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M
Vítûz Best in show a BIG
II. novofundlansk˘ pes
Skipper's King
of Helluland,
chov. Kroãkovi, SK ,
maj. B. Siklosi, H

Evropská výstava FCI

– HELSINKY 2006
V˘teãná, pohodová a dokonale profesionálnû pojatá v˘stava
psÛ, nádherná stylová show pro diváky. Tak by se dala struãnû
charakterizovat leto‰ní evropská v˘stava FCI, která se konala
v zemi tisícÛ jezer ve Finsku. V‰eobecnû se ví, Ïe Finové jsou
mistry organizování témûﬁ ãehokoliv, a evropské setkání
majitelÛ a chovatelÛ psÛ tuto zku‰enost jen potvrdilo. Po
mnoha letech, pﬁesnû ﬁeãeno od svûtové v˘stavy v Bernu
1994, mû v˘stava nadchla tím, Ïe jí z mého pohledu
opravdu nic nechybûlo. UÏili jsem si tu jako vystavovatelé,
jako bûÏní náv‰tûvníci i jako Ïurnalisté. Slovy ‰kolního
vysvûdãení ﬁeãeno: je nutno udûlit samé jedniãky.
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oderní v˘stavní centrum Helsingin Messukeskus je ideálním
prostorem po v‰ech stránkách.
Dostateãnû velké, ãisté, s v‰udypﬁítomn˘m a ochotn˘m personálem, s pﬁedvádûcími plochami pokryt˘mi kobercem,
s moÏností pﬁestavût haly v krátkém ãase,
s restauracemi, obãerstvením i ãetn˘mi
chovatelsk˘mi stánky. Stanice metra je
vzdálená pouh˘ch 200 metrÛ, autobusy
a tramvaje staví pﬁed hlavním vchodem
kaÏdou chvilku a zcela zaruãenû pﬁijíÏdûjí na své stanovi‰tû i taxíky. Parkovací
plochy pro auta netﬁeba ani zmiÀovat.
Patﬁí mezi samozﬁejmosti. Hotel sousedící s v˘stavi‰tûm a chodbami pﬁímo propojen˘ s v˘stavními halami poskytl nevídan˘ komfort rozhodãím, personálu
i hostÛm. Ostatnû ﬁada úãastníkÛ pojala
v˘stavu jako souãást dovolené a strávila
tu del‰í dobu neÏ jen prodlouÏen˘
v˘stavní víkend. VÏdyÈ kdo by odolal nádherné finské pﬁírodû nebo pobytu ve
vyhlá‰ené saunû?
Poﬁadatelé se zaskvûli nûkolika unikáty.
Prvním z nich byl jiÏ zmínûn˘ a v historii
konání evropsk˘ch v˘stav vÛbec první
pﬁím˘ televizní a internetov˘ pﬁenos finálov˘ch soutûÏí. Dvû hodiny dennû mohli
diváci, ti televizní zatím jen z Finska, sledovat dûní ve finálovém kruhu, kde se
organizace odehrávala v pﬁesném programu. Skvûl˘ t˘m poﬁadatelÛ soutûÏí ve
finálovém kruhu se bl˘skl nejen nastudováním vlastního pﬁedtanãení, ale po
celou dobu perfektními v˘kony moderátorsk˘mi i organizaãními. Komentovalo
se samozﬁejmû i v angliãtinû. Stylovû ãistá
a atraktivnû nasvícená dekorace celé plochy, vynikající ozvuãení, tﬁi velkoplo‰né
obrazovky, velké stupnû vítûzÛ, okamÏité
zveﬁejnûní ãísel a jmen umístûn˘ch psÛ,
obﬁí kytice orchidejí a vystavené ceny pro
vítûze. Takov˘ byl pohled do haly závûreãn˘ch soutûÏí, jejíÏ zadní ãást, skrytou
oãím divákÛ, tvoﬁily tﬁi ohromné pﬁípravné kruhy. A v nich dal‰í milá drobnost
v podobnû bezplatn˘ch nápojÛ pro soutûÏící. Atmosféra finálového kruhu musela zapÛsobit snad na kaÏdého. Psi vbíhali
na plochu ze zákulisí skrytého oponou,
doprovázela je hudba a svûteln˘ kotouã.
Pﬁesná choreografie nástupu i pomoc
poﬁadatelÛ byly s ohledem na vysílání
nezbytné a v‰ichni je zvládli. Mám za to,
Ïe uÏ jen probûhnout se po plo‰e na takto velkolepû pojatém místû je siln˘m
záÏitkem. Jako diváci jsme si vychutnávali kaÏd˘ okamÏik.
Pro vítûze byl pﬁipraven speciální fotografick˘ salonek mimo finálov˘ kruh.
Tady, za pﬁítomnosti rozhodãího a s dekorací cenami vítûzÛ, vznikla vût‰ina ofi-
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BIG I. FCI - flandersk˘ bouvier NikeDustie V.d. Vanenblikhoeve,
maj. H. Bruintjes-Schaap, FR

