
o Maìarska se díky dál-
nici dobfie jezdí a ze-
jména Budape‰È se tû‰í

znaãné oblibû vystavovatelÛ
proto, Ïe tu dvakrát do roka
mÛÏete absolvovat vÏdy dvû
mezinárodní v˘stavy za jedin˘
víkend. V˘stavi‰tû Hungexpo
se nachází v tûsném soused-
ství dostihového areálu Kin-
csem park a nedaleko známé-
ho Nep stadionu. Koná se tu
i CACová v˘stava typu Derby,
kde lze jednou v roce získat
pro mladé psy ve vûku od 9 do
24 mûsícÛ vûku titul Derby
vítûz bez ohledu na to, v jaké
tfiídû zvítûzí. V neposlední fia-
dû Budape‰È kaÏdoroãnû hos-
tí prosincovou soutûÏ ·ampi-
on ‰ampionÛ, které se úãastní
kolem 400 konkurentÛ. Ma-
ìar‰tí organizátofii chystají
pro vystavovatele ãasto nûco
nového a územnû ãlenûné ky-
nologické organizace se pfied-
hánûjí v lákadlech na své
v˘stavy. Mezinárodní v˘stava
v Szilvásvaradu b˘vá pofiádá-

na jako dvouv˘stava, ale letos
s kvalifikací na Crufts probû-
hla jako v˘stava jediná. Je zná-
má tím, Ïe rozhodãího pro
BIS pfiiváÏí do kruhu koãár ta-
Ïen˘ spfieÏením u‰lechtil˘ch
koní a majitel vítûze BIS vy-
hrává konû, lipického hfiebeã-
ka z elitního chovu. A aby by-
la legrace, cenou pro drÏitele
res. BIS je oslík. Samozfiejmû
téÏ Ïiv˘. Zajímavou v˘stavou
termínovû sladûnou s rakous-
k˘m Oberwartem je Szombat-
hely. Vynechat nesmíme ani
srpnovou mezinárodní v˘sta-
vu v Debrecenu, která se z ru-
munsko-maìarské kombinace
v˘stav ve mûstech Oradea
a Debrecen nyní stala víken-
dovou ‰ancí na dva CACIBy
z Maìarska. Místa dal‰ích me-
zinárodních v˘stav se rok co
rok stfiídají, a tak mÛÏete vyra-
zit do mûst jako Kecskemét,
Pécs, Pápa, Tata, Miskolc nebo
Székesfehérvár. Aktuální ter-
míny a základní informace
najdete na stránkách maìar-

ského kynologického svazu
MEOE www.kennelclub.hu
v rubrice Kiállítások. Anglic-
kou verzi stránky bohuÏel po-
strádají stejnû jako moÏnost
on-line pfiihlá‰ení psÛ ãi roz-
pisy obsazení kruhÛ. V˘sledky
v˘stav vãetnû fotografií tu ale
najdete. V Maìarsku se dá
soutûÏit o fiadu zajímav˘ch ti-
tulÛ. Maìarsk˘ junior ‰ampi-
on, Maìarsk˘ ‰ampion, Ma-
ìarsk˘ Show ‰ampion,
Maìarsk˘ Grand ‰ampion
a Maìarsk˘ veterán ‰ampi-
on. UÏ teì se zaãnûte uãit
maìarská kynologická slovíã-
ka, protoÏe v roce 2008 se
bude konat evropská v˘stava
FCI v Budape‰ti. Více na
www.eurodogshow2008.hu
Maìarsko pofiádalo evrop-
skou v˘stavu v roce 1993 a ve
spolupráci v rakousk˘m sva-
zem polovinu svûtové v˘stavy
v roce 1996. Organizace MEOE
se postupnû mûní, István
Nagy byl loni vystfiídán
nov˘m prezidentem Andrá-
sem Korozsem a Maìarsko se
v˘raznûji otevírá svûtu. O tom
svûdãí atraktivní sbor roz-
hodãích na mezinárodních
v˘stavách, v nûmÏ se prÛbûÏ-
nû stfiídají kynologické VIP
osobnosti prezidentem FCI
poãínaje a rozhodãími z An-
glie a Ameriky konãe. O v‰e-
chny je postaráno s maìar-
skou pohostinností a vfielostí.
¤ada maìarsk˘ch posuzova-
telÛ je pravidelnû zvána na
prestiÏní zahraniãní v˘stavy
(napfiíklad T. Jakkel, P. Har-
sányi, A. Korozs, S. Szabó, Z.
Petik atd.). Maìarské v˘stavy

si oblíbili vystavovatelé z Itá-
lie, Slovinska, Chorvatska
a Slovenska vãetnû ãetn˘ch
evropsk˘ch profesionálních
handlerÛ. Vyplatí se sem pfii-
jet pfiedev‰ím na zahraniãní
rozhodãí, neboÈ o místních se
ví, Ïe aÏ na ãestné v˘jimky
dávají tituly spí‰e domácím
vystavovatelÛm. Chce to trpû-
livost a pevné nervy, ale ve
finálovém kruhu si zasoutûÏí
v‰ichni vítûzové od ‰tûÀat
pfies dorost, juniory a drÏitele
BOB aÏ po veterány. Stanete-li
se ãleny nûkterého z maìar-
sk˘ch chovatelsk˘ch klubÛ,

budete za 40 euro roãnû
automaticky také ãleny MEOE
a díky centrálnû evidované
ãlenské kartû s mikroãipem
máte pro v‰echny zdej‰í v˘stavy
stejné v˘stavní poplatky jako
maìar‰tí vystavovatelé. ÚroveÀ
národních v˘stav je dobrá,
mezinárodních velmi dobrá
a jejich renomé i publicita ros-
te. Za tituly sice dostanete jen
barevné stuÏky, ozdobné ‰ÀÛry
a za BOB mal˘ pohárek ve finá-
lovém kruhu, ale ‰ampionáty
jsou atraktivní, splnitelné a cer-
tifikáty jsou vydávány zdarma.
Rozhodli jste se a vyrazíte do
jihov˘chodní ãásti Evropy?
V létû je tam nádhernû!

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Chcete si vyzkou‰et, jak se cítí cizinci na
na‰ich v˘stavách? Zajeìte si do Maìarska,
kde nebudete rozumût ani slovo. Na
mezinárodních v˘stavách se tam ale bûÏnû
domluvíte anglicky a angliãtina je vedle
maìar‰tiny i univerzálním jazykem 
pfii moderování závûreãn˘ch soutûÏí.

Obvyklá spoleãná
fotografie vítûzÛ BIS
s rozhodãími na pozadí
vlajek FCI a MEOE

SoutûÏ ·ampion ‰ampionÛ posuzují hlavnû zahraniãní rozhodãí
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