
ni to vlastnû nevûdí ani jejich
majitelé. V‰echny tyto pfiezdívky
a prapodivné psí rasy patfií nád-

hern˘m psÛm, ktefií se setkali na PraÏ-
ském vofií‰ku 2006. 

V˘sledky pfiirozeného v˘bûru
Setkání vofií‰kÛ, to je vÏdy skvûlá pfiehlíd-
ka praktické kynologické genetiky. Vidût
na vlastní oãi v˘sledky kfiíÏení pinãe
s jezevãíkem, italského chrtíka a krátko-
srsté ãivavy nebo pudla s ‰eltií je záÏit-
kem pro odborníky i laiky. Vût‰ina majite-
lÛ pejskÛ jejich pÛvod v‰ak jen odhaduje.
Pak se v katalogu objevují i kfiíÏení jako
neznám˘ ÏiÏkovsk˘ seladon x neznámá
princezna, praÏsk˘ flamendr a maskova-
ná milenka nebo fe‰ák ze zámku x fe‰an-
da z podzámãí. V‰ichni to jsou „nalezen-
ci, kfiíÏenci, kfiíÏeneãci, ãistokrevní
vofií‰kové“. Ëapinka, Kikina, Jolinka,
Prcek, Píìa, Kubíãek, ·mudla. Tito a mno-
zí dal‰í pejskové pocházející z dílny
Matky pfiírody se v sobotu 3. ãervna 2006
setkali na JiÏním Mûstû praÏském, na
kynologickém cviãi‰ti 246. ZKO nedaleko
rybníka Vrah. Na 120 pejskÛ-kfiíÏencÛ si
zde se v‰í váÏností majitelÛ a tempera-
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PRAŽSKÝ VOŘÍŠEK 2006
Male‰ick˘ trhaã, rikki-tikki-tavi, kokrovãík, bambula ‰picovitá... Víte, kdo to je?
DokáÏete zafiadit ãeského mucholapa nebo praÏského ohafie? A jakÏe to vypadá
podkrkono‰sk˘ ovãák, flekat˘ svéhlav˘ ro‰Èák nebo dokonce kozopes skákav˘? Nevíte?

O

Dlouhosrstí
a hrubosrstí psi
mûli moÏnost
soutûÏit o nejlépe
upraveného psa.
Ve lvím stfiihu 
se pfiedvedla
dvanáctiletá Bára

SP 07/06 10-11 Voříšek  18.6.2006 6:49  Stránka 10



mentem vlastním zmûfiilo své ‰ance stát
se nejkrásnûj‰ím, nej‰ikovnûj‰ím, neju-
pravenûj‰ím. JiÏ podeváté toto setkání
zorganizovaly ãasopisy Svût psÛ a Svût
koní, které zastfie‰uje nakladatelství
Minerva CZ. „âeskomoravská kynologic-
ká unie se tváfií, Ïe vofií‰ci vÛbec neexis-
tují, a pofiádá v˘stavy jen pro psy s prÛ-
kazem pÛvodu. My chceme ukázat, Ïe
i tihle kfiíÏenci jsou poslu‰ní, dobfie
vychovaní a Ïe jim není cizí ani umûní
chodit v kruhu,“ vysvûtluje, proã s tako-
vou pfiehlídkou pfied lety zaãali a dodnes
pokraãují, jednatel spoleãnosti, ‰éfredak-
tor SP, mezinárodní posuzovatel a ‰éf
celé akce RNDr. Petr Dvofiák. „Kromû
toho je vofií‰kiáda spoleãensko-benefiãní
akcí, kde organizátofii a rozhodãí pracují
zdarma. V‰em upfiímnû dûkuji. A pfiede-
v‰ím hlavnímu sponzoru firmû Fitmin,
téÏ firmám Josef Chejn, v˘roba a prodej
krmiv, a firmû Abrus Pohár. Za v˘tûÏek
celé akce (kolem 15 tisíc korun) se pak uÏ
tradiãnû nakoupí krmivo do psího útul-
ku.“ I letos byl vybrán Útulek pro opu‰tû-
ná zvífiata z Ústí nad Labem. 

