
estu jsme absolvovali prostfiednic-
tvím letecké spoleãnosti KLM pfies
Amsterdam. Zde byl ná‰ pes odve-

zen pracovníky KLM na 3 hodiny do tran-
zitního hotelu, kde se na zahradû mohl
dostateãnû vyvenãit a odpoãinout si, aby
11hodinová cesta pfies oceán pro nûho
byla co nejmen‰í zátûÏí. Také vystoupil

v Mexico City ze své pfiepravky v na-
prostém pofiádku a druh˘ den mohl b˘t
bez pfiekoupání okamÏitû vystavován.
V rámci této svûtové v˘stavy se konala
fiada v˘znamn˘ch akcí - German shep-
herd show pro nûmecké ovãáky a speciál-
ní v˘stavy boxerÛ, buldokÛ, bulteriérÛ,
labradorÛ, rotvajlerÛ a neapolsk˘ch mas-

tinÛ. Dennû bylo vystaveno cca 5500 psÛ,
tj. 215 plemen vãetnû variant. Nejpoãet-
nûji byli zastoupeni nûmeãtí ovãáci (264),
kníraãi (248), buldoci (173), ãivavy (152),
labradofii (152) a rotvajlefii (136). Mexické
národní plemeno mexick˘ naháã byl
zastoupen v poãtu 74 a to ve v‰ech veli-
kostních rázech.
Posuzovali rozhodãí z Mexika - 22, USA -
21, Nûmecka - 6, Argentiny - 4, Japonska -
3, Brazílie - 2 a dále po jednom rozhod-
ãím z Indie, JAR, Portugalska, Norska,
Itálie, Uruquaye, Finska, Ruska, Kostariky
Holandska, Portorika a Chille.
Nejvíce vystavovatelÛ bylo tak jako roz-
hodãích z Mexika a USA. Dále pak
z ostatních státÛ Severní, Stfiední a JiÏní
Ameriky, Japonska a Austrálie. Z Evropy
byla nejvíce zastoupena Itálie a ·panûl-
sko, dále Nûmecko, Holandsko a Skandi-
návie. Nevím, jestli zde byli dal‰í vystavo-
vatelé z âeské republiky, protoÏe pfiesn˘
pfiehled úãastníkÛ z jednotliv˘ch státÛ
nebyl nikde uveden.
Tato v˘stava byla zajímavá tím, Ïe to byla
pfiedev‰ím v˘stava profesionálních cho-
vatelÛ s jejich v˘stavními t˘my vãetnû
profesionálních hendlerÛ. Málokter˘ vy-
stavovatel mûl na v˘stavû pouze jednoho
psa. Tfii psi byl normální poãet a v˘jimkou
nebylo ani 10 a více psÛ. Témûfi v‰ichni
psi byli upraveni a pfiedvedeni americk˘m
zpÛsobem. Bylo to naprosto úÏasné
a dokonalé. Podle mne vût‰ina rozhod-
ãích posuzovala v základních kruzích na-
prosto korektnû. S radostí jsem pozoro-
vala pfii posuzování hlavnû rozhodãí
z USA, ktefií posuzovali s pfiehledem, své
práci rozumûli a se psy zacházeli velice
pfiíjemn˘ch zpÛsobem.
Psi byli upravováni nikoliv u kruhÛ, jak
jsme zvyklí na evropsk˘ch v˘stavách, ale
v prostorách k tomuto úãelu vyhraze-
n˘ch. U v˘stavních kruhÛ byli prakticky
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pouze diváci a plemeno, které se v dané
chvíli vystavovalo, se sv˘mi handlery
a majiteli. Nastupovalo se naprosto pfies-
nû podle ãasového rozpisu a bez jakého-
koli vyvolávání vystavovatelÛ. Rozhodãí
nepsali posudky a ohodnoceni byli pouze
první ãtyfii psi ve tfiídû, ktefií obdrÏeli
potvrzení o umístûní. Psi byli rozdûlení
do tfiíd podle FCI. Zadáván byl i titul
Mexick˘ ‰ampion a to kaÏdému vítûzi tfií-
dy nejen v dospûl˘ch, ale také ve tfiídû
mlad˘ch a dorostu.
Titul Svûtov˘ vítûz se zadával aÏ poslední
den a to vítûznému psovi a fenû, tj. BOB

