
rávû ti asi nejvíce uvítali místo
konání leto‰ní klubové v˘stavy ‰pi-
cÛ, jímÏ byl areál restaurace Nová

Myslivna v zámeckém parku tûsnû pod
Konopi‰tûm. KdyÏ je hezké poãasí, sk˘tá
tamní upraven˘ travnat˘ areál s dostateã-
n˘m zázemím v podobû restaurace témûfi
ideální podmínky. A na zámek je to, co by
kamenem dohodil, takÏe ãekání na
posouzení je moÏno si zpestfiit prohlíd-
kou jednoho z nejnav‰tûvovanûj‰ích ães-
k˘ch památkov˘ch objektÛ. 
·picové, jejich majitelé a pfiíznivci tento-
krát ‰tûstí mûli, slunné poãasí babího léta
dovolilo optimálnû vyniknout pestrosti
jejich barev a lesku jejich srsti, aniÏ by pfii
tom ve sv˘ch hust˘ch koÏí‰cích trpûli
vedrem. Ale povedenou v˘stavu nedûlá
jen prostfiedí a poãasí. Neménû dÛleÏit˘ je
schopn˘ organizaãní t˘m – a ten jsou cho-
vatelé ‰picÛ schopni sestavit. Mají mezi
sebou dostatek lidí ochotn˘ch podílet se
na pfiípravû a prÛbûhu v˘stavy, sledovat
dodrÏování ãasového harmonogramu,
v‰echny problémy promptnû fie‰it – a to
zcela dobrovolnû a nezi‰tnû, nûktefií

dokonce aniÏ by sami vystavovali. Za
v‰echny jmenujme alespoÀ dlouholetou
chovatelku ‰picÛ a rozhodãí paní
Pavlíkovou, která pfiijela bez psÛ, cel˘ den
bedlivû dohlíÏela na hladk˘ prÛbûh v˘sta-
vy a v jejím závûru se ujala komentování
finálov˘ch soutûÏí. 
·picové u nás nepatfií k nov˘m pleme-
nÛm, spí‰e ke „klasice“ pfiíli‰ nepodléhají-
cí módním v˘kyvÛm. Jejich klub funguje
uÏ témûfi 40 let. Dfiíve své klubové v˘sta-
vy vût‰inou pofiádal pfii jin˘ch v˘stavách,

momentální situace v chovu dovoluje uÏ
nûjakou dobu pofiádání samostatn˘ch
klubov˘ch v˘stav. V posledních letech se
poãet pfiihlá‰en˘ch zvífiat stabilnû udrÏu-
je nad stovkou (letos 118 psÛ) a jejich
kvalita vzrÛstá. Také poãetní zastoupení
jednotliv˘ch velikostních a barevn˘ch
rázÛ nijak nevyboãovalo z toho, naã jsme
v posledních letech zvyklí: nejvíce bylo
‰picÛ mal˘ch (57 pfiihlá‰en˘ch) a trpasli-
ãích (20), v˘raznû ménû stfiedních (17)
a vlãích (12) a nejménû velk˘ch (7).
Z barev pfievládali ‰picové takzvan˘ch
nov˘ch barev tûsnû následovaní oranÏo-
v˘mi. Naopak pro ãeské ‰pice v minulos-
ti typickou bílou barvu chovatelé
v poslední dobû bÛhvíproã v lásce nema-
jí, takÏe trpasliãí bíl˘ ‰pic byl jen jeden
a stfiední 3. 
Do klubu chovatelÛ ‰picÛ ov‰em nepatfií
jen ‰picové nûmeãtí. âest vzácnûj‰ích ‰pi-
covit˘ch plemen hájili ãtyfii eurasiefii
a jeden japonsk˘ ‰pic. 
Nejlep‰ím psem v˘stavy se stal zaslouÏe-
nû pfiedstavitel nejvzácnûj‰ího rázu nû-
meckého ‰pice: nádhern˘ velk˘ ãern˘ ‰pic
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Pohoda v podzámãí

Klubová výstava špiců 2006
Stále více chovatelsk˘ch klubÛ se snaÏí vybírat si pro své v˘stavy atraktivní prostfiedí.
Je to urãitû dobfie: vÏdyÈ taková klubová v˘stava není jen v˘znamnou chovatelskou,
ale i spoleãenskou událostí, navíc nezfiídka vyhledávaná i hosty z ciziny. 

Stfiední nûmeck˘ ‰pic nové barvy Cora
Vûãná legenda, BOB, nejlep‰í fena v˘stavy

ICH mal˘ ãern˘ ‰pic Ballad 
of Esher Lukato Gold byla
vystavována  ve tfiídû ãestné

P

·pic trpasliãí oranÏov˘ Tramp Dobr˘
pfiítel, nejlep‰í mlad˘ pes, BOB
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Ch. Emir Black Re–Jan, fenou Cora Vûãná
legenda.  Absolutním vítûzem a drÏitelem
poháru Svûta psÛ se stal oranÏov˘ trpas-
liãí ‰pic Tramp Dobr˘ pfiítel. ·picové, aã
na to se sv˘m atraktivním zjevem na prv-
ní pohled nevypadají, jsou sv˘m pÛvo-
dem venkov‰tí psi a pfiírodní prostfiedí
konopi‰Èského parku jim proto dûlalo
vyslovenû dobfie. Zvlá‰tû kdyÏ je jejich
majitelé nevyvazovali na „‰ibeniãky“,
nestfiíkali je speciálními spreji, netupíro-
vali je a vÛbec nevûnovali kaÏdou volnou

chvilku pfied nástupem do kruhu jejich
nekoneãnému upravování. Vût‰ina vysta-
vovatelÛ vystaãila s tím, Ïe svého svûfien-
ce párkrát zlehka projela kartáãem. Nikdo
nepropadal panice, kdyÏ jejich miláãka na
v˘stavû nûkter˘ z náv‰tûvníkÛ podrbal za
u‰ima, mnozí majitelé naopak bez obav
dopfiáli sv˘m potenciálním i skuteãn˘m
‰ampionÛm moÏnost vybûhat se s ostat-
ními na posekan˘ch loukách. Majitelka
snûhovû bíl˘ch velk˘ch ‰picÛ se mi du‰o-
vala, Ïe své psy pfied v˘stavou ani nekou-

pe, pr˘ je to úplnû zbyteãné, srst má
samoãisticí schopnost. Asi mûla pravdu,
protoÏe i tak dokázali získat nejvy‰‰í oce-
nûní. Jaká úleva oproti mnoha jin˘m
dlouhosrst˘m plemenÛm, k nimÏ se ãlo-
vûk nesmí pfied nástupem do v˘stavního
kruhu ani pfiiblíÏit, aby bezdûky nenaru‰il
dokonalou nádheru jejich srsti!
Leto‰ní klubová v˘stava ‰picÛ byla vyslo-
venû pohodovou záleÏitostí, pfiíjemnou
pro vystavovatele, náv‰tûvníky i pro psy
samotné. Co víc si pfiát? Lea Smrãková
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Mal˘ bíl˘ 
‰pic Athena 
Ostravsk˘ 
klenot, CAJC,
nejkrásnûj‰í mladá fena

Mal˘ hnûd˘ ‰pic Artty
Suchdolsk˘ klenot, 

BOB

Japonsk˘ ‰pic Baltik Lain High Clas, BOB

Velk˘ ãern˘
‰pic Ch.
Aemir Black
Re-Jan, BOB,
nejlep‰í pes
v˘stavy

Velcí bílí
‰picové
Benny
z Oseãsk˘ch
hájÛ, BOB,
a Trix v.
Millus, V1
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