
ezinárodní asociace
rozhodãích IJA zde
v jednom z obrov-

sk˘ch kasin Mandalay Bay,
které leÏí pfiímo na hlavním
bulváru Las Vegas, pofiádala
mezinárodní soutûÏ ve stfiíhá-
ní psÛ. Mezi soutûÏícími z celé
Evropy, Kanady, USA a Ja-
ponska byla i nejúspû‰nûj‰í
ãeská stfiihaãka Romana Di-
vi‰ová.

Jinak neÏ v Evropû 
Samotná soutûÏ byla rozvrÏe-
na do tfií dnÛ. SoutûÏící v kaÏ-
dé kategorii byli rozdûleni do
tfií tfiíd. Zaãáteãníci, tfiída otev-
fiená a tfiída ‰ampionÛ, ve kte-
ré startovala také jediná ãeská
úãastnice.
Kategorie jsou ponûkud odli‰-
né od Evropy, napfiíklad v Ev-
ropû se kerry blue teriér nebo
bedlingtonsk˘ teriér stfiíhají
v kategorii ostatní a kfiíÏenci,
zde se v‰ak upravovali spoleã-
nû v jedné kategorii s teriéry
upravovan˘mi trimováním. 
Rozdíl je i ve stfiihov˘ch lini-
ích, o to tûÏ‰í je stfiihem zau-
jmout a trefit se do vkusu
poroty.
První dopoledne patfiilo kate-

gorii teriéfii a ‰panûlé. Odpo-
ledne pfii‰li na fiadu pudlové.
Druh˘ den se dopoledne stfií-
hali kfiíÏenci a odpoledne byla
na programu kategorie krea-
tivní. Zde se pes nejenom stfií-
há, ale také barví (samozfiejmû
barvami bezpeãn˘mi pro zví-
fiata i pro lidi), do jeho srsti se
pfiidávají rÛzné pfiíãesky, deko-
race nebo flitry a tak se styli-
zuje i do urãité podoby se stfii-
haãem. Tato soutûÏ neb˘vá
v Evropû zafiazována, ale
v USA je velmi oblíbená a tû‰í
se velkému zájmu divákÛ. 
Bûhem dvou a pÛl hodiny
soutûÏního ãasu je opravdu
na co se dívat, vÏdyÈ první
místo v této soutûÏi patfiilo
královskému pudlovi, kter˘
vypadal jako drak z pohádky!

Romanû Divi‰ové se podafiilo
vyhrát dvû ze tfií kategorií, ve
kter˘ch startovala. První místo
obsadila s bedlingtonem v ka-
tegorii teriérÛ a ‰panûlÛ a dále
také 1. místo v kategorii kfií-
ÏencÛ jsou obrovsk˘m úspû-
chem.

Oster World
Invitational
Championship
Tfietí, závûreãn˘ den patfiil
soutûÏi Oster World Invita-
tional Championship, neofici-
álnímu mistrovství svûta ve
stfiíhání psÛ. âtyfiicet stfiihaãÛ
z celého svûta bylo pozváno
k soutûÏnímu klání o titul
Oster World Champion.
Romana byla jednou z poz-
van˘ch díky loÀskému vítûz-
ství v evropské ãásti této
soutûÏe, kdyÏ se jí v Nû-
mecku podafiilo získat titul
Oster Europe Grand Cham-
pion za stfiih bi‰onka a také
díky obhájen˘m titulÛm Ev-

ropsk˘ ‰ampion a Nejlep‰í
ãesk˘ stfiihaã roku 2005.
Letos se ze ãtyfiiceti pozva-
n˘ch omluvili pouze tfii stfiiha-
ãi, takÏe se zde sjela obrovská
konkurence 37 nejlep‰ích stfii-
haãÛ z rÛzn˘ch koutÛ svûta.
Tak vysok˘ poãet soutûÏících
z nejvíce zastoupen˘ch zemí
svûta nemá ve tfiináctileté his-
torii soutûÏe obdoby. Je tfieba
si uvûdomit, Ïe pro kaÏdého
stfiihaãe je uÏ samotné pozvá-
ní a úãast na tak prestiÏním
podniku velkou ctí.
Pfii této soutûÏi jsou v‰echna
plemena upravována spoleãnû
v jedné kategorii. Mezinárodní
porota v ãele s Christiane
Pawlosky z USA, Jodi
Murphyovou z USA a Denisem
Lorrainem z Francie vybrala do
uÏ‰ího finále ‰est stfiihaãÛ, mezi
kter˘mi se následnû urãovalo
pofiadí a vybíral celkov˘ vítûz.
Romana si pro tuto ãást soutû-
Ïe vybrala k úpravû bi‰onka
frisé. Fenka se jí sice povedla,
ale na finále to tentokrát ne-
staãilo. První místo a titul
Oster World Champion letos

putuje na Floridu, USA, neboÈ
ho získala Julie Ostoski s bi-
‰onkem, druhé místo patfiilo
Jackie Boultonová z Kanady za
úpravu pudla a tfietí vyhrála
Sarah Hawksová se sealyham-
sk˘m teriérem opût z USA.

Monstrózní akce 
Souãástí této velkolepé soutû-
Ïe byl i obrovsk˘ veletrh cho-
vatelsk˘ch potfieb, kde se na
více neÏ 900 stáncích prezento-
vali v˘robci a dovozci ve‰ke-
r˘ch moÏn˘ch i nemoÏn˘ch
potfieb pro domácí mazlíãky
vãetnû akvaristiky a teraristiky.
K vidûní bylo mimo jiné
i nepfieberné mnoÏství psích
obleãkÛ, psích ‰perkÛ v podo-
bû fietízkÛ s pfiívûsky i tfieba
korunek, ale také nábytek do
psích pokojíãkÛ a koãárky
urãené v˘hradnû pro psy, které
si v niãem nezadaly s tûmi pro
miminka. Plocha zastavûná jed-
notliv˘mi stánky byla tak velká,

Ïe nebylo v lidsk˘ch silách ji
celou projít. Zvlá‰tû kdyÏ bylo
zároveÀ moÏné nav‰tívit rÛzné
semináfie a workshopy t˘kající
se stfiíhání a v˘cviku psÛ.

Romana Divi‰ová
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Svûtoví psí kadefiníci soutûÏili

Vítejte v Las Vegas
na soutěžích SuperGroom a Oster World Invitational Championship 2006
Las Vegas, vyhlá‰ené americké mûsto hazardu leÏící v Nevadské pou‰ti, se v záfií
leto‰ního roku stalo místem, kam se sjeli psí kadefiníci prakticky z celého svûta.
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„Pro každého
střihače je 
už samotné

pozvání
velkou ctí.“
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