a BOB oposit sex. Stejn˘m zpÛsobem se
zadával titul Mlad˘ svûtov˘ vítûz ve tfií-
dách mlad˘ch. Pes a fena, ktefií získali
titul BOB nebo BOB oposit sex, v‰echny
ãtyfii dny od ãtyfiech rÛzn˘ch rozhodãích
obdrÏeli titul Inter‰ampion.
Musím fiíci, Ïe jsme byly velice py‰né na
skuteãnost, Ïe ná‰ bíl˘ královsk˘ pudl
Inter‰ampion a Multi‰ampion Federico
Fellini nejen obstál jak v úpravû, tak
i v pfiedvedení mezi tvrdou konkurencí
profesionálÛ, a oba dva dny, kdy byl vysta-

vován, se umístil na bodovaném místû.
První den byl tfietí a druh˘ den ãtvrt˘ z cel-
kového poãtu 7 psÛ ve tfiídû ‰ampionÛ.
První den posuzoval rozhodãí Dennis
Sprung z USA a druh˘ den Uwe Fischer
z Nûmecka. Pozoruhodn˘m v˘sledkem je
to i z dÛvodu, Ïe jako jedin˘ z vystavova-
n˘ch standardních pudlÛ nebyl narozen
a odchován v USA, ale v âeské republice,
ostfiihán a pfiipraven do v˘stavního kruhu
majitelkou a pfiedveden na vysoké úrovni
dcerou majitelky. 
Radost byla veliká, kdyÏ BIS vyhrál pfie-
krásn˘ bíl˘ toy pudl z Japonska. Tento
mal˘ psík 25 cm vysok˘ má vynikající stav-
bu tûla, úÏasn˘ pohyb a do pfiedvedení dal
celé své malé, ale bojovné srdce. Navíc
v úpravû to bylo malé umûlecké dílo.
Svûtová v˘stava v Mexiku byla v˘stava
plná rozporÛ. Na jedné stranû absolutní
pfiesnost v ãasovém rozvrhu, krásné kli-
matizované prostorné a vzdu‰né haly
celé pokryté koberci s velk˘mi v˘stavními
kruhy, profesionální úprava a pfiedvedení
psÛ. Na stranû druhé obrovsk˘ nepofiá-
dek mimo v˘stavní kruhy a hlavnû v pro-
storu vyhrazeném pro úpravu psÛ. Ne-
existoval prostor pro venãení psÛ, a tak
jste zde na psí v˘kaly naráÏeli témûfi na
kaÏdém kroku. RovnûÏ organizace odpo-
ledních soutûÏí velice vázla a k na‰emu
údivu neexistoval první dny ani konfe-
renciér, kter˘ by slovem odpolední soutû-
Ïe provázel. Pfiekvapila nás také skuteã-
nost, Ïe za cel˘ch 8 dnÛ jsme vidûli ve
mûstû pouze 5 psÛ, ktefií ‰li se sv˘mi maji-
teli na procházku, a pouze jednoho párie.
Plné rozporÛ je v‰ak i Mexico City.
Existují zde vedle sebe i na hlavních tfií-
dách v centru mûsta nádherné monu-
menty, v˘‰kové luxusní budovy americké-
ho typu a zchátralé budovy z 30. let
minulého století, které ãekají na zbourá-
ní. I kdyÏ se v‰ak jedná o jedno z nejlid-

natûj‰ích mûst svûta (Ïije zde 25 mil. lidí),
v‰ude je spousta opeãovávané zelenû, coÏ
dûlá mûsto vzdu‰n˘m a pfiíjemn˘m na-
vzdory velice zchátral˘m a neobydlen˘m
budovám i v centru mûsta.
Mimo tuto smûs ‰panûlské a severoame-
rické kultury lze pfiímo v Mexico City vi-
dût pozÛstatky pyramid z doby AztékÛ
z roku 1325, dále úÏasnou katedrálu Met-
ropolitana se svatyní Sogrario se zaãát-
kem v˘stavby roku 1593 a obrovské cent-
rální námûstí Plaza de la Constitución,
kterému místní obyvatelé nefieknou jinak
neÏ Zócalo, obklopené dal‰ími historick˘-
mi budovami z doby císafie Maxmiliána
Habsburského.
I tento ná‰ krásn˘ v˘let v‰ak skonãil, ale
zbyly nám vzpomínky na neopakovatel-
nou atmosféru hlavního mûsta Mexika
a velká radost a p˘cha z úspûchu psa
z na‰eho chovu. Eva Marková
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Vítûzem svûtové v˘stavy 2007 se stal
jen 25 cm vysok˘ pudl z Japonska

Královsk˘ bíl˘ pudl Federico Fellini 
pí Markové obstál v tvrdé konkurenci
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