciﬁkách a pod.,
 byť k dispozícii ako „poradcovia“ na telefóne, pri akýchkoľvek problémoch so samojedmi, ich držaní a chove.

Chceli by sme týmto všetkým poďakovať za pomoc pri hľadaní nových domovov.
Za posledné 4 roky sa nám podarilo nájsť nový domov pre 6 samojedov.

Bobby

Capo

Dandy

Eddie

Sissy

Snowee

OBROVSKÉ ĎAKUJEME PATRÍ VŠETKÝM NOVÝM MAJITEĽOM!
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VÝSTAVA

VÝSTAVA
biewer slovenského majiteľa
Majiteľ: Andrea Burdátšová, Bratislava

PSY - Trieda otvorená

6. ELLIOT of Wonderland - výborný 1, CAC
Majiteľ: Šárka Odehnalová, Horní Libochová
- CZ

PSY - Trieda šampiónov

7. HIS Forever Love - výborný 1, CAC, Klubový víťaz
Majiteľ: Šárka Němcová, Plzeň - CZ

SUKY - Trieda dorastu

8. CUTE KITTY Welvet - veľmi nádejný,
najkrajší dorast - sučka
Majiteľ: Alfréd Weiss, Martin

SUKY - Trieda mladých
jorkširský teriér), energetický nápoj MONSTER
ENERGY drink a minerálnu vodu Korytnica.
Cenu - krásny pohár od PROJECT PLUS, s.r.o.,
dostali: klubový víťaz, klubový víťaz mladých,
BOB, najkrajšie šteňa, najkrajší dorast, najkrajší
biewer slovenského majiteľa, najkrajší carrier
slovenského majiteľa, najkrajší carrier.
Po oficiálnom skončení posudzovania nasledovalo priateľské posedenie pri grilovačke,
morčacom kotlíkovom guláši, zákuskoch
a iných dobrotách, ktoré spolu s organizátormi pripravili priatelia a priaznivci BCS, bez
pomoci ktorých by sme prípravu takejto akcie
sami nezvládli.
Psíkovia rôznych plemien spoločne zjedli tortu
pripravenú pre víťaza plemena - a a potom sa
navzájom ponaháňali. Plní nových zážitkov,
príjemne unavení si ľahli do tieňa a pospali
si. I napriek horúčave sa tento rok žiaden psík
neokúpal v rybníčku. Výstava bola ukončená
o 20.00 hod.
Tradične nám pripravila arál v Borinke pri
Bratislave pani Mgr. Emília Harmathová, ktorej
za všetko úsilie ďakujeme. Okrem perfektného
prostredia sa nám vydarilo aj pekné počasie. Mali sme krásny slnečný deň s teplotou
v chládku 30°C. V tieni boli nachystané sedenia, voda pre psíkov a stoly na úpravu psíkov.
Pred posúdením sme pokosili trávnik, aby
vyhovoval toy dlhosrstému plemenu. Priestor
na predvedenie psov bol dostatočný, aby bolo
umožnené posudzovateľovi a divákom vidieť
zvieratá v pohybe.
--------------------------------------------------2. ŠPECIÁLNU KLUBOVÚ VÝSTAVU BIEWEROV podporili:
Emília Harmathová – Chránená dielňa „Klub DONNA ROSI“,
ktorí nám ušili vestičky a podložky pod psíkov ako i trendy
plátenné tašky, na ktoré sme umiestnili logo BIEWER KLUBU
SLOVAKIA.
MONSTER ENERGY drink– ktorý nám na tento prvý tohtoroč-
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ný letný deň poskytol energetické nápoje a EURO-MINERÁL,
a.s., ktorý na občerstvenie poskytli prírodnú minerálnu vodu
Korytnica.
PROJECT PLUS, s.r.o., konateľ pán Vladimír Javorčík bezplatne poskytol všetky ceny a poháre pre vystavovateľov.
Veterinárna poliklinika BAJVET – zabezpečila počas priebehu
klubovej akcie veterinárneho lekára, ktorý bol pripravený
v prípade potreby poskytnúť primárne ošetrenie (napr.
z prehriatia alebo pri poštipnutí hmyzom), bez nároku na
odmenu.
Lucia Heldová pripravila pre každého vystavovateľa mafiny
v darčekovom balení a pani Soňa Heldová nám posúdila
klubovú výstavu bez nároku na odmenu.
Lucia Golubcová s priateľom pokosili celý areál a pre psíka
oceneného BOB pripravili tortu v tvare psa, pre všetkých
štvornohých kamarátov upiekli psie kostičky podľa víťazky
tr.mladých Deborky (pozri aj www.deborka.cz ).

Na príprave sa podieľal celý výstavný výbor a priatelia plemena
biewer. Všetci vystavovatelia kolektívne prispeli vlastnými
kulinárskymi výrobkami k občerstveniu, ktoré zmizli bez zbytku.

