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V¯STAVY

Z parku pod stﬁechu
Jezevãík hladkosrst˘
ãern˘ s pálením Ch.
Witka z Kordegardy,
klub. vítûz, BOB

Jezevãík drsnosrst˘
králiãí Pretty Woman
Czech Original, nejlep‰í
‰tûnû v˘stavy

Jezevãík hladkosrst˘
hnûd˘ s pálením Arco
z Tisovského
háje, CAJC

Vítûzná chov.
skupina VITORAZ
jezevãíkÛ
drsnosrst˘ch
trpasliãích/
králiãích

Nejkrásnûj‰í pár dlouhosrst˘ch
trpasliãích jezevãíkÛ S. RÛÏiãkové

Klubová výstava jezevčíků 2006
Jedna z posledních leto‰ních v˘stav probûhla závûreãnou ﬁíjnovou sobotu
na v˘stavi‰ti v Praze – LetÀanech. ·lo o klubovou v˘stavu jezevãíkÛ.

D

eset let se klubová v˘stava jezevãíkÛ konala v pﬁíjemném prostﬁedí
kunratického parku. ProtoÏe v‰ak
koncem ﬁíjna uÏ nelze poãítat se stál˘m,
tepl˘m poãasím, poﬁadatelé se tentokrát
rozhodli pro radikální zmûnu.

které jiné plemeno by si mohlo dovolit
luxus pronajmout si na svoji klubovou
v˘stavu tak rozlehlé prostory. Jezevãíci
v‰ak mají zvlá‰tní postavení: dlouhodobû
patﬁí k vÛbec nejpopulárnûj‰ím ple-

Vyrovnané poãty

Pod stﬁechou bylo dobﬁe
Zvolili osvûdãené kryté prostory letÀanského v˘stavi‰tû, v‰em milovníkÛm psÛ
dobﬁe známé z poﬁádání mezinárodních
v˘stav psÛ. A dobﬁe udûlali. Aã se cel˘
leto‰ní podzim vyznaãoval mimoﬁádnû
pûkn˘mi, slunn˘mi dny, právû o tomto
víkendu se poãasí doãista zbláznilo. Vichﬁice stﬁídaly prÛtrÏe mraãen v tak rychlém
sledu, Ïe to pﬁipomínalo spí‰e apríl.
O jezevãíky v‰ak bylo postaráno, byli pûknû v suchu a v teple v prostorné hale
s ve‰ker˘m potﬁebn˘m zázemím. Málo-
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menÛm (podle poãtÛ zapisovan˘ch ‰tûÀat u nás loni byli druh˘m nejpoãetnûj‰ím plemenem hned po nûmeck˘ch ovãácích). V‰ak se jich také na v˘stavû se‰ly
více neÏ ãtyﬁi stovky!

V soutûÏi o nejlep‰ího plemeníka
zvítûzil Ich. Dalamánek Valentinka

Jezevãíci tvoﬁí podle klasifikace psÛ FCI
samostatnou ãtvrtou skupinu. Jsou rozdûleni do devíti rázÛ podle velikosti
a typu srsti. Podle obvodu hrudníku
a hmotnosti jsou dûleni na standardní
(obvod hrudníku pﬁes 35 cm, hmotnost
do 9 kg), trpasliãí (obvod hrudníku do 35
cm) a králiãí (obvod hrudníku do 30 cm).
Nejpoãetnûj‰í byli standardní jezevãíci
hladkosrstí a drsnosrstí, jichÏ bylo shodnû pﬁihlá‰en˘ch 84, dlouhosrst˘ch standardních byla jen polovina. V kategorii
trpasliãích a králiãích jezevãíkÛ byly
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poãty mnohem vyrovnanûj‰í, takÏe z nich
nelze ãinit závûr, kter˘ ráz je momentálnû
nejpopulárnûj‰í. Nebo jen ten, Ïe chovatelé a majitelé svou pﬁízeÀ rozdûlují rovnomûrnû mezi v‰echny rázy jezevãíkÛ
a v‰echny typy srsti, coÏ je pro plemeno
urãitû dobﬁe, protoÏe Ïádné varietû ani
vzdálenû nehrozí vyhynutí v dÛsledku
nezájmu chovatelské veﬁejnosti.

V˘stava jak má b˘t
Na celé v˘stavû v˘stavû bylo znát, Ïe ji
organizuje t˘m lidí, kter˘ uÏ má s poﬁádáním podobn˘ch akcí zku‰enosti.
NejenomÏe v‰echno probíhalo tak, jak
má, Ïe byl hlídán a pﬁibliÏnû dodrÏován
ãasov˘ harmonogram, ale nezapomnûlo
se ani na takové zdánlivé drobnosti, které
v‰ak spoluurãují náladu v˘stavy, jako byla
v˘zdoba v podobû smrãkÛ nebo dechová
lesnická kapela, která Ïivou hudbou
doprovázela závûreãné soutûÏe.
Velká pozornost byla vûnována závûreãn˘m soutûÏím, jeÏ si na‰ly velké mnoÏství
sponzorÛ (nejen z ﬁad firem, ale i mnoha
jednotlivcÛ), probíhaly v nezvykle mnoha
kategoriích a navíc byly nevídanû silnû
obsazeny. V soutûÏi chovatelsk˘ch skupin
a v soutûÏi skupin odchovÛ mohli
náv‰tûvníci obdivovat v nûkter˘ch pﬁípadech i více neÏ deset jedincÛ v jedné skupinû. To se vidí jen málokdy, a je‰tû vût‰inou na velk˘ch mezinárodních v˘stavách.
Pohár do soutûÏe O nejlep‰ího plemeníka vûnovalo na‰e nakladatelství Minerva,
jehoÏ zástupci ho také Katce Benediktové
a jejímu Dalamánkovi Valentinka osobnû
pﬁedali. Dobr˘m nápadem bylo udûlování
titulÛ klubov˘ch vítûzÛ a pﬁedávání
pohárÛ a cen na závûr pﬁímo v hlavním
kruhu, pﬁed zraky divákÛ. Poﬁadatelé tím
docílili toho, Ïe prakticky v‰ichni majite-

˘ch
ãkové

Vítûz v˘stavy, BIS, Jch. A Star is born
Vitoraz, drsnosrst˘ králiãí jezevãík

Dlouhosrst˘ trpasliãí jezevãík Ch. Valér
z Debry, BOB, nejlep‰í veterán

lé nejlep‰ích zvíﬁat vydrÏeli aÏ do konce,
a tak nemuseli zklamanû odcházet ani ti
náv‰tûvníci, kteﬁí na v˘stavu zavítali aÏ
odpoledne.

Zrodila se hvûzda
Péãe vûnovaná závûreãn˘m soutûÏím se
vyplatila: do konce ji sledovalo velké
mnoÏství pﬁihlíÏejících, kteﬁí také odmûnili bouﬁliv˘m potleskem nejkrásnûj‰ího
jedince celé v˘stavy, drsnosrstého králiãího jezevãíka s pﬁíznaãn˘m názvem
A STAR IS BORN Jana Bu‰ty. Ale bylo
patrné, Ïe hvûzdami jsou v oãích sv˘ch
majitelÛ i pﬁihlíÏejících divákÛ vlastnû
jezevãíci v‰ichni.
Lea Smrãková
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Foto Martin Smrãek

Jezevãík hladkosrst˘ trpasliãí
Nodi Czuk Hodowla Myslinóv,
nejlep‰í mlad˘ pes v˘stavy