Vítûzství bez poraÏen˘ch
Pfiehlídky vofií‰kÛ probíhají po celé
republice, nejen v Praze. Na tyto v˘stavy
není nutná zvlá‰tní pfiíprava. Staãí, kdyÏ
majitel vlastní zajímav˘ originál psího
kfiíÏence, s nímÏ má velmi dobr˘ kontakt,
pejsek poslouchá, umí chodit na vodítku
a je upraven˘. Samozfiejmostí je, Ïe není
zl˘ ani agresivní. Pak uÏ musí majitel jen
poslat pfiihlá‰ku, zaplatit zápisné (v Praze
150 Kã) a pfii pfiejímce pfiedloÏit oãkovací
prÛkaz s platnou vakcinací. 

Na leto‰ní akci PraÏsk˘ vofií‰ek 2006 se
soutûÏilo jako kaÏdoroãnû v nûkolika
kategoriích. Nejlep‰í dlouhonoh˘, Nej-
lep‰í krátkonoh˘, Nejlépe upraven˘ pes,
Vítûz tfiídy veteránÛ, ·ikula, Nejhezãí pár
psÛ... PraÏského vofií‰ka 2006 vybírala
odborná porota známá kynologické ve-
fiejnosti ve sloÏení ing. Libu‰e Brichtová,
ing. Alena Krejzková, Bára Budková, ães-
ká vicemis Mirka Ko‰Èanová a zástupkynû
sponzorÛ. Co v‰echno lze psa nauãit
pfiedvedla Lucie Smolíková s ovãákem
Sunny v disciplínû tanec se psem. O pfií-
jemnou atmosféru se po celou dobu finá-
lov˘ch soutûÏí staral Honza Musil, pat-
ron vydavatelství Minerva. 
Absolutním vítûzem v˘stavy se stala Ni-

kita ·tûpánky JeÏkové z Prahy, která si
odnesla velk˘ pohár a titul PraÏsk˘ vofií-
‰ek 2006. PraÏsk˘m vofií‰kem psem se stal
Muf Jany Morávkové. Ve tfiídû veteránÛ
(nad 12 rokÛ) bez rozdílu v˘‰ky se se‰lo 9
„babiãek a dûdeãkÛ“. Krásní byli v‰ichni,
ale zvítûtit mohl jen jeden Nejupra-
venûj‰ím psem s nejzajímavûj‰ím sestfii-
hem se stala dvanáctiletá Bára Lenky
Kozákové, nejhezãím párem Pauly a Dita
Pavly Hellebrandové. Nûkolik pohybovû
nadan˘ch pejskÛ pfiedvedlo nezapome-
nutelné v˘kony ve tfiídû „pracovní“. Na
pfiední místa byla tlaãenice. 
Titul ·ikula 2006 si nakonec odvezla Kesy
Evy Vaverkové.
I kdyÏ poãasí nebylo ideální, pfiesto se na
leto‰ním PraÏském vofií‰ku se se‰li milov-
níci psÛ v hojném poãtu. A to je dÛka-
zem, Ïe takovéto pfiehlídky mají sice své
vítûze, nemají v‰ak poraÏen˘ch.

P.S. Nejhezãí PraÏsk˘ vofií‰ek 2006 je kfií-
Ïencem nûkolika ras vãetnû dalmatina,
jmenuje se Nikita, je jí dva a pÛl roku a je
z Prahy. „Mám obrovskou radost, úplnû
se mi klepou kolena,“ netajila své pocity
radosti zástupcÛm médií majitelka Nikity
·tûpánka JeÏková. Fenku kfiíÏence s dal-
matinem dostala jako ‰tûnû od svého zná-
mého. „Nikita se ráda probûhne. A vÛbec
je to takov˘ Ïivel, Ïádn˘ klidn˘ mazel,“
podotkla majitelka vítûzky.
S Nikitou sportuje, bûhá pfies pfiekáÏky,
chodí na dlouhé procházky a udrÏuje ji
v kondici právû pohybem. Nejradûji pr˘
má maso, ale pochutná si i na sladkos-
tech, zejména na pi‰kotech a su‰enkách... 

Zdenûk GorgoÀ
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Tfii nejsym-
patiãtûj‰í
vysokonozí
psi a „sbor“
posuzovatelÛ

PraÏsk˘
vofií‰ek

2006

DárkÛ od sponzorÛ bylo
i letos opravdu hodnû

Vítûzn˘
„pár“

SP 07/06 10-11 Voříšek  18.6.2006 6:49  Stránka 11


