
dlehlost od nepsan˘ch velmocí
svûtové kynologie – Evropy a Se-
verní Ameriky, si dobfie uvûdomo-

vala i hostitelská Argentinská kynologic-
ké federace (FCA). Proto nejenÏe
vûnovala mimofiádné úsilí pfiípravû a pro-
pagaci v˘stavy, ale pfiedev‰ím se pokusila

pfiilákat zahraniãní úãastníky naprosto
v˘jmeãnou nabídkou soutûÏí o atraktivní
tituly. Ve dnech 7. aÏ 10. ãervence se
v Buenos Aires totiÏ konaly v˘stavy hned
ãtyfii: nejprve dvû mezinárodní se zadává-
ním CAC, CACIB a CACLAB (ãekatelství
latinskoamerického ‰ampionátu krásy),

na sobotu 9. ãervence pfiipadla v˘stava
americko-karibské sekce FCI, jeÏ je sv˘m
v˘znamem rovnocenná evropské (sekãní)
v˘stavû, a teprve v nedûli 10. ãervence cel˘
maraton vyvrcholil v˘stavou svûtovou.
SoutûÏící se tedy mohli ucházet nejen
o tituly Svûtov˘ vítûz, Vítûz Ameriky
a Karibiku a Latinskoamerick˘ ‰ampion
krásy (pro ty, jimÏ se podafiilo shromáÏdit
4 CACLABy – tedy kaÏd˘ den jeden), ale
zahraniãní úãastníci mûli nádavkem v˘ji-
meãnou moÏnost pfiifiknout si je‰tû tituly
argentinsk˘ ‰ampion nebo grand‰ampi-
on (ziskem dvou CACÛ nebo CGCÛ).
Nemalou pozornost vûnovali pofiadatelé
rovnûÏ co nejreprezentativnûj‰ímu v˘bû-
ru rozhodãích: Ze tfií kontinentÛ se do
Buenos Aires sjelo 45 posuzovatelÛ (20
z Evropy, 15 z Latinské Ameriky, 9 z USA
a Kanady, 1 z Japonska). Aãkoli Argentina
si na nedostatek zku‰en˘ch sudích roz-
hodnû nemÛÏe nafiíkat, domácí rozhodãí
„vypomáhali“ spí‰e jen v první dva dny
okruhu. Naopak na nedûlní svûtové v˘sta-
vû (s v˘jimkou závûreãn˘ch soutûÏí)
argentin‰tí pouzovatelé chybûli úplnû.
Chvályhodná byla také zjevná snaha, aby
co nejvíce plemen bylo ohodnoceno roz-
hodãími ze zemû pÛvodu. Brazilské fily
a teriéry tak posuzovali Sergio Meira
Lopes de Castro a Gutenberg Soares
z Brazílie, mexické naháãe a ãivavy Juan
Luis Martinez Gutiérrez z Mexika, dobr-
many a rotvajlery hodnotili pánové
Kliebestein a Wiblishauser z Nûmecka,
velké japonské psy, ‰iby a akity Izumi
Awashima z Japonska, dalmatiny mûl na
starosti chorvatsk˘ rozhodãí Damir Skok,
o barzoje, jihoruské ovãáky, kavkazany
a ãerné teriéry se podûlili pánové Je-
rusalimsky a Khomasuridze z Ruska,
alja‰ské malamuty hodnotil pfiedseda
American Kennel Clubu pan Ronald
Menaker a ‰v˘carské ovãáky a bernské
sala‰nické psy zase pfiedseda FCI pan
Hans Müller ze ·v˘carska. Pfiitom zkoor-
dinovat ãtyfidenní rozpis tak, aby jednot-
livá plemena posuzoval kaÏd˘ den ve stej-
nou dobu a ve stejném kruhu jin˘
odborník, musel b˘t pro organizátory
docela tvrd˘ ofií‰ek.
Do ãtyfidenního klání se nakonec pfiihlá-
silo 3050 jedincÛ 195 plemen vãetnû veli-
kostních rázÛ a barevn˘ch variant. Aã na
evropské pomûry rozhodnû nejde o ãísla
nikterak ohromující, pofiadatelé mohli
b˘t spokojeni: pfiihlá‰en˘ch bylo o tfietinu
více neÏ loni v Brazílii a tfiikrát tolik neÏ
na bûÏn˘ch mezinárodních v˘stavách
v tûchto zemûpisn˘ch ‰ífikách, pfiiãemÏ
domácí byli tentokrát se 40 procenty
dokonce v men‰inû. Z dal‰ích 49 státÛ
ãtyfi kontinentÛ (chybûla jen Afrika) byla
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Nezapomenutelné 
BUENOS AIRES
Tûm, kdo si loni nafiíkali na relativní nedostupnost svûtové
v˘stavy, letos FCI nejspí‰ opût radost neudûlala: Hned po
brazilském Rio de Janeiru se dûji‰tûm World Dog Show 2005
stala je‰tû vzdálenûj‰í jihoamerická metropole – hlavní
mûsto Argentiny Buenos Aires. Kdo se v‰ak za pejsky aÏ na
pobfieÏí fieky La Plata pfiece jenom vydal, dozajista nelitoval.

