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V¯STAVY

Koruna ãeská – memoriál Jaroslavy Markové

A

Foto Martin Smrãek

no, skuteãnû lze mluvit
o ‰tûstí, protoÏe s podobnou konstelací superlativÛ se hned tak nûkde
nepotkáte. Vysoce kultivované
prostﬁedí historick˘ch Vojanov˘ch sadÛ, oddûlené od
turistického ruchu Malé Strany vysokou zdí a tvoﬁící tak
trochu svût sám pro sebe, bylo
první kvûtnovou sobotu plné
nejen sluneãního jasu, kvetoucích stromÛ, keﬁÛ a kvûtin, ale
také krásn˘ch psÛ. Hebk˘ anglick˘ trávník sk˘tal sdostatek
prostoru pro odpoãinek i dovádûní psÛ a pﬁímo lákal
k posezení s pﬁáteli nebo dokonce k rodinnému pikniku.
Bylo moÏno v klidu si listovat
pûknû vybaven˘m katalogem
(vãetnû fotografií a charakteristik jednotliv˘ch plemen),
zapojit se do dramatického
dûní v jednotliv˘ch v˘stavních
kruzích, nebo si jen tak sednout tﬁeba pod rozkvetlou
magnólii, v klidu relaxovat
a sledovat psy defilující kolem.
Ostatnû i tûm zdej‰í klidné
pﬁírodní prostﬁedí evidentnû
vyhovovalo, stejnû jako dûtem,
které tu mûly k dispozici i uzavﬁené hﬁi‰tû. Snad v‰echno
bylo vyﬁe‰eno ke spokojenosti
úãastníkÛ: laviãky k posezení,
ãisté toalety i obãerstvení bez
dlouh˘ch front a za pﬁijatelné
ceny, ostﬁe kontrastující s pﬁedraÏenou nabídkou pro turisty za branami sadÛ. Skuteãnosti, Ïe propagace v˘stavy
mimo kynologické kruhy nebyla pﬁíli‰ v˘razná, bylo moÏno na druhé stranû dûkovat za
vskutku komorní atmosféru,
kterou nenaru‰ovaly davy náhodn˘ch náv‰tûvníkÛ.

Se‰la se poãetná konkurence
lajek (západosibiﬁská lajka)

Nejvût‰í zástupce
maìarsk˘ch plemen,
komondor, budil
zaslouÏenou
pozornost

Májový sen na Kampě
KéÏ by takové byly v‰echny v˘stavy! Podobn˘ povzdech
se asi dral do úst mnoh˘m z tûch, kdoÏ mûl to ‰tûstí
a zúãastnili se – aÈ uÏ jako diváci, nebo jako vystavovatelé,
tradiãní májové v˘stavy psÛ ve Vojanov˘ch sadech v Praze.
Leto‰ní speciální v˘stava honáck˘ch, ovãáck˘ch a pasteveck˘ch plemen spojená
a krajskou v˘stavou spoleãensk˘ch plemen a nûkolika dal‰ími specializovan˘mi v˘stavami pﬁilákala zvlá‰tû v pﬁípadû
„klubovek“ a „speciálek“ skuteãnû poãetné a kvalitní zastoupení jednotliv˘ch plemen.

Tak napﬁíklad poãet jinak
nepﬁíli‰ bûÏn˘ch tibetsk˘ch
‰panûlÛ se blíÏil tﬁiceti, bíl˘ch
‰v˘carsk˘ch ovãákÛ se pﬁi‰lo
ukázat na padesát. Velk˘ zájem budili zástupci pro veﬁejnost kuriózních maìarsk˘ch
pasteveck˘ch plemen: bylo tu
nûkolik krásn˘ch komondorÛ
s provazci dlouhé „ovãí“ srsti,

Neobvyklé maìarské
pastevecké plemeno pumi

dva pumi, a také puli nejenom v ãerné, ale i vzácné bílé
barvû. Poãetná konkurence se
se‰la také mezi lajkami, zastoupeny byly ty ruskoevropské, západosibiﬁské i karel‰tí
medvûdí psi.
Leto‰ní májová v˘stava ve
Vojanov˘ch sadech byla pﬁesnû taková, jaká by mûla správná v˘stava b˘t: pﬁíjemná, klidná, uvolnûná, proslunûná.
âlovûku se chce vûﬁit, Ïe nejen
sluneãními paprsky, ale i srdeãn˘mi vztahy mezi lidmi od
psÛ. MoÏná to byla náhoda,
moÏná si situaci pod vlivem
ve‰keré té harmonie kolem
trochu idealizuji, ale opravdu
jsme za celou náv‰tûvy tentokrát nezaslechli ani jednu v˘tku na adresu rozhodãích, ani
jednu pomluvu nebo jedovatost. Opravdov˘ májov˘ sen.
Lea Smrãková
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