Foto H. Brychta

ciálních fotografií. Bûhem nûkolika minut po soutûÏi je mohli náv‰tûvníci
Internetu najít na stránkách vãetnû kompletních v˘sledkÛ! http://www.kennelliitto.fi/VOITTAJA/EN/European+Winner+2
006/Results/
Jsem zvûdavá, jestli se poﬁadatelÛm dal‰ích v˘stav, svûtové v listopadu v Poznani
a evropské pﬁí‰tí rok v Záhﬁebu, podaﬁí
alespoÀ udrÏet tak vysoko nasazenou laÈku. Rozhodnû to nebudou mít snadné.
Internetové stránky pﬁed v˘stavou
a v˘stavní katalog v prÛbûhu akce poskytly v‰em tolik potﬁebné informací pﬁehlednou formou. Nic dÛleÏitého nechybûlo, snad jen abecední seznam
vystavovatelÛ a pár statistick˘ch pﬁehledÛ by mohlo dojem je‰tû zlep‰it. Mezi
úãastníky ze 40 zemí bylo 4200 psÛ zahraniãních majitelÛ. Domácí byli samozﬁejmû v pﬁevaze (5644), ale poãetné zástupce z Ruska (2131), ·védska (463),
Estonska (234), Itálie (219) a Litvy (146)
ne‰lo pﬁehlédnout. Pestrému zastoupení
státÛ odpovídalo i celoevropsky repre-

BIG V. FCI Pomeranian
Linnanhaltijan Kari,
maj. L . Jürgens & E. Haltia, FIN

BIG III. FCI a BIS 4 drsnosrst˘ foxteriér
Ash Grove Highwaystar, maj. L .
Romanini a S. Aström, FIN

zentativní sloÏení sboru rozhodãích
doplnûné o posuzovatele z Velké Británie,
Japonska i Ameriky. Pﬁi pohledu na
seznam posuzovatelÛ bylo snadné zjistit,
Ïe kromû na‰í republiky tu byl vÏdy mini-

Nejlep‰í chovatelská skupina nedûle
– ãern˘ teriér Kennel Malahovskiy,
chov. M. Leontieva, RUS

málnû jeden rozhodãí z kaÏdé stﬁedoevropské zemû. Zb˘vá se tedy jen zeptat,
jestli je s na‰í kynologií a její oficiální
reprezentací v zahraniãí v‰echno, jak by
mûlo b˘t, kdyÏ v Helsinkách posuzoval
i rozhodãí tﬁeba z Rumunska…

