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Svûtová v˘stava psÛ – PoznaÀ 2006

Gigant bez lesku 
Pochmurné dny pozdního podzimu nejsou pro úãastníky

ani náv‰tûvníky v˘stav zrovna nejpfiitaÏlivûj‰í. 
Vût‰ina lidí radûji sedí doma a v teple se snaÏí 

ve zdraví pfieãkat podzimní plískanice. 

Historická
PoznaÀ je
krásná a od
v˘stavi‰tû
nebyla
daleko
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fiesto se pfiedposlední listopadov˘
t˘den sjelo do polské Poznanû neví-
dané mnoÏství pejskafiÛ. Konala se

tu totiÏ kynologická událost roku:
WORLD DOG SHOW 2006. 

Nejvût‰í v‰ech dob 
AÈ uÏ bude leto‰ní poznaÀskou v˘stavu
hodnotit kdokoliv jakkoliv, jedno jí nebu-
de moci upfiít: poãtem 20 838 pfiihlá‰e-

n˘ch zvífiat byla nejvût‰í svûtovou v˘sta-
vou psÛ v historii! Tak obrovskou akci
svûtová kynologická scéna je‰tû nezaÏila.
Aã byla pfiihlá‰ená zvífiata spravedlivû
rozdûlena do ãtyfi v˘stavních dnÛ, i tak na
na kaÏd˘ den vy‰lo neuvûfiiteln˘ch 5 tisíc
psÛ! UÏ jen tato ãtvrtina pfiedstavuje
úctyhodn˘ poãet, kter˘ by mohly závidût
i ty nejvût‰í mezinárodní v˘stavy.
Aãkoliv (na rozdíl od proslulého Crufta)

se na svûtovou v˘stavu není nutné nijak
kvalifikovat a svého psa tam mÛÏe pfiihlá-
sit kaÏd˘, kdo k tomu má dost chuti,
penûz a energie, úroveÀ vystavovan˘ch
zvífiat byla vysoká. Pofiadatelé se chlubili
tím, Ïe kaÏd˘ ãtvrt˘ pfiihlá‰en˘ pes je
nositelem titulu ·ampion. 
Dal‰ím superlativem byl poãet platících
divákÛ. Je‰tû pfied skonãením v˘stavy se
vy‰plhal na neuvûfiitelné ãíslo 70 tisíc.
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IX. Maltézáãek (3. místo v BIS)
Funny Ladies Beach Girl, 
maj. Nanta Tansacha

V. Velk˘ japonsk˘ pes
Redwitch AFTER THE DANCE,
maj. Lunden a Brohlin

VI. Velk˘ vendénsk˘ baset
Bassbarr HERMITAGE, 
maj. Gwen Huikeshoven

VII. Italsk˘ ohafi (BIS) 
AXEL del Monte Alago, 
maj. Ahrens, Tripoli

VIII.  Anglick˘ kokr‰panûl
Doubtless BLACK PETRS,
maj. Petr Studeník

Nejkrásnûj‰í pár  1. dne, 
Lagotto romagnolo, 
maj., Fabio Federicci, Itálie

Nejlep‰í junior 1. dne:
Beardedd kolie Now and than
Hole-In-One, maj. S. Werner

I. Bobtail
Reata˙s JIMBO, 
maj. IstvanSzetmar

II. Novofundlandsk˘ pes (res. BIS)
Skipper’s EMPERIOR KING OF
HELLULAND, maj. Siklosi a Maroti

III. Vel‰teriér
JULCHEN von der Hohen Flur,
maj. Goethel, Houben. J

IV. Jezevãík standard drsnosrst˘,
Treis Piheiros TREBOR SW, 
maj. Romaneli, Neto, Napsugar

X. Irsk˘ vlkodav 
Evil Enchanter, 
maj. Luca Valerani
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Pfiedev‰ím Poláci, ale i ãetní hosté z cizi-
ny, zvlá‰tû v sobotu doslova zaplavili
obrovskou plochu poznaÀského v˘stavi‰-
tû. Komu se podafiilo probojovat do hle-
di‰tû mainringu, kde se kaÏd˘ podveãer
odehrávaly finálové boje, mohl hovofiit
o velkém ‰tûstí. I na místech vyhrazen˘ch
pro novináfie se chvílemi o volná sedadla
svádûly témûfi bitvy.