BIS: Lhasa apso pes Homero del Alcazar, nar. 9. 9. 1999, 
o. Lynnlaine´s Carp Shark, m. Federica del Alcazar, 

chov a maj. Julio A. a José Antonio Porcel, Argentina.

O
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nejhojnûji zastoupena Brazílie (16 %),
dále Chile (6 %), Mexiko (5 %) a USA 
(6 %). Nûkolika desítkami soutûÏících se
dále mohli pochlubit Uruguay, ·panûl-
sko, Itálie, Nûmecko, Rusko, Kolumbie,
Venezuela, Peru, Francie a Kanada. ·est-
náctiãlenná finská v˘prava dokonce pfied-
ãila zástupce dvou sousedÛ Argentiny:
Paraguaye (13) a Bolívie (6).
âe‰tí ani sloven‰tí vystavovatelé bohuÏel
leto‰ní svûtovou v˘stavu do svého kalen-
dáfie nezafiadili. To dokládá úãast pouze
jediného t˘mu ve sloÏení Klára Pro-
kÛpková a její dlouhosrst˘ králiãí jezevãík
Dingo z Debry. âeskou kynologii pfiitom
reprezentovali nadmíru úspû‰nû: Dingo
si ve svém plemeni nejen bezkonkurenã-
nû pfiisoudil v‰echy dosaÏitelné tituly,
tedy Svûtov˘ vítûz, Vítûz Ameriky a Ka-
ribiku, Latinskoamerick˘ ‰ampion krásy,
‰ampion Argentiny a (po pfiefiazení do
tfiídy ‰ampionÛ a dal‰ích dvou ãekatel-
stvích) také grand‰ampion Argentiny, ale
je‰tû byl na nedûlní svûtové v˘stavû zvo-
len vÛbec nejkrásnûj‰ím jezevãíkem
v˘stavy. To je na drobného „králíãka“ jistû
úctyhodn˘ v˘kon.
âesk˘ chov dále se ctí hájili krátkosrst˘
holandsk˘ ovãák Eros Qualt Mercator
Ïijící v Mexiku, z Polska pfiijel nûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi Remo ze ·típek a z Rus-
ka dlouhosrst˘ trpasliãí jezevãík Ogar
z Mûsta Albrechtic. 
Slovensko mûlo svého zástupce pro zmû-
nu ve sboru rozhodãích: pfiedseda Slo-
venské kynologické jednoty pan ·tefan
·tefík pfiijel do Buenos Aires posoudit
vipety a jezevãíky. ·koda také, Ïe se
podobnû jako loni v Brazílii mezi vysta-
vovan˘mi pejsky nena‰el byÈ jedin˘
zástupce ãesk˘ch ãi slovensk˘ch národ-
ních plemen.