BIG VI. Rhodesk˘ ridÏbek
Rex Ventors Helinn,
maj. V. Thorén, FIN

BIG IV. jezevãík hladkosrst˘
Cyberdachs Alice Wonder,
maj. T. Kis, CH

V nûkolika ohledech ale v˘stava nesplnila
oãekávání organizátorÛ. Pﬁednû to byl
poãet pﬁihlá‰en˘ch psÛ, kter˘ byl avizován ãíslem patnáct tisíc a skuteãnost ãinila 9755. DÛvodÛ lze najít nûkolik. Jednak,
aÈ se nám to líbí ãí nikoliv, Helsinky pﬁece jen nejsou ve stﬁedu Evropy a nejblíÏe
sem mají vystavovatelé z Ruska, ·védska
a samozﬁejmû Finska. Jistû, dá se sem
letût letadlem, ale to je, zejména pro velká plemena, záleÏitost velice nákladná,
a pro men‰í psy bylo tﬁeba rezervovat
místa na palubû nejménû pÛl roku pﬁedem. Nûkteﬁí vystavovatelé strávili na cestû v autech den i více, aby sem dorazili
i s vût‰ím poãtem psÛ. A to nemluvím
o cestû lodí z Itálie nebo tﬁeba z ¤ecka,
která je nefal‰ovan˘m dobrodruÏstvím,
pakliÏe nechcete mnohokrát pﬁekraãovat
hranice státÛ. Druh˘m dÛvodem mohla
b˘t v˘‰e vstupního poplatku za psa, která
ãinila 68 eur pﬁi platbû do 28. února a 88
eur pﬁed 21. dubnem. TatáÏ ãástka se
t˘kala i druhého psa, neboÈ mírná sleva
se vztahovala aÏ k poplatku za tﬁetí a dal-

BIG VII. a reserve Best in Show
italsk˘ ohaﬁ Axel Del Monte Alago,
maj. B. Ahrens & S. Tripoli, I
SVùT PSÒ 8/06
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‰í psy. Sly‰ela jsem mnoho vystavovatelÛ
v Evropû ﬁíkat, Ïe tentokrát radûji u‰etﬁili
a vyjeli na jiné v˘stavy. V neposlední ﬁadû
jsou ve Finsku zvyklí na vysoké poãty psÛ
na sv˘ch prestiÏních v˘stavách. VÏdyÈ jen
o pÛl roku dﬁíve se jim na stejném místû
se‰lo na Nordic Winner Show kolem 7500
psÛ za jedin˘ víkend! Proto bylo zklamání z necel˘ch deseti tisíc psÛ v celoevropské konkurenci zmiÀováno velmi ãasto.
Asi se také nelze divit, Ïe se po dlouhé
zimû s nûkolikat˘denním de‰tiv˘ poãasím, kdyÏ koneãnû vysvitlo sluníãko
a víkend ukázal svou teple pﬁívûtivou tváﬁ
v pﬁedzvûsti letních prázdnin, moc náv‰tûvníkÛ do v˘stavních hal nehrnulo.
V krásném poãasí dali logicky pﬁednost
jin˘m aktivitám, a proto ani náv‰tûvnost
v˘stavy nebyla bohuÏel nijak oslnivá.
Upﬁímnû ﬁeãeno, za celou dobu v˘stavy
jsem nikde nezaznamenala Ïádnou tlaãenici ani frontu, v halách bylo volno a procházet se dalo v‰ude bez omezení. Snad

BIG VIII. Portugalsk˘ vodní pes
Smooth da Pedra da Anixa,
maj. I. Santos, P
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BIG IX. Papilon Connection Tri
Symphony, maj. V. Toivanen
& L . Abeloos-Devos & J. Rosens, FIN

vzhledem, pﬁedvedením ani celkovou
úrovní psÛ zkrátka nemûla konkurenci.
Nedûlní program závûreãn˘ch soutûÏí
obsahoval pﬁedání vlajky FCI zástupcÛm
Chorvatska, neboÈ Záhﬁeb je místem
konání evropské v˘stavy 2007. Pﬁed soutûÏí Best in Show pﬁitanãily na plochu
modelky v exkluzivních ‰atech a pﬁedstavily divákÛm kokardy pro vítûze. Pak uÏ
proslulá moderátorka a hereãka doprovodila do kruhu rozhodãího Hanse Lehtinena, posuzovatele poslední soutûÏe.
Ten ji odmûnil rÛÏí a nûkolika kroky tanga s efektní pózou a políbením ruky. Dal‰ím nápadem poﬁadatelÛ byla dvû dûla

