
Mlad˘ vystavovatel (I.) so:
Tereza ·ubertová

Mlad˘ vystavovatel (II.) so:
Marie Srpová

Mlad˘ vystavovatel (I.) ne:
Nikol Velemanová

Mlad˘ vystavovatel (II.) ne:
Michaela Hanzlová

d podzimní praÏské v˘stavy uply-
nulo sotva pár mûsícÛ a za tu
krátkou dobu vyrostly v letÀan-

ském v˘stavním areálu nové prostorné
v˘stavní haly. Vystavovatelé tfii a pÛl tisí-
ce psÛ mûli tedy nejen dostatek místa
na pfiedvedení psÛ v kruzích, ale i na
pfiípravu psÛ a pohodlné posezení oko-
lo svého v˘stavního kruhu. 
Îe o praÏské v˘stavy je velk˘ zájem, je
pochopitelné. Snadná dopravní dostup-
nost (a za dva roku sem povede i met-
ro!), komfortní zázemí v˘stavi‰tû (par-
kování, obãerstvení a sociální zafiízení),
perfektní organizace akce a tradiãnû jiÏ
opravdu mezinárodní kolektiv rozhod-
ãích, to v‰e je velk˘m lákadlem jak pro
vystavovatele, tak i pro diváky. MoÏná
by stálo za úvahu, zda by se v takov˘ch-
to podmínkách nemohli prezentovat
jednotlivé chovatelské kluby sv˘mi pro-
pagaãními stánky ãi panely. 
Na shledanou v listopadu! 

V¯STAVY

Mezinárodní v˘stava 29. – 30. 4. 2006

Leto‰ní jarní mezinárodní v˘stava více neÏ úspû‰nû
zahájila druhou desítku praÏsk˘ch v˘stav. LetÀanské
v˘stavi‰tû poskytuje rok od roku, v˘stavu od v˘stavy,
lep‰í podmínky pro pofiádání takov˘chto akcí.

OCACIB Praha

Nahofie: Vítûzn˘m psem prvého dne v˘stavy
(BOD) se stal vítûz FCI skupiny VII.

Vlevo: Vítûzem v˘stavy (BIS) se stal 
vítûz FCI skupiny IX. ãínsk˘ chocholat˘ pes
se srstí Cody z Haliparku, maj. ing. Libu‰e
Brychtová a Slavomír Jansa (zleva rozhodãí
BIS ing. Václavík, ing. Brychtová, fieditel
v˘stavy J. ·i‰ka) Fo
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Pár (so): âeskoslovensk˘
vlãák, 
maj. F. Caselli

Pár (ne): Nûmecká doga,
maj. M. Bisová

Chov. sk. (so): âVâ 
Passo del Lupo, 
chov F. Caselli

Chov. sk. (ne): ·icu
Bohemia Acro, 
chov J. Podzemská

X.Afgánsk˘ chrt
Plamínek ze Zliãínsk˘ch luk,
maj. A. Bouãková

Non FCI: Americk˘ buldok
Gideon Tenesco Neraka, 
maj. K. Hudcová

Veterán (so): Wel‰‰pringr‰panûl
Cil z âenské (9 let), 
maj. M. Uhrová

Veterán (ne): Nûm. ‰pic trp.
Erik Dobr˘ pfiítel (12 let), 
maj. J. Stinglová

V. Akita
Daimon Go Haru Kaze,
maj. J. Pele‰ková

VI. Dalmatin
Chainie’s Secret by Raul,
maj. Mgr. D. Coubalová

VII. V˘marsk˘ ohafi krátkosrst˘ 
Sireva Drake at Sirius Nova, 
maj. S. Medfiická

VIII. Americk˘ kokr‰panûl
Patriot Bohemia Black
Diamond, maj. E. Nepomuková

I. âeskoslovensk˘ vlãák
Amor Passo del Lupo, 
maj. F. Caselli

II. Nûmeck˘ boxer 
Baron z Dobfiichova
maj. Z. Kosinová

III. West highland white teriér
elton Happy Naux,
maj. A. Havlíãková

IV. Jezevãík trpasl. dlouhosrst˘,
Zikurat Klamap Debra, 
maj. Mgr. L . Svobodová

V¯STAVY
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