
etkání vofií‰kÛ, to je vÏdy skvûlá
pfiehlídka praktické kynologické
genetiky. Vidût na vlastní oãi

v˘sledky kfiíÏení pinãe s jezevãíkem, ital-
ského chrtíka a krátkosrsté ãivavy nebo
pudla s ‰eltií je záÏitkem pro odborníky
i laiky. Vût‰ina majitelÛ pejskÛ jejich
pÛvod v‰ak jen odhaduje. Pak se v katalo-
gu objevují i kfiíÏení jako neznám˘ ÏiÏ-
kovsk˘ seladon x neznámá princezna,
praÏsk˘ flamendr a maskovaná milenka
nebo fe‰ák ze zámku x fe‰anda z pod-
zámãí. V‰ichni to jsou „nalezeneci, kfií-
Ïenci, kfiíÏeneãci, ãistokrevní vofií‰kové“.
Ëapinka, Kikina, Jolinka, Prcek, Píìa,
Kubíãek, ·mudla. Tito a mnozí dal‰í pej-
skové pocházející z dílny Matky pfiírody
se v sobotu 14. kvûtna 2005 setkali na
JiÏním Mûstû praÏském, na kynologickém
cviãi‰ti nedaleko rybníka Vrah. Témûfi 160

pejskÛ-kfiíÏencÛ si zde se v‰í váÏností
a temperamentem zmûfiilo své ‰ance stát
se nejkrásnûj‰ím, nej‰ikovnûj‰ím, neju-
pravenûj‰ím. JiÏ poosmé toto setkání zor-
ganizovaly ãasopisy Svût psÛ a Ná‰ milá-
ãek, které zastfie‰uje nakladatelství
Minerva. „âeskomoravská kynologická
unie se tváfií, Ïe vofií‰ci vÛbec neexistují,
a pofiádá v˘stavy jen pro psy s prÛkazem
pÛvodu. My chceme ukázat, Ïe i tihle kfií-
Ïenci jsou poslu‰ní, dobfie vychovaní a Ïe
jim není cizí ani umûní chodit v kruhu,“
vysvûtluje, proã s takovou pfiehlídkou
pfied lety zaãali a dodnes pokraãují, jed-
natel spoleãnosti, ‰éfredaktor SP, meziná-
rodní posuzovatel a ‰éf celé akce RNDr.
Petr Dvofiák. „Kromû toho je vofií‰kiáda
spoleãensko-benefiãní akcí, kde organizá-
tofii, rozhodãí a sponzofii pracují zdarma.
V‰em upfiímnû dûkuji. Za v˘tûÏek celé

akce (kolem 15 000 korun) se pak uÏ tra-
diãnû nakoupí krmivo do psího útulku.“
I letos byl vybrán Útulek pro opu‰tûná
zvífiata z Ústí nad Labem. 

Nízko i vysokonozí 
a váÏení seniofii 
Ústeck˘ útulek si vedl dobfie také pfii
vlastních soutûÏích. V‰e barvitû popsali
na sv˘ch webov˘ch stránkách: „Sobota
14. 5. 2005 byla pro mnohé moÏná oby-
ãejná sobota jako v‰echny ostatní, ale pro
ústeck˘ útulek to byl v˘jimeãn˘ den.
V Praze se konala jiÏ tradiãní kvûtnová
v˘stava vofií‰kÛ a na té jsme pfiece
nemohli chybût! V‰ichni vstávali ãasnû
ráno, vzali pejsky a vyrazili na vlak. Cesta
probûhla bez problémÛ, jen Matûj se tro-
chu nudil a obãas to dával najevo za‰tû-
káním. I cestování metrem na‰i svûfienci
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Libãická sleãna, povaleã postelov ,̆ ãern˘ ìáblík, blázen agiliÈák... Víte, kdo to je?
DokáÏete zafiadit ãeského zámeckého psa nebo jadranského ohafie? A jakÏe to
vypadá beskydsk˘ ovãák, street teriér nebo dokonce kozopes skákav˘? Nevíte?
To vlastnû vûdí jen jejich majitelé. V‰echny tyto pfiezdívky a prapodivné 
psí rasy patfií nádhern˘m psÛm, ktefií se setkali na PraÏském vofií‰ku 2005. 

KaÏd˘ úãastník dostal od
sponzorÛ chutné dárky

A foto vítûze
na památku:
rozhodãí,
sponzor,
pofiadatelé,
a patron akce
Honza Musil