¤eã ãísel
V pátek se ve skupinách 6, 8 a 10
pﬁedvedlo 1704 psÛ, v sobotu 4172
ve skupinách 1, 3, 4 a 5 a v nedûli
4080 ve skupinách 2, 7 a 9.
Nejpoãetnûji zastoupen˘mi plemeny
byly zlat˘ retrívr (143), labradorsk˘
retrívr (129), dobrman (122),
americk˘ staford‰írsk˘ teriér (116),
ãínsk˘ chocholat˘ pes (110), rotvajler
(110), ãern˘ teriér (105), mops (100).
JezevãíkÛ v‰ech variet bylo pﬁihlá‰eno
437, kníraãÛ 518 a pudlÛ 279.
Napoãítali jsme 51 pﬁihlá‰en˘ch
ãesk˘ch psÛ, a pokud jsem nic
nepﬁehlédla, ve v˘sledkov˘ch listinách
z umístûní ve finálov˘ch soutûÏích
jsem ale nena‰la Ïádného z nich.

plná barevn˘ch papírkÛ. Po vyhlá‰ení nejlep‰ích psÛ byly ozdoby vystﬁeleny do
vzduchu a pomalu zasypaly vítûze i celou
halu. Evropská v˘stava v Helsinkách byla
skvûlou show do posledního okamÏiku!
Libu‰e Brychtová

BIG X. a BIS 3 afgánsk˘ chrt
Khafka's Exotic Spice, P. Gallardo
& F, Duque, E

Foto H. Brychta

Nejlep‰í finské plemeno – finsk˘ honiã
Ranniston Reetu, maj. K. Hakkarainen
& J. Urpilainen, FIN

k tomu pﬁispûl i pﬁím˘ televizní pﬁenos
z finálov˘ch soutûÏí a speciální vysílání ze
studia. Urãitû je pﬁíjemnûj‰í sledovat soutûÏ doma z kﬁesla s kávou v ruce neÏ
kupovat lístky na tribunu. Atmosféra se
ale televizním signálem pﬁenést nedá.
V prÛbûhu dne bylo moÏné jako obvykle
sledovat rÛzné chovatelské prezentace
a ukázky v˘cviku a sportÛ v hlavním kruhu i na vyhrazen˘ch plochách. Pﬁedev‰ím
junior handling byl na vysoké úrovni.
KaÏd˘ den soutûÏili mladí vystavovatelé
o tﬁi místa postupu do nedûlního finále,
kde se pﬁidali k oficiálním reprezentantÛm vyslan˘ch ãlensk˘mi zemûmi FCI
pro velké mezinárodní finále. Pﬁi absenci
reprezentanta âeské republiky, kterého
od nás pravdûpodobnû nikdo nedelegoval, jsem moc ráda, Ïe si Sandra Burger
soutûÏící za Rakousko vybrala na‰eho
ãínského chocholatého psa Ich. Codyho
z Haliparku k úãasti v této prestiÏní soutûÏi. AlespoÀ tak jsme mûli ve finálovém
kruhu i v televizním pﬁenosu jedno ãeské
zastoupení. Finská rozhodãí Marja
Talvitie pak pﬁipravila tﬁem finalistÛm
pﬁekvapení. V rámci závûreãné v˘mûny
psÛ dostali v‰ichni jednoho zástupce finského plemene a museli ukázat, jak si
s ním poradí. Kromû dokonalé provûrky
umûní handlerÛ ‰lo o v˘bornou formu
prezentace národního plemene.
Speciální pravidla mûly soutûÏe chovatelsk˘ch skupin, kde jsou povoleni jen ãtyﬁi
jedinci. Ne ménû a ne více. Skupiny
nastupují do haly postupnû a staví se
v ﬁadách za sebou, jinak by se jednodu‰e
neve‰li. KaÏd˘ den zaplnily finálov˘ kruh
do posledního místa. Nejvût‰í záÏitek
v‰em jistû pﬁichystala skupina ãern˘ch
teriérÛ ch. s. Malachovski z Ruska, která