Jaká byla? 
Kvantita sama, byÈ seberekordnûj‰í, v‰ak
je‰tû nevypovídá o tom, jaká leto‰ní svû-
tová v˘stava skuteãnû byla. âtyfii dny
jsme se toulali v˘stavními halami, ãtyfii
veãery jsme strávili sledováním finálo-
v˘ch soutûÏí. Vyfotili jsme stovky psÛ,

hovofiili s desítkami vystavovatelÛ z celé-
ho svûta, vidûli mnoho zajímavého
i neobvyklého. Ani po tom v‰em v‰ak
nejsme schopni jednoznaãnû odpovûdût
na otázku, jaká leto‰ní svûtová v˘stava
psÛ byla. Posuìte sami...

Nic na efekt
PoznaÀské v˘stavi‰tû neopl˘vá navenek
Ïádnou mimofiádnou krásou ani se
nejedná o v˘kfiik moderní architektury.
Z haly do haly nejsou pfiímé prÛchody,
takÏe chtû nechtû musíte ven, proplétat
se mezi auty. Marnû byste tu hledali roz-
lehlé travnaté plochy, kvûtinové záhony,
barevné kefie... upfiímnû fieãeno fotogra-
fové mûli ‰tûstí, kdyÏ se jim vÛbec poda-
fiilo najít alespoÀ maliãk˘ kousek jakéko-
liv zelenû pro focení psÛ. Vût‰inu místa
mezi pavilony zabírají betonové plochy
pfiipravené jako parkovi‰tû pro auta. Nic
moc hezkého, ale na druhé stranû vût‰i-
na vystavovatelÛ nejspí‰ ocenila moÏ-
nost parkovat v bezprostfiední blízkosti
v˘stavních kruhÛ. Zkrátka v‰e je tu maxi-
málnû podfiízeno funkãnosti a praktiã-
nosti na úkor krásy. 
A taková vlastnû byla celá v˘stava. Slu‰nû
zorganizovaná, dobfie fungující, z praktic-
kého hlediska dostateãná – jen bez velké-
ho lesku a krásy. Kdybyste se mávnutím
kouzelného proutku najednou ocitli pfií-
mo uprostfied nûkteré z v˘stavních hal,
pravdûpodobnû by vás ani nenapadlo, Ïe
jste na svûtové v˘stavû. V̆ zdoba, osvûtle-
ní ani Ïádné dal‰í „nadbyteãnosti“ by vám
nenapovûdûly, Ïe jste se ocitli na nejpres-
tiÏnûj‰í svûtové pfiehlídce psÛ v rámci
FCI. Ba neprozradily by vám ani to, Ïe jste

na akci pofiádané nejvût‰í evropskou
kynologickou organizací. S jejím emblé-
mem ani jin˘m zpÛsobem prezentace jste
se na v˘stavi‰ti prakticky nestkali, v˘stav-
ní plochy plnû ovládly jen Ïlutoãervené
barvy hlavního sponzora, firmy Pedigree. 
Strohost jako hlavní rys v˘stavy zvlá‰tû
vynikla pfii závûreãn˘ch soutûÏích. KaÏd˘,
kdo uÏ nûkdy zaÏil, v jak strhující show
plné svûtel, barev a nejrÛznûj‰ích efektÛ
se finálové soutûÏe na velk˘ch kynologic-
k˘ch akcích dokáÏou promûnit, kdo oãe-

kával barevnou záplavu kvûtin zdobící
alespoÀ stupnû vítûzÛ a honosné dary,
nebo alespoÀ pro vítûze skupin jiné
poháry, neÏ jaké se bûÏnû rozdávají na
okresních v˘stavách, musel b˘t zklamán.
Nebylo ohÀostrojÛ ani laserov˘ch show,
nebylo efektních jezdeck˘ch kreací na
Ïiv˘ch koních. 

Propagace národních plemen
Ale abychom pofiadatelÛm nekfiivdili.
Dokázali vtisknout finálov˘m soutûÏím
dÛstojn˘ rámec tím, Ïe vlajky v‰ech zú-
ãastnûn˘ch státÛ na zaãátku prezentovaly
dûti v polsk˘ch národních krojích. Skvûle
dokázali Poláci vyuÏít pfiíleÏitosti k pro-
pagaci sv˘ch národních plemen. Byla na
v‰ech informaãních materiálech, na
samostatné emisi po‰tovních známek
vydané ku pfiíleÏitosti v˘stavy,  jejich
reprezentativní a skuteãnû poãetné ukáz-
ky zahajovaly kaÏd˘ finálov˘ veãer, usku-
teãnila se i soutûÏ o nejkrásnûj‰ího jedin-
ce polského plemene. To v‰echno a také
trpûlivá pfiesvûdãovací práce polsk˘ch
kynologÛ pfiineslo své ovoce: na závûr
bylo slavnostnû oznámeno, Ïe FCI pfiijala
do sv˘ch fiad páté, prozatím neuznané
polské národní plemeno, polského honi-
ãe - gonczy polski. (Tomuto staronovému
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Takto si tato dvojice dobûhla 
pro absolutní vítûzství: BIS

