
o zámecké obory pfiiléhající k zám-
ku Konopi‰tû se poslední kvûtno-
vou nedûli sjely ãtyfii a pÛl stovky

retrívrÛ se sv˘mi majiteli, takÏe kaÏd˘
milovník tûchto psÛ musel b˘t v sedmém
nebi. TûÏko fiíci, co pfiekvapilo víc: zda
pfies dvû stû zlat˘ch retrívrÛ, o jejichÏ
popularitû nikdo nepochybuje a ktefií se

s velk˘m náskokem probojovali na ãelo
mezi vystavovan˘mi retríversk˘mi pleme-
ny, nebo na 40 flat coated retrívrÛ a 23
Nova Scotia Duck Tolling retrívrÛ. Na
plemena je‰tû nedávno vyslovenû vzácná
to byly poãty úctyhodné. Z druhé strany
nepfiíjemnû pfiekvapily pouzí dva úãastní-
ci z fiad curly coated retrívrÛ. MoÏná

nejsou tak prvoplánovû líbiví jako golde-
ni, ale nejvût‰í z retrívrÛ jsou psi skuteã-
nû  v˘jimeãného vzhledu, ostraÏitûj‰í
a samostatnûj‰í neÏ retrívfii b˘vají, ktefií se
nepfiátelí s kaÏd˘m na potkání, zato jsou
schopni dobfie hlídat a tvrdû pracovat. Îe
by zrovna to dnes nepatfiilo mezi hledané
vlastnosti? 
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V¯STAVY

Speciální v˘stava retrívrÛ

Retrívři na Konopišti 
Není Ïádn˘m pfiekvapením, Ïe retrívfii patfií k nejpopulárnûj‰ím plemenÛm souãasnosti.
Pfiesto poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ na leto‰ní speciální v˘stavû dokázal znovu ohromit. 

D

Flat c. retrívr 
Hero Tich˘ Ruland

Chesapeak
e b. r.
Muku
z Vlãí
stepi, CAC

Zlat˘ r.  Fabio
Golden

Erinor, BOB
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V̆ stava probíhala po cel˘ den tak, jak má,
kromû prostorn˘ch kruhÛ bylo v‰ude
kolem dost místa  i na venãení psÛ, ba
i na spoleãné hrátky. Velká skupina „tol-
lerÛ“ spoleãnû fiádící na ãerstvû posekané
louce pfiihlíÏejícím názornû demonstro-
vala, Ïe retrívfii jsou psi mírumilovní
a sná‰enliví. OrganizátorÛm slouÏí ke cti,
Ïe nelitovali námahy a prostfiedkÛ
a pozvali zahraniãní rozhodãí: ãtyfii pfiímo
ze zemû pÛvodu retrívrÛ, z Velké Británie,
pátého z Polska. Jen je ‰koda, Ïe této v˘ji-
meãné pfiíleÏitosti nevyuÏila také k ‰ir‰í
osvûtû. Jistû i diváci, ktefií bravurnû neo-
vládají angliãtinu (a i ti toho z kruhu
zaslechli jen málo) by rádi dostali pfiíleÏi-
tost vyslechnout si v ãeském pfiekladu, jak
zahraniãní rozhodãí pohlíÏejí na na‰e
psy. Snaha nechat vzácné hosty z Anglie
posoudit co nejvíce zvífiat byla pochopi-
telná, ale ukázalo se, Ïe témûfi stovka  psÛ
je na jednoho rozhodãího  pfiece jen pfií-
li‰, zvlá‰tû kdyÏ postupuje dÛkladn˘m,
pomalej‰ím tempem. V dÛsledku toho se
ãasov˘ harmonogram celé v˘stavy posu-
nul, je‰tû dvû hodiny po jejím plánova-
ném konci nebylo dokonãeno posuzová-
ní v kruzích. KdyÏ koneãnû tûsnû pfied
sedmou hodinou veãerní  do‰lo na závû-
reãné soutûÏe, mnoho vystavovatelÛ
svou úãast vzdalo a odjelo domÛ. Do
toho se pfiidalo poãasí, které cel˘ den
pouze vyhroÏovalo pfieháÀkami, aby
naveãer zaútoãilo v plné síle prudk˘m
lijákem a zcela temnou oblohou. Je ‰koda

takové rozpaãité teãky za jinak peãlivû
pfiipravenou a pfiíjemnou v˘stavou (vzor-
nû sponzorovanou firmou Eukanuba), ke

které navíc vÛbec nemuselo dojít, kdyby
organizátofii dokázali realisticky zhodno-
tit, co je v silách jednoho ãlovûka, nebo
pruÏnû zareagovat a zavãas rozdûlit
dosud neposouzená zvífiata mezi  roz-
hodãí, ktefií jiÏ svou práci zvládli. KdyÏ
k tomuto kroku koneãnû pfiikroãili, bylo
jiÏ pozdû. Snad to bude pouãením do
budoucna nejen pro nû, ale pro v‰echny,
ktefií podobnou akci plánují. Sm

V˘sledky – Speciální v˘stava
retrívrÛ – Konopi‰tû 2006

LABRADORSK¯
RETRÍVR 
Vít. spec.v˘stavy,  BIS,
BOB  HCh. Sáregresi
Zola, chov. Gyarfás
Marianne maj. Tei-
chmann Timea
Vít. spec.v˘stavy,-Alda-
mity Keep on Moving,
Chov. + maj.: Barto‰o-
vá Daniela, MVDr. 

ZLAT¯ RETRÍVR
Vít. spec. v˘st., BOB
Dual Ch. Fabio Golden
Erinor, chov. âeãrdlová
Alena, maj. Mach Jaro-
slav
Vítûz speciální v˘stavy
JCh. Arre Taisy Poklad
Krumlova, ch. + maj.
Hlásková Petra

CHESAPEAKE BAY
RETRÍVR
Vítûz speciální v˘stavy,
Multi CH, ICh Valiand
z Vlãích luk, Chov.
ing. Kube‰ Jan, maj.
Sehnalíková SoÀa

FLAT COATED
RETRÍVR: 
Vít. spec. v˘stavy
O’Flanagan Vice Versa,
chov. Hägglund Lena, 
maj. Vrubel Pavel
Vít. spec.v˘st., 
BOB Ch. Aura ze 
Soutockého luhu
Chov. ing. Václavsk˘
Miroslav, 
maj. Smutná Lenka

CURLY COATED
RETRÍVR 
Vít. spec. v˘stavy,
BOB Ursus 
z Lednick˘ch zahrad,
chov. ·eráková Lucie,
maj. ·íblová Vladimíra

NOVA SCOTIA
DUCK TOLLING
RETRIEVER
Vítûz speciální 
v˘stavy Duke 
Toller Bryvilsár 
Chov. Kudrnáãová 
Jana, maj. Kvasniãkovi
Jindra a Zdenûk

Labrador
Sáregresi

Zola, 
BIS, BOB
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Nova Scotia D. T.
retrívr Denny
Sirus Pro, CAJC

Labrador Aldamity
Keep on Moving,

vít. spec. v˘st.

Chesapeake Bay r. Arash
Libami, CAJC, Junior BIS
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