POVÝSTAVNÝ KATALÓG
z 2.špeciálnej klubovej
výstavy biewerov
PSY - Trieda šteniat

1. PAULCHEN Sacrae Scarabeus – veľmi
nádejný, najkrajšie šteňa - pes
Majiteľ: Mgr. Lucia Golubcová, Bratislava

PSY - Trieda dorastu

2. ANGELO BRILLIANT STAR Filomena
- veľmi nádejný
Majiteľ: Csorba Nóra, Zemianska Olča
3. CASSIE Welvet Dreams - veľmi nádejný,
najkrajší dorast - pes
Majiteľ: Božena Fabiánová, Norway

PSY - Trieda mladých

4. AKIM Welvet Dreams – výborný 2
Majiteľ: Dagmar Kodymová, Žilina
5. BONNY Malý Jou - výborný 1, CAJC, klubový víťaz mladých - pes, BOB, Najkrajší

9. DEBORA Vel Satis - výborný 1, CAJC,
klubový víťaz mladých - sučka
Majiteľ: Pavla Beránková - CZ
10. BELL ANABELL De Marco – výborný 2
Majiteľ: Blanka Šafářová, Mariánské Lázně - CZ

SUKY - Trieda stredná

11. GABANA DOLCE of Exclusive - výborný
1, CAC
Majiteľ: Šárka Němcová, Josefa Lady 46, Plzeň - CZ

SUKY - Trieda otvorená

12. NICE of Exclusive - výborný 1, CAC,
klubový víťaz - sučka
Majiteľ: Šárka Němcová - CZ
13. SWEET DREAMS JESSY of Demon výborný 1, R.CAC
Majiteľ: Alfréd Weiss, Martin

MIMO KONKURENCIU
SUKY - Trieda šteniat Carrier

14. GIGI – MEI Canis - veľmi nádejný,
najkrajší carrier
Majiteľ: Šárka Odehnalová, Horní Libochová
- CZ

SUKY - Trieda mladých Carrier
- výborný, najkrajší carrier slovenského majiteľa
15. AGGIE Čierny sen
Majitel: Katarína Herdová, Pezinok

SÚŤAŽE

V súťaži dieťa a pes sa ukázal 2,5-ročný Timko
Marcelli so psíkom Paulchen Sacrae Scarabeus.
Týmto by som chcela ako predsedníčka Biewer
clubu Slovakia veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí ochotne prispeli vecne, svojou účasťou, prácou a pozitívnou mysľou k úspešnému
zvládnutiu 2.výstavy biewerov na Slovensku a
už teraz sa teším na ďalšiu klubovú výstavu
BCS, ktorá sa bude konať 15. septembra
2012 - posudzovanie prijala MVDr. Michaela
Pavlásková.
---------------------------------------------------Preto, aby sme mali možnosť stretávať sa s kvalitnými,
zdravými, štandardnými predstaviteľmi plemena biewer
jorkširský teriér, dovolím si na záver citovať z úvodu MEDZINÁRODNEJ CHOVATEĽSKEJ STRATÉGIE F.C.I.:
Cieľom chovu psov je produkcia funkčne zdravých psov
so stavbou tela a povahou typickou pre dané plemeno.
Produkcia psov, ktoré môžu žiť dlhý a šťastný život pre
osoh a potešenie majiteľa, ako aj celej spoločnosti, rovnako
ako psa samého.
Chov by sa mal viesť spôsobom, ktorý podporuje zdravie a celkovú pohodu odchovov, rovnako, ako celkovú
pohodu a zdravie suky. Základom pre chov zdravých
psov sú vedomosti, otvorenosť a spolupráca na národnej
a medzinárodnej úrovni. Chovatelia by mali byť podporovaní
v zdôraznovaní dôležitosti výberu kombinácií chovných
jedincov rovnako ako v selekcii jednotlivých zvierat, ktoré
budú použité v chove.
Členovia FCI a zmluvní partneri FCI by mali viesť a organizovať vzdelávacie programy pre chovateľov, ideálne
na každoročnej báze. Vzdelávanie chovateľov sa preferuje
pred prísnymi chovateľskými predpismi a sprísňovaním
chovateľských programov, ktoré môžu viesť k zníženiu
genetickej rozmanitosti v chove, rovnako ako k vylúčeniu
výborných predstaviteľov plemena a k redukcii spolupráce
so zodpovednými chovateľmi.
Chovatelia a chovateľské kluby by mali byť motivované
k spolupráci s odborníkmi v problematike dedičnosti. Táto
spolupráca sa chápe ako prevencia pripúšťania jedincov,
pri ktorom môže vo zvýšenej miere dôjsť k výskytu zdravotne
potomstva postihnutého dedične
podmienenými chorobami.
1. Chovatelia by mali dodržiavať štandard plemena ako
návod k udržaniu typických znakov plemena a správneho
typu. Je treba sa vyhnúť prehnanému šľachteniu jednotlivých znakov.
2. V chove by mali byť použité len funkčné a klinicky zdravé
psy, so znakmi typickými pre plemeno, t.j. používať len
psy, ktoré netrpia závažnou chorobou alebo funkčným
postihnutím.
2.1 Ak blízki príbuzní psa určeného na chov trpia závažným
ochorením alebo funkčným postihnutím, mal by sa takýto
pes páriť len s jedincom z krvnej línie, kde nie je evidovaný
žiadny alebo veľmi nízky výskyt daného ochorenia alebo
funkčného postihnutia. Ak je k dispozícii DNA test pre dané
ochorenie/funkčné postihnutie, chovný materiál by mal
byť testovaný, aby sa predišlo páreniu dvoch prenášačov
génu (pozri bod 5).
2.2 Je dôležité sa vyhnút pripúšťaniu dvoch jedincov, ktorí
podľa dostupných informácií alebo poškodenia potomstva
narodeného z daného spojenia, zvyšuje riziko výskytu závažných ochorení alebo funkčného postihnutia u potomstva.

