
˘stavi‰tû Incheba pfiivítalo kaÏd˘
den témûfi tfii tisíce psÛ. Sobotní
mezinárodní v˘stava umoÏnila vy-

stavovatelÛm splnit kvalifikaci na Crufts
2008, pokud získali titul CAJC nebo
CACIB. Ocenûní pfiijeli zadávat rozhodãí
ve velmi atraktivní sestavû. Z 37 posuzo-
vatelÛ bylo 24 zahraniãních, mezi nimi
napfiíklad prezident FCI Hans Müller,
Oscar Valverde Calvo z Kostariky nebo
Andrew H. Brace z Velké Británie. Ne-
chybûli rozhodãí z Portugalska, ·panûl-
ska, ·védska, Chorvatska, Slovinska,
Ruska atd. Sloven‰tí pofiadatelé dobfie
vûdí, Ïe v˘stavu dûlají rozhodãí, a jejich
moudré uvaÏování se v tomto ohledu evi-
dentnû vyplácí. Mezi vystavovateli jsme
vidûli fiadu profesionálÛ a znám˘ch cho-
vatelÛ z celé Evropy, ktefií jezdí v˘hradnû
za vyhlá‰en˘mi rozhodãími. Na poãtu pfii-
hlá‰en˘ch psÛ má podíl i otevfiení tfiídy
‰tûÀat vãetnû samostatné finálové soutû-

Ïe, i oddûlené finále pro psy a feny ze tfií-
dy dorostu i juniorÛ. Do finálového kru-
hu mohou jít trénovat a soutûÏit v‰ichni
drÏitelé ocenûní velmi nadûjn˘ ze tfiídy
‰tûÀat a dorostu. V˘teãná motivace!
Dokonal˘m nápadem je i vypsání tfiídy
ãestné. Snad Slovensko sv˘m pfiíkladem
ovlivní pofiadatele dal‰ích v˘stav. Do tfiídy
ãestné se mohou za sníÏen˘ poplatek pfii-
hlásit psi s titulem Inter‰ampion, ·ampi-
on a Klubov˘ vítûz. NesoutûÏí sice o titul
BOB, ale kaÏd˘ vítûz tfiídy dostal pohár
a postoupil do finálové soutûÏe o Vítûze
ãestné tfiídy. Jde o pfiíleÏitost jak pfiedsta-
vit divákÛm v˘jimeãnû krásné jedince
a souãasnû jim podûkovat za dosavadní
úspû‰nou v˘stavní kariéru. Jsem si jistá,
Ïe se na Slovensku bude scházet  spoleã-
nost skvûl˘ch psÛ. Nejlep‰í mlad˘ pes
a fena si zasoutûÏili o titul BIS junior,
naproti tomu byla zru‰ena soutûÏ
o Super BIS mezi vítûzi BIS soboty

a nedûle. Internetové stránky www.skj.cz
nabídly zájemcÛm v˘sledky finálov˘ch
soutûÏí i v‰ech psÛ v rekordnû krátkém
ãase! Posuzování bylo plynulé, soutûÏe
navazovaly ve sviÏném tempu. Pfiíprav-
n˘ kruh mûl dokonce tfii ãásti a posuzo-
vatelé sem poctivû chodili vybírat své
favority. Velká hala v pavilonu C1 je
pûkn˘m místem vrcholn˘ch klání díky
tribunû, ze které mohou fandit diváci.
A Ïe je letos bylo sly‰et! 
Vítûzem Best in Show se stal v sobotu
ãesk˘ zástupce, trpasliãí dlouhosrst˘ je-
zevãík Kláry a Thomase Wastiaux Danny
z OstroÏsk˘ch jezer. O jeho vítûzství v sil-
né konkurenci rozhodl Oscar Valverde
Calvo z Kostariky. Vyhrát na dvou po so-
bû jdoucích samostatn˘ch v˘stavách je
velká událost. V Bratislavû se to podafiilo
jen tûmto soutûÏícím: v juniorhandlingu
I. vûkové kategorie 9-13 let Alexandfie
Szydlowské z Polska s rusk˘m chrtem;
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Bratislava 18. a 19. 8. 2007 - Duo Danube
Slovensko se chystá na Svûtovou v˘stavu FCI 2009! BlíÏící se svátek
kynologÛ mûl vliv na fiadu organizaãních zmûn. A byly to zmûny k lep‰ímu.

