
iÏ na druhé schÛzi spolku v lednu
roku 1900 byl pfiijat návrh MUDr. B.
Klusáãka, aby se ve dnech svatojan-

sk˘ch, tedy 15. a 16. kvûtna, konala v Král.
obofie 1. zemská v˘stava u‰lechtil˘ch psÛ
v Praze. Podle návrhu ‰éfredaktora Svûta
zvífiat Václava Fuchse k ní mûli b˘t pfii-
pu‰tûni pouze ãistokrevní psi tohoto
zemského spolku, jejichÏ poãet ãinil ke

dni schÛze 327, a pak pfiepychoví psi
z âech, Moravy a Slezska vÛbec. Ze psÛ
loveck˘ch pak jen jezevãíci a foxteriéfii.
Bez odkladu byla pak 22. ledna 1900
podána petice k Ústfiední hospodáfiské
spoleãnosti pro Král. ãeské, aby pofiádání
v˘stavy povolila souãasnû s v˘stavním
trhem hospodáfisk˘m. Zvoleno bylo také
‰est z devíti plánovan˘ch posuzovatelÛ,
jurorÛ. Mezi rozhodãími byl proslul˘ cho-
vatel nûmeck˘ch drátosrst˘ch ohafiÛ
a autor odborn˘ch kynologick˘ch statí
pan E. Ilgner z Biebsheimu.
Jednatel spolku JUC. Kukla avizoval
mûsíc pfied v˘stavou, Ïe „náv‰tûvníci
budou pfiekvapeni imposantním mnoÏ-
stvím nejvzácnûj‰ích a nejdrahocennûj-
‰ích psÛ v‰ech druhÛ, jimiÏ v˘stav a ta
bude obeslána ze zemí koruny âeské
i z dálné ciziny.“ Jedním z tahákÛ v˘stavy
byl svatobernardsk˘ pes Bojar (shodou
okolností patfiící pfiedsedovi spolku
MUDr. Klusáãkovi), kter˘ se v dubnu

téhoÏ roku proslavil stateãn˘m ãinem:
„vyslídil bájeãn˘m pfiímo pudem sv˘m
dûlníka, v noci v snûhové závûji v polích
za Hradãany zmírajícího.“ 

V meziãase nezahálel ani Spolek ku
ochranû zvífiat pro Král. ãeské, kter˘ kro-
mû jiného apeloval na slavnou mûstskou
radu, aby slevila z poplatku za vykoupení

psa chyceného pohodn˘m z pûti na tfii
zlaté; inspirativní i pro dne‰ní dobu bylo
rozhodnutí zaslat policejnímu fieditelství
obnos 250 K k rozdûlení mezi c. k. stráÏ-
níky, ktefií v roce 1899 „pfii zakroãování
proti surovému zacházení se zvífiaty
zvlá‰È se stali zaslouÏil˘mi“.

Událost roku 1900, zemská v˘stava, mûla
nakonec mimofiádn˘ úspûch. Byla obe-
slána témûfi 250 u‰lechtil˘mi psy. Ti byli
umístûni ve tfiech rozsáhl˘ch budovách;
pfiedvádûní neprobíhalo v kruzích jako
dnes, ale psi byli po celou dobu v˘stavy
umístûni v kójích a obdivováni stejnû
jako zvífiata v zoo. Krmení v‰ech psÛ po
dobu v˘stavy zaji‰Èoval a osobnû fiídil ‰éf
vídeÀské továrny na krmiva pro psy pan
Fattinger. Dostal za to od v˘stavního
v˘boru zlatou medaili. Pfies nepfiízeÀ
poãasí - krutou zimu a dé‰È - byla pr˘
v˘stava po oba dny pfieplnûna obecen-
stvem. K lesku v˘stavy jistû pfiispûla

i osobní úãast místodrÏícího Král. ãeské-
ho hrabûte Karla Coudenhove a protek-
tora zemské v˘stavy prince Bedfiicha
Schwarzenberga. Mezi vystavovan˘mi
plemeny ponejvíce ãeského chovu byli
zastoupeni svatobernard‰tí psi, buldoci
zakrslí, toy-terriers, japon‰tí „chins“,
nezafiadûní psi velcí a malí, z trpasliãích
psíãkÛ mopslík, hedvábn˘ pinã a opiãí

pinãlík; krátkosrstí nûmeãtí
stavûcí psi v‰ech barev, dlou-
hosrstí stavûãi nûmeãtí, ostno-
srstí stavûãi, angli‰tí setfii, ãer-
vení ir‰tí setfii, jezevãíci
krátkosrstí, jezevãíci brak˘fii,
foxteriéfii, ru‰tí chrti, psi novo-
fundland‰tí, dogy, ‰kot‰tí ovãá-
ci collies, nûmeãtí psi ovãáãtí,
buldoci, pudlíci, ‰piclíci, aire-
dale-terrier a chrti.
Zlatou medailí byla na v˘stavû
vyznamenána také redakce
ãasopisu âeská myslivost, která
vûnovala prÛbûhu v˘stavy vel-
kou pozornost a popsala dûní
aÏ do takov˘ch detailÛ, jako Ïe
pan âenûk Burda z Bohu‰ovic
vystavoval pûknû rostlého a vy-
sokého loveckého psa Lorda,

„jenÏ ukroutil karabinku u fietûzu, pro-
kousal mezistûnu a v noãním ‰eru po
pÛlnoci utekl z v˘stavy; druhého dne pak
nalezen byl pfiejet˘ vlakem u Zlíchova
a odevzdán sam˘m vlastníkem pohodné-
mu k zabití.“ M. Císafiovsk˘
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Spolkov˘ Ïivot ãesk˘

První mezinárodní výstava psů v Čechách
Ambiciózní návrh novû ustaveného Zemského spolku pûstitelÛ u‰lechtil˘ch 
psÛ v Praze se sídlem v Král. hlav. mûstû Praze uspofiádat je‰tû v roce 1899 na
v˘stavi‰ti v Královské obofie v Praze velkou mezinárodní v˘stavu psÛ se ukázal
jako pfiíli‰ velké sousto pro hrstku nad‰encÛ, ktefií se rozhodli povznést ãeskou
kynologii a vymanit ji z vídeÀského podruãí a vlivu nûmeck˘ch chovatelÛ.
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Mops Mungo a yorkshirsk˘
pinã Princ vyznamenaní I. A II.
cenou na praÏské v˘stavû
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