Na své si v Buenos Aires bezesporu pfii‰li
pfiíznivci molossÛ, pinãÛ, kníraãÛ a dal-
‰ích plemen II. skupiny FCI, ktefií jsou
v JiÏní Americe mimofiádnû oblíbení
a s více neÏ 1000 zapsan˘mi jedinci tvofii-
li plnou tfietinu v‰ech soutûÏících.
Nejãetnûji zastoupená plemena zobrazu-
je následující pfiehled: 

Dle mého názoru tato ãísla pomûrnû vûr-
nû odráÏejí popularitu zmínûn˘ch ple-
men v JiÏní Americe. Mimofiádnû poãetní
a kvalitní nûmeãtí ovãáci se v˘stavy
zúãastnili ve zvlá‰tním reÏimu: sedm
pÛvodnû pfiihlá‰en˘ch, pfieváÏnû zahra-
niãních jedincÛ doplnil dále vítûz sou-
bûÏnû pofiádané domácí klubové v˘stavy,
na níÏ se utkalo 244 psÛ. VÛbec poprvé se
na soutûÏi mimo zemi pÛvodu vefiejnosti
pfiedstavilo FCI doposud neuznané ple-
meno uruguagsk˘ cimarrón. 
Pozornost divákÛ i pfiítomn˘ch televiz-
ních kamer pfiitahovala pfiedev‰ím
nev‰ední stvofiení jako napfiíklad portu-
gal‰tí vodní psi ve lvím stfiihu nebo nao-
pak témûfi bezsrstí mexiãtí a peruán‰tí
naháãi. Paletu pfiibliÏnû stovky na jiho-
americkém kontinentu bûÏn˘ch plemen
dále ozdobili napfiíklad ‰iperka, opiãí
pinã, puli, pumi, tosa, ‰panûlsk˘ mastin,
lagotto romagnolo (dokonce 7 zapsan˘ch
jedincÛ), ‰panûlsk˘ vodní pes, katalánsk˘
a pyrenejsk˘ ovãák, polsk˘ níÏinn˘ ovãák
(6 jedincÛ), italsk˘ honiã, italsk˘ spinone,
sávsk˘ honiã, finsk˘ ‰pic, karelsk˘ medvû-
dí pes, ibizsk˘ podenco, Dandie Dinmont
teriér, australsk˘ silky teriér, azavak, skot-
sk˘ deerhound a mnoho dal‰ích.

Dûji‰tûm ãtyfidenního v˘stavního okruhu
se stal v˘stavní areál Costa Salguero, situ-
ovan˘ pfiímo na pobfieÏí fieky La Plata
nedaleko turisticky nejatraktivnej‰ích
oblastí hlavního mûsta. Posuzovalo se ve
tfiiadvaceti kruzích rozmístûn˘ch ve tfiech
kryt˘ch, vzájemnû propojen˘ch halách.
Kromû jasného znaãení usnadÀovala ori-
entaci i odli‰ná barva kobercÛ v jednotli-
v˘ch pavilonech. V̆ tku si zaslouÏí snad
jen stísnûnost kruhÛ, jeÏ omezovala pfie-
dev‰ím velká, atletická a poãetná pleme-
na, a také (pfiekvapivû) kluzk˘ povrch
kobercÛ, na nûmÏ nepfiipravení vystavo-
vatelé i velcí a tûÏcí psi ‰li v ostr˘ch zatáã-
kách snadno do smyku. âást doprovod-
ného programu a v‰echny závûreãné
soutûÏe se odehrávaly v samostatném
pavilonu, jeÏ hostil prostorn˘, slavnostnû
vyzdoben˘ ãestn˘ kruh obklopen˘ stup-
Àov˘mi lavicemi. Nechybûla vkusná gra-
fická ani kvûtinová v˘zdoba, Ïidle pro
diváky, stánky s obãerstvením i kynolo-
gick˘mi potfiebami a v‰eobecnû pfiívûti-
vou atmosféru dokreslovaly po cel˘ den
uvolnûné latinskoamerické rytmy. Sa-
mozfiejmostí v˘stav na jihoamerickém
kontinentu je existence vyhrazeného pfií-
pravného prostoru, tzv. campamenta
(tábofii‰tû), kde kromû koupání, fénování,
ãesání a dal‰ích zu‰lechÈovacích proce-
dur nûktefií dvou i ãtvernozí úãastníci po
dobu v˘stavy také pfieb˘vali. 
Mne osobnû velmi mile pfiekvapil ‰tûdr˘
doprovodn˘ program, v nûmÏ pofiadate-
lé mysleli jak na zábavu, tak na pouãení

Rychl˘ zásah po politováníhodném
incidentu u kruhu argentinsk˘ch dog
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Pro úpravu psÛ pfied posouzením
byla vymezena samostatná hala