Pohled do 
oãí vítûze:
PraÏsk˘ vofií‰ek
2005  Akim
Lenky
Toma‰tíkové

Útulek pro opu‰tûná zvífiata
je jiÏ tradiãním úãastníkem
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zvládli na jedniãku. V‰ichni se tváfiili jako
rodilí PraÏáci. Ze stanice metra Háje to
byl uÏ jen kousek na kynologické cviãi‰tû,
kde se v˘stava odehrála. Nejlépe se mûla
veteránka Bobãa, kterou celou cestu nesla
na zádech v batohu na‰e vedoucí paní
Dobrovolná. Jako zku‰ení úãastníci jsme
bez problémÛ pfie‰li pfiejímkou i veteri-
nární kontrolou a na‰li si místo ve stínu.
Honem je‰tû dát pejskÛm vodu, uãesat
koÏí‰ky, upravit ‰áteãky a mÛÏeme jít do
kruhu! Ná‰ útulek letos reprezentovali
ve tfiídû nízkonoh˘ch (do 40 cm v kohout-
ku) Bigi, Erdík, Viky a Vilík, ve tfiídû vyso-
konoh˘ch Boldie a Matûj a ve tfiídû vete-
ránÛ ná‰ maskot Bobinka. Jako první
nastoupili nízkonozí psi. V‰ichni ãtyfii
na‰i krasavci se krásnû pfiedvedli, dostali
známku v˘borná (modrá stuÏka), Bigi
a Erdík navíc postoupili do uÏ‰ího v˘bû-
ru. I kdyÏ se neprobojovali do finále, b˘t
mezi deseti nejhezãími ze 30 psÛ je velk˘
úspûch. V silné konkurenci 11 starou‰kÛ
nás stateãnû reprezentovala na‰e veterán-
ka Bobinka. I ona si zaslouÏila známku
v˘borná. Na‰e nadûje se upnuly k „dlou-
honoh˘m“, Matûji a Boldiemu. Oba obdr-
Ïeli známku v˘borná, oba postoupili do
uÏ‰ího v˘bûru a k na‰í radosti Boldie aÏ
do finále. A byl to obrovsk˘ úspûch.
Boldie se stal celkov˘m vítûzem ve tfiídû
vysokonoh˘ch pejskÛ. Titul PraÏsk˘ vofií-

‰ek 2005 si odnesl jeho konkurent z tfiídy
nízkonoh˘ch, ale mít druhého nejhezãí-
ho vofií‰ka v˘stavy vÛbec není Ïádná
ostuda, ba naopak. A je‰tû jedna tfie‰niã-
ka na dortu. Ná‰ Erdík a jeho „parÈák“,
kterého jsme objevili na v˘stavû, se stali
Nejhezãím párem vofií‰kÛ pro rok 2005.
I kdyby nic nevyhráli, stejnû je máme rádi
a budeme jim pomáhat a o‰etfiovat je.“ 

Vítûzství bez poraÏen˘ch
Pfiehlídky vofií‰kÛ probíhají po celé
republice, nejen v Praze. Na tyto v˘stavy
není nutná zvlá‰tní pfiíprava. Staãí, kdyÏ
majitel vlastní zajímav˘ originál psího
kfiíÏence, s nímÏ má velmi dobr˘ kontakt,
pejsek poslouchá, umí chodit na vodítku
a je upraven˘. Samozfiejmostí je, Ïe není
zl˘ ani agresivní. Pak uÏ musí majitel jen
poslat pfiihlá‰ku, zaplatit zápisné (v Praze

150 Kã) a pfii pfiejímce pfiedloÏit oãkovací
prÛkaz s platnou vakcinací. 
Na leto‰ní akci PraÏsk˘ vofií‰ek 2005 se
soutûÏilo, jako kaÏdoroãnû, v nûkolika
kategoriích. Nejlépe upraven˘ pes, Vítûz
tfiídy veteránÛ, ·ikula, Nejhezãí pár psÛ.
PraÏsk˘ vofií‰ek 2005 se vybíral z vysoko-
noh˘ch a nízkonoh˘ch pejskÛ a feneãek.
Absolutním vítûzem v˘stavy se stal Akim
Lenky Toma‰tíkové, kter˘ si odnesl velk˘
pohár a titul PraÏsk˘ vofií‰ek 2005.
PraÏsk˘m vofií‰kem fenkou se stala
Viktorie Soni Hynãicové. Nejkrásnûj‰í
vysokonohou fenkou byla Nikita, psem
stejné tfiídy Boldie. Ve tfiídû veteránÛ (nad
12 rokÛ) bez rozdílu v˘‰ky se se‰lo 11
„babiãek a dûdeãkÛ“. Krásní byli v‰ichni,
porota v‰ak musela vybrat vítûze. Tím se
stal tfiináctilet˘ Danny Ivety Harãarikové.
Nejupravenûj‰ím psem byl Kuba Vûry
Krupkové, nejhezãím párem psÛ Erdík
z ústeckého útulku a Cezar Klaudie
Boukaiové. Nûkolik pohybovû nadan˘ch
pejskÛ pfiedvedlo nezapomenutelné
v˘kony ve tfiídû „pracovní“. Titul ·ikula
2005 si po právu odvezl Tommy Jifiiny
Tiché a Miroslava Cirnfuse.
I na leto‰ním PraÏském vofií‰ku se se‰li
milovníci psÛ v hojném poãtu. A to je
dÛkazem, Ïe takovéto pfiehlídky mají sice
své vítûze, nemají v‰ak poraÏen˘ch.

Text a foto Zdenûk GorgoÀ
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Praha, 14. kvûtna 2005

V oblíbené
soutûÏi 
·ikula
pfiedvedli 
psi rÛzné
dovednosti

Ukázka tance se psem: nûmeck˘
ovãák nemusí b˘t jen obranáfi
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