
ro mnoho vystavovatelÛ
nebude soutûÏení v ha-
lách v˘stavi‰tû Zagrebaãki

velesajam v Záhfiebu Ïádnou
novinkou. V‰ak se v Chor-
vatsku kaÏd˘m rokem koná
deset mezinárodních v˘stav,
z toho vÏdy dvû za jeden
víkend v bfieznu a dvû v listo-
padu právû v Záhfiebu. Poãet
pfies 3 tisíce psÛ pfiedvede-
n˘ch ve dvou dnech jistû niko-
ho nepfiekvapí. Dobrá do-
stupnost po dálnici a stále se
lep‰ící organizace dûlá z hlav-
ního mûsta Chorvatska místo,
kam se i ãetní ãe‰tí vystavova-
telé pravidelnû vracejí. Dal‰ím
lákav˘m bodem termínového
kalendáfie je tfietí víkendové
dvojãe koncem dubna v Za-
daru, které se zdá b˘t populár-
ní novinkou a budoucí stálicí.
Seznam doplÀují je‰tû mezi-

národní v˘stavy ve mûstech
Umag, VaraÏdin, Osijek a Split
a pfied pár lety pamatujeme
i tfieba Novi Grad a Donji Mi-
holjac. V kaÏdém pfiípadû vám
budou ku pomoci oficiální
stránky Chorvatského kynolo-
gického svazu http://www.hks.hr,
kde najdete i termíny a místa
devíti národních v˘stav se
zadáváním CAC. Mezi nimi je
zajímavá zejména v˘stava ve
Vukovaru, která je spojena do
jednoho víkendu s mezinárod-
ní v˘stavou v Osijeku a nabízí
se vám tak moÏnost získání
2x CAC pfii jedné del‰í cestû.
Na Internetu jsou pochopitel-
nû k dispozici ke staÏení pro-
pozice, seznamy delegovan˘ch
rozhodãích a pfiihlá‰ky v‰ech
pofiádan˘ch akcí. Po praktické
stránce je dobré poãítat s tím,
Ïe se vût‰ina v˘stav, kromû fiíj-

nov˘ch a zimních, koná ven-
ku. V létû to znamená boj
s horkem, v jarních a záfiijo-
v˘ch termínech je nutné poãí-
tat pfiípadnû i s de‰tûm.
Chorvatské v˘stavy pro‰ly zej-
ména v posledních pûti letech
nepfiehlédnuteln˘mi zmûnami
a ãím dál více se vyznaãují
pestrou nabídkou renomova-
n˘ch zahraniãních rozhod-
ãích, která láká majitele psÛ
z mnoha okolních zemí. Vel-
kou zásluhu na tom má nov˘
a mlad˘ pfiedseda svazu Damir
Skok, kter˘ zdárnû pokraãuje
v zapoãaté práci svého pfied-
chÛdce, neãekanû zesnulého
Marko Medara. Nejlep‰ím ba-
rometrem úspû‰nosti zmûn je
rostoucí poãet vystavovatelÛ
a jejich pravidelné návraty.
Pokud si prohlédnete fotogra-
fie ãi publikované videozázna-

my z finálov˘ch soutûÏí nûko-
lika uplynul˘ch let tfieba na
stránkách www.crodog.com,
najdete tu tváfie fiady znám˘ch
profesionálních handlerÛ i vû-
hlasn˘ch chovatelÛ, pro které
je vystavování v Chorvatsku
stabilní poloÏkou v roãním
plánu absolvovan˘ch akcí. Za
ocenûní a zadaná ãekatelství
neoãekávejte Ïádné ceny, stuÏ-
ky ani kokardy. Dostanete jen
kartiãky Vítûz mlad˘ch, CAC,
CACIB a BOB. Za vítûzství
v plemeni jsou obãas pfiipra-
veny nevelké poháry po úãas-
ti v Best in Group. Ceny za
umístûní ve finálov˘ch soutû-
Ïích odpovídají celoevrop-
skému standardu. Pofiadatelé
nenechávají, kromû tradiã-
ních finálov˘ch soutûÏí jako
junior handling, páry, veterá-
ni, chovatelské skupiny a ná-
rodní plemena, stranou ani
juniory, dorostence a ‰tûÀata
od tfií do ‰esti mûsícÛ vûku.
I proto se sem vyplatí zajet
s mlad˘mi psy a fenkami na
zku‰enou. Pfiípravné kruhy
mají v Záhfiebu dokonce dva,
aby finálové soutûÏe probíhaly
plynule, a nástup do zdej‰ího
finálového kruhu je tu slu‰-
nou zkou‰kou povah psÛ,
protoÏe se na plochu vchází
pomûrnû úzkou uliãkou za
doprovodu hudby. Od ohÀo-
strojÛ a koufiov˘ch efektÛ uÏ
pofiadatelé na‰tûstí upustili.
Podmínky pro získání ‰ampio-
nátÛ Chorvatska najdete na
Internetu, ale je tu jedna
zvlá‰tnost. Po zaslání v‰ech
dokladÛ se Ïádostí o udûlení
diplomu ‰ampiona vám z ky-
nologického svazu pfiijde po‰-
tou písemné potvrzení o zadá-
ní titulu, av‰ak diplom je
nutné na základû pfiedloÏení
dopisu vyzvednout na nûkteré
z chorvatsk˘ch v˘stav, o které
pfiedem písemnû informujete
pofiadatele. V˘tvarnû pojaté
diplomy na tvrdém papíru
jsou totiÏ v˘raznû vût‰í neÏ
A4, jsou krasopisnû vypsané
a pofiadatelé je po‰tou nezasí-
lají. Mít takov˘ ‰ampionát na
stûnû vám ale námahu vyna-
hradí. Hodnû úspûchÛ v Chor-
vatsku! Ing. Libu‰e Brychtová

www.nahaci.cz
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Kam na v˘stavy? – 3. díl

Chorvatsko
P

Pfiedseda kynologického svazu
Damir Skok a místopfiedseda Igor
Selimoviã pfiedstavili Chorvatsko
v Helsinkách 2006 jako pofiadatele
Evropské v˘stavy FCI 2007

Hostitelskou zemí leto‰ní evropské v˘stavy psÛ FCI bylo zvoleno
Chorvatsko. Druh˘ ãervnov˘ víkend se sem sjede evropská
kynologická elita, aby bojovala o tituly Evropsk˘ch vítûzÛ 2007,
a to je velmi dobr˘ dÛvod k rozhlédnutí se po zdej‰ích v˘stavách.
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