2.3 V chove by mali byť použité len zvieratá s korektnou
vyrovnanou povahou, typickou pre plemeno. Psy nemajú
vykazovať známky porúch správania ako je nadmerný
strach, agresívne správanie v nevyprovokovaných situáciách
alebo v každodenných situáciách bežného psieho života.
3. Ak chcete zachovať, alebo ešte lepšie, rozšírit genetickú
diverzitu plemena, je potrebné sa vyhnúť vysokému inbreedingu a nadmernému využívaniu niektorých jedincov
v chove. Nikdy by sa nemali používať v chove kombinácie
súrodencov, matka a syn alebo otec a dcéra. Všeobecné
odporúčanie je, že jeden pes by nemal mať v 5-ročnom
období množstvo potomstva presahujúce 5 % registrovaných
šteniat v populácii plemena. Veľkosť populácie by sa nemala
vnímať len na národnej úrovni, ale tiež na medzinárodnej,
špeciálne u málopočetných plemien.
4. Výsledky testov fenotypických znakov polygenetických
ochorení, či už pozitívne alebo negatívne, by mali byť
dostupné v otvorených registroch ako pomôcka pre výber
kombinácíi chovných zvierat.
4.1 Plemenné hodnoty založené na výsledkoch genetického
skríningu by sa mali evidovať a uchovávať pokiaľ je to možné
v elektronickej podobe na uľahčenie výberu chovných zvierat
nielen na základe fenotypu, ale tiež na základe genotypu.
Ako všeobecné pravidlo odhadovanej plemennej hodnoty by
malo platiť, že plemenná hodnota plánovanej kombinácie by
mala byť vyššia ako je priemer pre dané plemeno.
4.2 Skríning (kontrola) by mal byť odporúčaný pre ochorenia
a plemená, kde choroby majú zásadný vplyv na funkčné
zdravie psov.
5. Výsledky DNA testov na dedičné choroby by mali byť
použité, aby sa zabránilo rozmnožovaniu chorých alebo
dedične zatažených psov. Tento postup však nemusí nevyhnutne viesť k odstráneniu danej choroby u konkrétneho
plemena psov.
Psy, ktoré sú prenášačmi recesívneho dedičného ochorenia
(recesívni heterozygóti) by mali byť párené len so psom, ktorý
vo svojom genofonde nemá gén pre dané dedičné ochorenie.
6. Každý jedinec by mal byť schopný rozmnožovať sa prirodzenou cestou. Umelé oplodnenie by sa nemalo používať
na prekonanie fyzickej neschopnosti psa.
7. Ak suka nie je schopná z dôvodu nesprávnej telesnej
stavby alebo vrodenej neschopnosti porodiť prirodzenou
cestou, by mala byť z chovu vyradená. Z chovu by mala byť
vyradená aj suka, ktorá nie je schopná odchovať štence
z dôvodu chybného charakteru alebo vrodenej agalakcie
(nedostatočnej tvorby mlieka).
8. Zdravotné problémy, ktoré nie je možné kontrolovať
DNA testmi alebo skríningovým programom, by sa mali
tiež zohľadnovať v špecifických chovných programoch
konkrétneho plemena psov.
9. Všeobecne platí, že by sa zo šľachtitelského programu
nemalo vylúčiť viac ako 50 % populácie plemena. Chovný
materiál by mal byť vyberaný z lepšej polovice populácie
plemena.
10. Odchov šteniat musí byt v dobrých životných podmienkach, za použitia správnej výživy matky a šteniat. Základom
každého chovu je utváranie optimálnych podmienok pre
dobrú pohodu suky a šteniat spolu s využívaním správnych
podnetov k správnej socializácii šteniat.
Zdroj: Medzinárodný chovateľský poriadok FCI a FCI
kódexov (čl. 12 - Kódex etiky chovu). Tieto stratégie boli
schválené FCI Chovateľskou komisiou v Neapole, 23. mája
2009. Tento dokument bol schválený FCI v Madride, február
2010.

---------------------------------------------------Autorka		
Ing. Helga Fodorová
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