Poháry pfiipravené pro nejlep‰í
pfiedstavitele svého plemene: BOB

Svûtová v˘stava psÛ – PoznaÀ 2006

Nejlep‰í  chov. skupina 4. dne, flat coated retrívfii Almanza ze ·védska
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plemeni se budeme blíÏe vûnovat v pfií‰-
tím ãísle na‰eho ãasopisu.) Nad‰ení divá-
kÛ neznalo mezí. 
Ocenit je také tfieba, Ïe na svûtové v˘sta-
vû v‰e probíhalo podle ãasového harmo-
nogramu, moderátor byl schopn˘ po
odborné i jazykové stránce, takÏe ko-
mentáfi probíhal zãásti v angliãtinû a byl
tak srozumiteln˘ i neslovansky hovofií-
cím divákÛm. 
A pfiedev‰ím: v‰ude byla spousta pfie-
krásn˘ch a dokonale prezentovan˘ch
psÛ – a o ty koneckoncÛ jde na psí v˘sta-
vû pfiedev‰ím. 

Hvûzdy z v˘chodu
Leto‰ní v˘stava se po del‰í dobû odehrá-
vala v zemi b˘valého v˘chodního bloku.
To v˘raznû ovlivnilo sloÏení vystavovate-
lÛ: více neÏ tfietina jich byla pfiímo
z pofiádající zemû, za nimi následovali
vystavovatelé z Ruska a na pomyslné tfie-
tí pfiíãce byli vystavovatelé od nás. Teprve
ãtvrtí byli Nûmci a pátí Italové. PÛvod
vystavovatelÛ v˘raznû ovlivnil sklad-
bu vystavovan˘ch plemen. V Rusku
i v Polsku nesmírnû oblíbení molossové
a dal‰í plemena ze skupiny II: ( napfiíklad
dobrmani nebo kníraãi ) byli natolik
poãetní, Ïe jen oni sami dokonale ovlád-
li cel˘ jeden v˘stavní den. V sobotu se
jich pfiedstavilo na pût tisíc. I tak relativ-
nû vzácná plemena, jak˘m je u nás tfieba
cane corso, se pfiedstavila v neuvûfiitelné
síle: bylo jich 223! 
Zvyklosti ãi spí‰e zákony ze dvou nejpo-

ãetnûji zastoupen˘ch zemí poznamenaly
také vnûj‰í vzhled mnoha vystavovan˘ch
psÛ. V Polsku ani v Rusku neplatí zákaz
kupírování, takÏe psi se zastfiiÏen˘ma u‰i-
ma byli v naprosté pfievaze. Zatímco
u nás pomalu odvykáme tomu, jak vypa-
dá dobrman se ‰piãat˘ma u‰ima,
v Poznani jste na jiného témûfi nenarazili.
I v kupírování se v‰ak evidentnû projevu-
je móda: zatímco u dobrmanÛ, velk˘ch
kníraãÛ nebo americk˘ch staford‰irsk˘ch
bulteriérÛ byli psi s ustfiiÏen˘ma u‰ima
v drtivé pfievaze, u takov˘ch mal˘ch kní-
raãÛ nebo nûmeck˘ch dog byli poãty
kupírovan˘ch a nekupírovan˘ch zvífiat
víceménû vyrovnané. A dlouh˘ ocas
u kokr‰panûlÛ se pak prosadil uÏ zcela
jednoznaãnû. 
Zajímavé je, Ïe i kdyÏ zvlá‰tû hosté
z v˘chodu pfiivezli velkou spoustu velmi
kvalitních zvífiat a odnesli si mnoÏství
titulÛ, mezi absolutní vítûze vítûzÛ, tedy
do finálové top desítky, se prosadit nedo-
kázali. MoÏná jim pfiece jen chybí dlou-
holetá handlerská zku‰enost, která je
v tûchto soutûÏích nezbytná. Tady pole
ovládli moÏná ponûkud pfiekvapivû
Maìafii se tfiemi finálov˘mi úãastmi (pfii-
tom maìarsk˘ch vystavovatelÛ pfiijelo
v‰ehov‰udy sedm set), za nimi byli jiÏ
ménû pfiekvapivû Italové se dvûma úãast-
mi, po jednom úãastníkovi ve finále mûli
Holanìané, Nûmci, ·védové, Thajci (!)
a také âeská republika. Petr Studeník
s ãern˘m anglick˘m kokr‰panûlem 
Doubtless Black Petrs dokázal zvítûzit ve
skupinû VIII. a probojovat se tak mezi
absolutní svûtovou elitu. 

