
Úspech slovenského odchovu hovawartov na Európksej výstave Brno 2014 !

Výstavná sobota bola v Brne vyhradená pre II.FCI skupinu a pre neuznané plemená. 
Napriek obavám z problémov pri parkovaní a nekonečných zástupov pri vstupoch do výstaviska sa nič také
nekonalo a bolo príjemným prekvapením, že všetko prebehlo hladko a bez akéhokoľvek čakania. 
Na vystavovateľov, divákov a samozrejme hlavných aktérov - psov, čakali príjemne vyhriate haly, ktoré ponúkali  
dostatočný priestor okolo kruhov, avšak samotný „kruh“ pre hovawatov bol na predvedenie psov zvolený dosť 
nešťastne, nakoľko úzky obdĺžnik nedal možnosť predviesť sa prihláseným psom v plnej paráde.
Chorvátsky rozhodca Damir Skok privítal v kruhu prvého hovawarta presne podľa časového plánu a odštartoval 
tak svoje posudzovanie, ktoré bolo pomerne rýchle, vzhľadom na fakt, že sa nevypisovali žiadne posudky. 
Z celkového počtu 73 prihlásených hovawartov sa na posúdenie dostavilo 66 psov z Čiech, Slovenska, Maďarska, 
Poľska, Fínska a Francúzka.

Čo sa týka rozhodcu - po zverejnení nominovaných rozhodcov na Európsku výstavu sa  svojho času 
na sociálnej sieti rozoberalo, prečo práve tento rozhodca, ktorý nie je špecialista pre plemeno a ktorý 
vraj nerešpektuje fakt, že pre plemeno sú uznané tri farebné varianty, teda okrem čiernoznakatej 
(ktorú údajne preferuje) aj plavá a čierna. Na včerajšej výstave som počula aj vyslovenú domienku, že 
práve kôli rozhodcovi neprihlásilo veľa ľudí svojich plavých a čiernych psov. Faktom však ostáva, že 
v kruhu, keď sa išlo behať o titul najvyšší - BOB, sa stretli hovawarti, ktorí boli všetci..........znakatí :)  
Rozhodca si však získal sympatie viacerých, keď  nezavrel oči pred nefér správaním voči psom a dôrazne 
upozornil, že takéto srpávanie nebude tolerovať.

Ale vráťme sa k posudzovaniu a našim slovenským zástupcom, resp. zástupcom zo slovenského odchovu, 
ktorým sa veľmi darilo! 
Z našich psov sa predviedol ako prvý  v triede šteniatok Amarok Saint Barbarons, ktorý svojou  bezprostrednosťou 
typickou pre šteniatka vyčaril úsmev na tvári rozhodocu. Získal hodnotenie VN1, Európska  nádej. 
V triede mladých sa darilo Baghirovi Scorteus Mons, ktorý si v konkurencii siedmych 
psov vybehal V2 a Aikovi Carpathia Heart, ktorý skončil hneď za ním so známkou V3. 
V medzitriede sme zastúpenie nemali a v triede otvorenej sa zo slovenského odchovu predviedli dvaja psy:
Cody Neskrotná Vášeň a Largo Kráľovská stráž. Trieda otovrená bola už tradične obsadená najpočetnejšie, v 
kruhu sa stretlo 14 psov, šiesti z nich boli ohodnotení známkou VD (medzi nimi aj Largo Kráľovská stráž) a tak 
o prvé miesto a titul CAC zabojovalo zvyšných 8 psov, ktorí získli hodnotenie výborný. Rozhodcovi sa najviac 
páčil „náš“ Cody Neskrotná Vášeň, vybehal si hodnotenie V1 CAC. 
Nasledovali triedy pracovná, šampiónov a veteránov (bez slovenských zástupcov) a následne sa v kruhu stretli 
víťazi jednotlivých tried, aby mohol byť zadaný titul CACIB a Európsky víťaz. A tie si odniesol na Slovensko 
Cody Neskrotná Vášeň - máme Európskeho víťaza!!!
Nasledovalo posudzovanie súk. V triede šteniatok sa veľmi pekne predviedla Brandy Carpathia Heart, ktorá 
sa presadila v konkurencii šteniatka z maďarského odchovu a získala hodnotenie VN1, Európska nádej.
V triede mladých sa predvádzali tri sučky, z toho jedna z chovateľskej stanice Aldeon - Haidi Aldeon a bola 
ohodnotená známkou V2.  V medzitriede sme videli 4 sučky, z toho dve zo Slovenska - Akawa Ebritte a 
Dajana z Posonia. Dajana si vybehala známku VD4 a Akawa medzitriedu vyhrala s V1 CAC!
Trieda otvorená obsadená 12 sukami mala jedinú zástupkyňu slovenského odchovu - Ayrin Cicesbeo a tá túto 
triedu s V1 CAC vyhrala!
Posledná slovenská zástupkyňa Jamaica Kráľovská stráž sa previedla v triede šampiónov a v konkurencii 
ďaľších 5 súk sa vôbec nestratila - vybehala si známku V2 res. CAC.
Po posúdení triedy veteránov si do kruhu zavolali víťazky jednotlivých tried s nárokom na titul 
CACIB a Európsky víťaz, v kruhu sa tak stretli štyri krásne čierno-znakaté suky, ale len jedna 
mohla byť tá naj, a rozhodca na našu veľkú radosť rozhodol, že je ňou Akawa Ebritte zo Slovenska! 
K Akawe ako čerstvej Európskej víťazke sa do kruhu postavili  Cody Neskrotná Vášeň (Európsky 
víťaz), víťazi triedy mladých Upas Hovarian a Grays Eilleen spolu s víťazmi z triedy vetránov - 
Cyrol Bukový háj a Gwenda vom Garten der Freiheit a behalo sa o titul najvyšší - BOB a BOS. 
Napriek tomu, že sme silno držali palce „našim“, titul BOB si myslím, že zaslúžene, odniesla do Fínska skutočne 
krásna veteránka v perfektnej kondícii Gwenda vom Garten der Freiheit. Ale ocenenie BOS si odnáša domov 
na Slovensko Cody Neskrotná Vášeň! 
Všetkým majiteľom aj chovateľom gratulujem ku krásemu umiestneniu a v mene SHK ďakujem za vzornú
reprezentáciu! 
 



