
 
 

Medailonky reprezentace MS FCI 2017: 

CZ 01 - DANA VALEŠOVÁ a MEDY 
Kynologii se věnuji od 14-ti let. Prošla jsem sportovní kynologií, agility, frisbee a posledních cca 9 let 
se s Medy (Andromeda Sub Tilia, 10 let) věnuji pouze obedienci. Medy je výjimečná fena s 
neuvěřitelným nadšením pro všechny psí sporty. O tom svědčí i mnoho mimořádných úspěchů 
v závodní kariéře - Mistr ČR obedience 2011, 2013, 2015, 2016; Mistr ČR BCCCZ v obedienci 2011, 
2012, 2013, 2014; Český obedience šampion, Finský obedience šampion, Šampion práce - kat. 
Obedience, Šampion výkonu BCCCZ, Fena roku 2016 BCCCZ (kat. obedience), Kynolog roku (kat. 
obedience) 2013, 2014, 2015, 2016, TOP TEAM Obedience 2011.   
Na MS v obedienci jsme reprezentovaly Českou republiku již 5x a Medy se jako jediný český pes 
probojovala 2x do finálové dvacítky (1. místo v kvalifikaci ze 100 týmů na MS 2013 v Maďarsku, 
celkově 13. místo + 3. místo v družstvech na MS 2013; 14. místo na MS ve Finsku 2014). Vzhledem k 
věku Medy je letošní MS jedním z jejích posledních velkých závodů a přeji si, aby předvedla výkon, 
jako v minulosti. 

CZ 02 - JÚLIA BUKOVINSKÁ  a KAIROS 
Kairos (Apogee Free Redrob Fenix) je 5 ročný pes border kólie. Okrem obedience sa venujeme i 
záchranarine a noseworku, máme z týchto športov poskladané i nejaké skúšky, ale najviac sa darí 
Kairosovi práve v obedience. Kairosove úspěchy v obedience - OB2 (Majster Slovenska 2015 v kat. 
OB2), OB3 (4x titul CACT, majster Slovenska 2016, 1xCACIOB), účasť na MS 2016 v Moskve (30.6. – 
3.7.2016) – 229b VD, kvalifikovaný na MS 2017 v Belgicku – Oostende (jún 2017), klubový šampion 
Obedience klubu ČR. 
MS v OB sa budem s Kairosom účastniť druhý krát. Pred rokom sme boli v Moskve čo bol pre nás 
jedinečný zážitok, preto som rada, že sa môžeme opäť účastniť tak prestížnej akcie.  Od tohtoročnej 
účasti na MS očakávam najmä ďalšie skúsenosti, ktoré určite uplatním v rámci svojej profesie i pri 
výcviku mojich psov. A čo sa týka cieľov - rada by som bola ak by sa nám podarilo predviesť na place 
to, čo máme natrénované. Ak by sme skončili so známkou výborná, tak by to bolo rozhodne skvelé! 

CZ 03 - KRISTÝNA BAROŠOVÁ a LIA 
Tomuto krásnému sportu se věnují od roku 2008. Máme tu čest již po páté reprezentovat Českou 
republiku na MS v obedienci.  S Liou (Never Never Land Va Va Voom, 8 let) se rády společně 
věnujeme různým sportům jako je obedience, pasení, dogdancing a v minulých letech i agility. Již 8 
let je v plném tréninku s úspěšnými výsledky a doufám, že tam ještě chvíli vydrží :-)  Mezi naše 
největší úspěchy se řadí  titul Mistr BCCCZ 2016, 2015; Vícemistr BCCCZ 2014, Obedience šampion, 
Český šampion, Český šampion práce, šampion BCCCZ, šampion BCCCZ ve výkonů,  6x Mistr Junioru, 
1x titul CACIOB, Mistr ČR 2012, Vícemistr ČR 2013, 20144x účast na MS, 3. místo CZECH TEAM 
MS v Maďarsku, Kynolog roku 2012, 2016, splněno 18 zkoušek z různých sportů. 



CZ 04 - JANA GREŠOVÁ a PITRÍSEK 
Ahoj, jmenuji se Jana Grešová a můj parťák v týmu je Pitrísek (Hummer Mintaka). Pitrískovi bude 7 let 
a právě on mne přivedl k mnoha kynologickým aktivitám. Obedience jsme "přičuchli" až s postupem 
času. Nejdříve jsme závodili ve sportovní kynologii. Jakmile jsme však začali zkoušet první obedience 
krůčky, zjistili jsme, že nás i toto odvětví psích sportů chytlo až tak, že jsme se zúčastnili v roce 2016 
MS OB v Rusku, kdy toto beru jako náš největší dosavadní úspěch. To, že jsme s Pitrískem splnili 
kvalifikační podmínky i letos, mi jenom dokazuje, jaký je to úžasný parťák. Cíl máme vždy jediný. 
Přijet si zazávodit, poprat se s nervozitou a parádně si závod užít. 

CZ 05 - IVANA ŠIMŮNKOVÁ a DAISA 
Obedience se věnujeme od roku 2014, kdy jsme vyhrály Mistrovství Republiky BCCCZ v kategorii OB1, 
o rok později jsme zvítězily v kategorii OB2. Loni jsme na Mistrovství Republiky všech plemen obsadily 
3. místo v kategorii OB3. Silným a nezapomenutelným zážitkem pro mě je bezpochyby účast na FCI 
Obedience Mistrovství světa 2016 v Moskvě. V současné době se věnuji Obedience i jako trenér a to, 
že mám kolem sebe skupinu nadšených lidí, kteří spolu odhodlaně a poctivě trénují, mají v tréninku 
systém a se svým psem hezký vztah, považuji za svůj největší úspěch. Mým závodním parťákem je 
šestiletá border kolie Daisa, díky které jsem poznala význam slov spolehlivost, tým, propojení. 

CZ 06 - JAN BAROŠ a FOX 
Fox (Amigo de Fox Redrob Fenix, 4 roky) je můj první pes a díky své ženě Kristýně Barošové jsem se 
dostal ke psům a tomuto sportu. S Foxem se věnuji obedienci, ale také rád pase ovečky a učí se nové 
triky. Momentálně uvažuji o dalším sportu, kterým bych Foxovi zpestřil volný čas.  Rádi jezdíme na 
koloběžce a hrajeme si. Ve třídě OB-3 jsme teprve od nového roku a máme tu čest, že už teď můžeme 
reprezentovat ČR na  Mistrovství světa 2017 v Belgii. Mezi naše největší úspěchy patří Mistr Junioru 
2016, 2. místo ve třídě OB-2 na Mistrovství ČR BCCCZ 2016, 2. místo ve třídě OB-2 na Mistrovství 
České republiky 2016, 3. místo Kvalifikační závod CACIOB – 2017, 4. místo Godolo-Maďarsko CACIOB-
2017.  