2x úspû‰n˘ slovensk˘ ãuvaã Paris âern˘
korálek, maj. Milada Kazimírová (CZ)

2x BIG anglick˘ baset Swede
Sun’s Maja, maj. Evelyn Nagy (H)

2x vítûzná chovatelská stanice
americk˘ch kokr‰panûlÛ 
Layton (SK) druzí ãín‰tí
chocholatí psi z Haliparku (CZ)

V

BIS sobota
trpasliãí jezevãík
dlouhosrst˘
Danny
z OstroÏsk˘ch
jezer, maj. Klára
a Thomas
Wastiaux (CZ)
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chovatelské skupinû americk˘ch kokr‰pa-
nûlÛ Layton chovatelky Lindy Volárikové
ze Slovenska; v soutûÏi o nejlep‰í mladou
fenu v˘stavy ãínskému chocholatému
psu hairless fenû Jch. Kitty z Haliparku
Libu‰e Brychtové z âech; v soutûÏi o nej-
lep‰í národní plemeno dvakrát zvítûzil 
ãeskoslovensk˘ vlãák Arimminum Big
Wakan Wolf italského majitele Germana

Masci; oba dny vyhrál nejkrásnûj‰ího je-
dince tfiídy ãestné ãínsk˘ chocholat˘ pes
osrstûn˘ Ich. Cody z Haliparku Libu‰e
Brychtové, dvû vítûzství v BIG VI. skupiny

FCI má na kontû anglick˘ baset Swede
Sun’s Maja majitelky Evelyn Nagyové
z Maìarska a stejné místûní v IX. skupinû
FCI získal velk˘ ãern˘ pudl Prince of
Black Mistral Travis Paola Belletiho
z Itálie. Pfiidejme je‰tû dal‰í ãeské finálové
úspûchy. Dvakrát druhé místo obsadila
v první vûkové kategorii juniorhandlingu
Tereza ·ubertová i Lucie Kotûrová ve dru-
hé, na dvû druhá místa ve IV. skupinû FCI
dosáhl standardní dlouhosrst˘ jezevãík
Cajus v. d. Weiderwiese Rudolfa Ocaska
z Mostu, první a tfietí finálové místo zís-
kalo ‰tûnû vipeta Panther’s G-Host 
z ÚplÀku S. a V. Chrpov˘ch, stejnû uspûl
dorostenec pes v˘marsk˘ ohafi krátko-
srst˘ Brek Katafygi majitelÛ Rozehna-
lová+Tyrolová. První a druhé místo v sou-
tûÏi párÛ si odvezli austral‰tí ovãáci J. a J.
Podzemsk˘ch, druhé a tfietí místo chova-
telská stanice skotsk˘ch teriérÛ Eldorado
Bohemia Gabriely Havlíãkové i slovensk˘
ãuvaã Paris âern˘ korálek ve velké cenû
národních plemen v majetku Milady
Kazimírové. Dvojí ãeské zastoupení mûla
soutûÏ chovatelsk˘ch skupin, kdy v sobo-
tu skonãila za skotsk˘mi teriéry tfietí ch. s.
bearded kolií Kiaora Lenky Klímové

a v nedûli naopak pfied skotsk˘m teriéry
druhá ch. s. ãínsk˘ch chocholat˘ch psÛ
osrstûn˘ch Z Haliparku Libu‰e Brych-
tové. âe‰tí soutûÏící obsadili v‰echna tfii

místa v sobotní soutûÏi veteránÛ, v nedû-
li s nejlep‰ími psy v kategorii dorostu
a tent˘Ï den i ve IV. skupinû FCI mezi
jezevãíky! âe‰tí vystavovatelé jezdí do
Bratislavy rádi, získávají nádherná umís-
tûní a líbí se mnoha zahraniãním rozhod-
ãím, coÏ je pro jméno na‰í kynologie dÛ-
leÏité. Pfií‰tí rok nás Bratislava pozve
k mezinárodní soutûÏi hned ãtyfiikrát! Na
jafie 17. a 18. 5. a v létû 17. a 18. 8. 2008! 

ing.Libu‰e Brychtová, www.nahaci.cz
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2x úspû‰né ‰tûnû
vipeta Panther’s
G-Host z ÚplÀku 
S. a V. Chrpov˘ch (CZ)

2x vítûzná v juniorhandlingu
Alexandra Szydlowská (PL)
a 2x druhá Tereza ·ubertová (CZ)

2x Nejlep‰í mladá fena v˘stavy ãínsk˘ chocholat˘ pes
Jch. Kitty z Haliparku, maj. L . Brychtová (CZ)

2x Vítûz
ãestné 
tfiídy ãínsk˘
chocholat˘
pes Ich. Cody
z Haliparku,
maj. L .
Brychtová
(CZ)

BIG 1. místo v sobotu anglick˘ setr
Fairray Sir Winston, maj. Hans Sleegers (I) 

BIG 2. místo nedûle australsk˘ ovãák
Sunshine Shanti Shallow Rivers, 
maj. J. a J. Podzemsk˘ch (CZ)
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