Výstava však posúdením plemena nekončí, práve naopak, v poobedných hodinách vrcholí v podobe 
záverečných súťaží, na ktoré sú oprávnení nastúpiť víťazi jednotlivých plemien, ktrorí získali 
titul BOB a tiež všetky šteniatka a mladší dorastenci, ktorí boli ohodnotení známkou VN.
Keďže sa majitelia Amaroka Saint Barbarons rozhodli túto možnosť využiť, čakali sme spolu s nimi na 
program záverečných súťaží. Hala, v ktorej sa záverečky konali, bola veľmi krásne pripravená, nasvietená, 
s veľkoplošnými obrazovkami, s perfektnými moderátorkami, ale hlavne s nádherným sprievodným 
programom. 

Divákom bol predstavený projekt Eukanuba World Challenge dog show, ktorý sa koná raz ročne pod záštitou 
FCI, AKV (American Kennel Club), Kennel Club Veľká Británia a fi. Eukanuba. Best of Best show je 
prehliadkou tých najúspešnejších psov z celého sveta a pre víťaza je prichystaných krásnych 7500 eur. Tento 
rok sa presúva z USA do Európy a bude sa konať 13-14.12.2014 v holandskom Amsterdame.
Nasledovala prehliadka českých národných plemien spojená s ukážkami ich schopností, či už vo forme 
aportov zvery, ukážok prvkov obedience, dogdancingu, alebo pomoci handicapovaným ľuďom . Predviedli sa 
plemená český horský pes, český fousek, český strakatý pes, chodský pes, pražský krysařík a český teriér.
 
Nastal čas na samotné súťaže. Všetky súťaže boli bohato zastúpené. Ako prvé sa behalo o Najkrajší pár psov.
Za plemeno hovawart sa predviedol fínsky pár, nasledovala súťaž o Najlepšiu chovateľskú stanicu a konečne
o Najkrajšie šteniatko - Best Minor puppy. Najkrajšie šteniatka prišla vyberať česká rozhodkyňa Kateřina
Bečková. Nasjkôr si ich dôkladne prezerala a my sme sklamane konštatovali, že na hovawarta sa ani nepozrela. 
O to väčší šok nastal, keď si to rozhodkyňa namierila rovno k Amarokovi a vybrala ho do užšieho výberu 
šiestich najkrajších šteniatok. Tam sa šteniatka po jednom predvádzali v pohybe aj v postoji. Bez veľkého 
váhania rozhodkyňa vybrala tri najkrajšie šteniatka II. FCI skupiny Európskej výstavy a Amarok Saint 
Barbarons bol medzi nimi - získal 3.miesto!! Naša radosť bola obrovská nielen kôli tomu, že je z našeho 
odchovu, ale myslím, že je to krásny úspech aj pre slovenský chov a hlavne plemeno hovawart ako také.
Bola to chvíľa plná emócií, keď  v mikrofónoch znelo slovo hovawart a na veľkoplošných obrazovkách sa 
objavil detail veselo poskakujúceho hovawarta. Najväčšiu radosť nám však priniesol pohľad na  šťastných 
majiteľov Amaroka.
Verím, že tento obrovský úspech bude motiváciou pre majiteľov hovawartov, zúčastňovať sa záverečných 
súťaží. Viem, sama som zažila, že rozhodca častokrát na hovawarta ani len nepozrie, ale chvíľa, keď sa
to raz podarí naozaj stojí za to a pomáha nám spoločne zviditeľňovať toto krásne plemeno. 

Suma sumárum, Európska výstava psov 2014 v Brne priniesla najväčší úspech pre slovenský odchov 
hovawartov v podobe Európskeho víťaza Cody Neskrotná vášeň, Európsku víťazku Akawa Ebritte a 3. miesta 
Najkrajšieho šteniatka II.FCI skupiny Európskej výstavy pre Amaroka Saint Barbarons 
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