Pro nûkterá poãetnûj‰í
plemena byly kruhy malé

Zastoupení plemen
Argentinská doga 161
Rotvajler 116
Jezevãíci 97
Dobrman 92
Kníraã mal˘ 85
Boxer 84
Anglick˘ buldok 69
Zlat˘ retrívr 69
âivava 65
Labradorsk˘ retrívr 65
AMSTAF 59
Bulteriér 53
Bígl 52
Neapolsk˘ mastin 52
Bordeauxská doga 47
Sibifisk˘ hasky 42
·arpej 42
Anglick˘ kokr‰panûl 41
Pudl 40
Jorkãírsk˘ teriér 39
Americk˘ kokr‰panûl 39
Mops 37
Brazilská fila 34
Kníraã velk˘ 30
Kníraã stfiední 13
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a propagaci v Argentinû obecnû nepfiíli‰
znám˘ch kynologick˘ch disciplín. Di-
vákÛm se tedy pfiedstavili sportovní
v˘cvikáfii, agility, protidrogová policejní
jednotka, psi detekující organické pro-
dukty na patagonské zoosanitární hrani-
ci a k pomazlení se dostavili i ãtyfinozí
ãlenové první argentinské canisterapeu-
tické skupiny. O nekynologické rozpt˘le-
ní se na sobotní americkokaribské v˘sta-
vû postaral dynamick˘ brazilsk˘ soubor,
jenÏ strhl publikum podmaniv˘mi rytmy
i akrobatick˘mi prvky bojového taneãní-
ho umûní capoeira, nedûlní svûtov˘
veãer pak patfiil argentinskému tangu
a laserové show.
Neplánovan˘m pfiekvapením i provûrkou
pfiipravenosti pofiadatelÛ se v nedûli
dopoledne stala exploze dvou granátÛ se
slzn˘m plynem v kruhu argentinsk˘ch
dog, jeÏ si vyÏádala evakuaci dvou pavilo-
nÛ a nûkolikahodinové pfieru‰ení posu-
zování. Je aÏ k nevífie, Ïe iniciátofii tohoto
nevyÏádaného „branného cviãení”, k je-
hoÏ fie‰ení se bûhem nûkolika minut
dostavili hasiãi, policie, záchranná sluÏba
i civilní obrana, vze‰li z fiad domácích
vystavovatelÛ. Nosit slzotvorné granáty
jen tak po kapsách v Buenos Aires zatím
zvykem není, a tak je zfiejmé, Ïe ‰arvátka
mezi vystavovateli, která odpálení pfied-
cházela, poslouÏila jen jako záminka
k pfiedem naplánované sabotáÏi. Ta pfied-
stavuje jen povûstnou ‰piãku ledovce
dlouholetého konfliktu mezi domácími
chovateli argentinsk˘ch dog, ktefií tímto
ostudn˘m a nepochopiteln˘m ãinem
po‰kodili pfiedev‰ím, i kdyÏ nejen, sami
sebe. Po dekontaminaci zamofien˘ch pro-
stor v˘stava samozfiejmû pokraãovala,
ov‰em jiÏ za neúãasti pfiedstavitelÛ jedi-
ného argentinského národního plemene.
„Los dogos“, nebo pfiesnûji fieãeno jejich
majitelé, byli ze svûtového posuzování
kolektivnû vylouãeni, neboÈ pofiadatelé
naznali, Ïe pouze tímto zabrání dal‰ím
nepokojÛm. Nepfiedstavitelné se tak stalo

skuteãností: existenci tolik opûvovaného
národního plemene, „velvyslance argen-
tinské kynologie“ na nedûlní World Dog
Show v Buenos Aires, pfiipomínalo jen
logo v˘stavy! Zda (rovnûÏ) postiÏení
zahraniãní vystavovatelé argentinsk˘ch
dog budou mít po tomto incidentu je‰tû
nûkdy chuÈ vypravit se k posouzení do
zemû pÛvodu, zÛstává otázkou.
Pfies ve‰kerou snahu pofiadatelÛ se nedûl-
ní program dostal do více neÏ ãtyfihodi-
nového skluzu a k vyhlá‰ení Best in Show
do‰lo teprve notnû po pÛlnoci. Nelehk˘
úkol vybrat mezi tolika krásn˘mi pejsky
toho nejkrásnûj‰ího pfiipadla viceprezi-
dentovi Argentinské kynologické federa-
ce panu Miguelovi Angelovi Martínezovi.
Za boufilivého jásání publika si bez velké-