Zrcadlo, zrcadlo, 
kdo je nejkrásnûj‰í? 
Se zodpovûzením této otázky mûlo potíÏe
uÏ kouzelné zrcadlo z pohádky o Snû-
hurce. A popravdû fieãeno, poctivû a hlav-

nû jednoznaãnû se na ni nedá odpovûdût,
ani co se psÛ t˘ãe. Kdo dokáÏe zodpovûd-
nû fiíci, zda je krásnûj‰í afgánsk˘ chrt,
nebo mastif, pudl, nebo irsk˘ vlkodav?
Zvlá‰tû kdyÏ jsou v‰ichni svûtoví vítûzové,
a tudíÏ by mûli b˘t nejkrásnûj‰í ve své
kategorii na svûtû. 
Pfiesto se o to rok co rok pokou‰ejí nejre-
nomovanûj‰í svûtoví rozhodãí s aprobací
na v‰echna plemena psÛ, takzvaní all-
roundfii. I pfii vûdomí ve‰keré o‰idnosti
a nejednoznaãnosti takového rozhodová-
ní jsme se v‰ak i my v Poznani dali strh-
nout a spolu s nad‰en˘mi diváky po ãtyfii
finálové veãery se zatajen˘m dechem sle-
dovali napínav˘ souboj o pomyslnou
korunku leto‰ního psího krále. Ve ãtvrtek
nejvíce okouzlili a ve sv˘ch skupinách
zvítûzili bobtail, drsnosrst˘ jezevãík a vel-
k˘ japonsk˘ pes, v pátek k nim pfiibyli
vel‰teriér, velk˘ vendénsk˘ baset a irsk˘
vlkodav, v sobotu se stal jednoznaãn˘m
miláãkem divákÛ novofundlandsk˘ pes

a v nedûli vítûznou desítku doplnili mal-
tézáãek, kokr‰panûl a italsk˘ ohafi. A prá-
vû dokonale, aÏ nadpozemsky se pohybu-
jící italsk˘ ohafi  Axel Del Monte vyvolal
u divákÛ boufii nad‰ení a „standing ovati-
on“ a právem na závûr stanul na stupni
nejvy‰‰ím. Náhoda? Trocha momentální-
ho ‰tûstí? Ne tak docela. Tent˘Ï jedinec
bojoval o pfiíãku nejvy‰‰í pfied pár mûsíci
na evropské v˘stavû v Helsinkách –
a skonãil zde tûsnû pod ní, kdyÏ ho pfied-
bûhl maìarsk˘ novofundlanìan Skip-
per‘s King of Helluland. Hádali byste, Ïe
ten uÏ mezitím skonãil v propadli‰ti
dûjin? Chyba lávky! Nádhern˘ tempera-
mentní Maìar si se sv˘m italsk˘m konku-
rentem tentokrát jen prohodil místo,
kdyÏ skonãil tûsnû druh˘. Na snového
maltézáãka, kter˘ ve své bílé nádhefie jako
by proplouval nad zelen˘m kobercem
a jenÏ do Polska doletûl aÏ z dalekého
Thajska, zbylo nakonec „jen“ tfietí místo.

Lea Smrãková

Pokraãování pfií‰tû: Zajímavosti 
a kuriozity ze svûtové v˘stavy 
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Prezentace polského 
národního plemena: PONa

Celkové závûreãné 
finále SV 2006

Slavnostní zahájením 
v krojích s národními vlajkami

Svûtová v˘stava psÛ – PoznaÀ 2006

Nejlep‰í ‰tûnû 4. dne,
mops Sasquehanna
Dwojéczka, maj. 
M. Supronowicz
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