ho pfiekvapení pohár vítûze vítûzÛ odnesl
pûtilet˘ pes lhasa apso domácího chovu,
nejúspû‰nûj‰í jedinec loÀské v˘stavní
sezony v Argentinû Homero del Alcazar.
Rezervní BIS pfiipadl dal‰ímu domácímu
favoritovi, psovi bearded kolie Napoleo-
novi de un RebaÀo Escocés, a tfietí pfiíãku
obsadil pfiepychov˘ afgánsk˘ chrt ze ·pa-
nûlska. Pes Khafka’s Exotic Spice se tak
dle mé neoficiální „pódiové statistky” stal
vÛbec nejúspû‰nûj‰ím jedincem celého
ãtyfidenního okruhu: nejenÏe ziskem ãtyfi
BIG v X. skupinû FCI nena‰el pfiemoÏite-
le, ale vyzkou‰el si i v‰echny stupínky
v soutûÏi o BIS: v pátek mu pfiipadlo
stfiíbro, ze sobotní americkokaribské v˘-
stavy si odnesl zlato a ve svûtovou nedûli
se musel spokojit s bronzem. 
Pro rozhodãí i vystavovatele bezpochyby
mimofiádnû nároãn˘ ãtyfidenní maraton
tímto dospûl k zaslouÏenému konci.
Nûktefií úãastníci asi byli se sv˘mi v˘sled-
ky spokojení více neÏ jiní, ale tak uÏ to na
v˘stavách chodí. âtyfinásobné posouze-
ní, jeÏ u nûkter˘ch plemen fiádnû zamí-
chalo pofiadím, jen potvrdilo nevyhnutel-
né subjektivní vlivy pfii hodnocení psí
krásy. Pfiesto, Ïe moderní technologie by
bezesporu jiÏ dnes umoÏnila daleko
objektivnûj‰í porovnání nûjak˘m dÛmy-
sln˘m pso-scannerem, pochybuji, Ïe by
nás takové neosobní soutûÏe je‰tû vzru-
‰ovaly, pfiitahovaly a bavily.
Co dodat závûrem? „Doposud zdaleka
nejlep‰í svûtová v˘stava pofiádáná na
americkém kontinentu.” Toto hodnocení
generálního tajemníka FCI pana Ivese de
Clerqua jistû hovofií samo za sebe.
Elegantní, dÛstojná, pfiipravená, promy‰-
lená, vlídná a pfiíjemná - tak bude jistû
i pfies lehce dramatické nedûlní inter-
mezzo vût‰ina zúãastnûn˘ch na leto‰ní
svûtovou v˘stavu vzpomínat. Jsme rádi,
Ïe jsme mûli moÏnost si ty ãtyfii namáha-
vé i vzru‰ující sluneãné zimní dny u fieky
La Plata proÏít.

A. Melichárková

Jediné argentinské národní plemeno
bylo nakonec z úãasti na SV vylouãeno

Únava ‰ampiona…
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Svûtová Argentina oãima cizince
Argentina je pfii pohledu z letadla
krásná zemû, v níÏ se stfiídají fieky,
zeleÀ, pohofií i údolí, místa obydlená
i pustá. Napadlo mû, jak je dobfie, Ïe
stále existují místa na zemi, kam lid-
ská noha jen tak nevkroãí, neb jsou
zcela nepfiístupná. 
Stfied hlavního mûsta Buenos Aires
mi pfiipadal jako dûtská stavebnice.
Samá hranatá kostka. Rovné, dlouhé
a geometricky pravidelnû uspofiádané
ulice sk˘tají neobvykl˘ pohled do
v‰ech svûtov˘ch stran. K pfiívlastkÛm,
které bych mûstu dala, patfií i „mûsto
taxíkÛ“. V Ïivotû jsem jich tolik

pohromadû nevidûla. Archi-tektura
staveb se v mûstsk˘ch ãtvrtích stfiídá
zpÛsobem, nad jak˘m by si na‰i
ochranáfii památek rvali vlasy. A je‰tû
nûco. Snad v kaÏdém parku najdete
vyhrazené a hojnû nav‰tûvované mís-
to pro venãení psÛ. Mû nejvíc pfiekva-
pilo to, které jsem vidûla pfiímo
u v˘chodu z metra.
âtyfii v˘stavy pofiádané zdej‰í kynolo-
gickou organizací rozhodnû stály za
vidûní. Pofiadatelé odvedli velik˘ kus
práce a pfiipravili akci, jejíÏ atmosféra
byla nesmíranû pfiíjemná, pfiátelská
a vfielá. Cítili jsme se moc dobfie

a pohodlnû. Plemena psÛ byla za-
stoupena velmi nerovnomûrnû, jejich
typy byly vÛãi evropsk˘m ãasto velice
odli‰né, zato pfiedvedení témûfi jed-
notnû vynikající. Aby ne, kdyÏ tu na
amatéra v kruhu narazíte jen v˘jimeã-
nû. Aãkoliv je organizace v˘stav jiná,
neÏ jsme v Evropû zvyklí, rychle jsme
se v ní zorientovali a ocenili mnohé
nápady, které by stály za úvahu pro
uvedení do praxe i u nás. Internetové
stránky byly aktualizovány témûfi
ihned, do éteru mífiilo on-line vysílání
nejdÛleÏitûj‰ího dûní z v˘stavních
hal. Finálové soutûÏe mûly vcelku

spád, byly podbarvené hudbou
a umûfien˘m komentáfiem. Laserová
show pfiipomínala kaÏd˘ veãer dÛleÏi-
tost místa i chvíle, ve které jsme se
právû nacházeli. Nechybûly ukázky
lidov˘ch tancÛ ani tanga. 
ProÏili jsme sedm krásn˘ch dní,
v nichÏ se svûtová v˘stava zafiadila na
pfiední místo. Mûla totiÏ du‰i. Du‰i
sloÏenou z upfiímné snahy pofiadatelÛ
o co nejlep‰í v˘sledek a z kusÛ jejich
srdcí, která do své práce vloÏili. DomÛ
jsme se vraceli s pocitem, Ïe téhle
zemi je snadné sloÏit kompliment
a najít v ní zalíbení.Libu‰e Brychtová
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II. Rotvajler XL Iron Mike 
de Casantigua, chov a maj. Adrian
Eduardo Pinnola, María Ester
Rodriguez de Pinnola, Argentina

III. Hladkosrsk˘ foxteriér Coming Back
Boris del Retorno, maj. Evelina
Martinelli, Marco Flavio Botelho,
Jaime Martinelli, Uruguay

IV. Jezevãík dlouhosrst˘ králiãí
Dingo z Debry, 
maj. Klára ProkÛpková,
âR/Francie

VI. Bígl Elamo’s Americo Vespucio,
maj. Enrique La Motta, Michelle
Wright, Cecilia Ottati Cordero,
Ekvádor

VII. Nûmeck˘ ohafi drátosrst˘
Drakkar’s Top Kick, 
maj. Cole Coneryy, Jane Nayers,
Terrence Balding, Eli Posateri, USA

VIII. Labradorsk˘ retrívr 
Charms Smokin Gun, 
maj. María del Carmen Miraglia,
Julio Cesar Ceuninck, Argentina

I. Bearded kolie Napoleon 
de un RebaÀo Escocés, 
chov a maj. Elba Fuente 
de Bruno Magnasco, Argentina
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V. Sibifisk˘ hasky Dany O. Snow
Keeper Freiberg’s, 
maj. Eduardo MiÀana, Marina
Curra, Argentina

IX. Lhasa Apso Homero del
Alcazar, chov a maj. Julio A.
a José Antonio Porcel,
Argentina

X. Afgánsk˘ chrt Khafka’s Exotic
Spice, maj. Philippe Gallardo,
Felix Duque, D. Coton,
·panûlsko

Nejkrásnûj‰í pár psÛ: Vel‰korgi
pembroke Copper Lee Alenclaud Allure,
Copper Lee Alenclaud Fenix, chov a maj.
Jorge a Monica Waisman, Argentina

Junior handling: 
Juan Miranda 
Saucedo,
afgánsk˘ chrt, Mexiko
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