
kdyÏ to tak zpoãátku nevypadalo,
poãasí nakonec bylo témûfi ideální: ani
vedro, ani zima, obãas sluníãko a hlav-

nû: Ïádn˘ dé‰È. Nic tedy nebránilo tomu,
aby v‰ichni úãastníci proÏili pohodov˘
den se sv˘mi psími kamarády, zasoutûÏili
si, dozvûdûli se mnoho zajímavostí, poba-
vili se pfii doprovodn˘ch soutûÏích a nû-
ktefií i získali pûkné ceny. 

Od kokrovãíka po ‰i‰komila
Skvûle sehran˘ t˘m místní kuchynû nabí-
zel náv‰tûvníkÛm po celou dobu akce
nejrÛznûj‰í lahÛdky za velmi pfiijatelné
ceny, takÏe nikdo netrpûl hlady ani Ïízní.
Byla tu k vidûní „plemena“, o kter˘ch se
nepí‰e v Ïádn˘ch knihách, napfiíklad kok-
rovãík, labravãík, ÏiÏkovsk˘ ‰i‰komil,
praÏsk˘ minibull, smíchovsk˘ netop˘fií

trhaã, brdsk˘ honiã, ãesk˘ mucholap
nebo braniborsk˘ ohafi. Jako kaÏdoroãnû
se soutûÏí zúãastnili i pejsci z útulku pro
opu‰tûná zvífiata z Ústí nad Labem. Letos
jich pfiijela sedmiãlenná skupinka. Pro nû

byl PraÏsk˘ vofií‰ek ‰ancí najít nov˘
domov. Ostatnû fiada soutûÏících psÛ
pochází z útulkÛ a nûktefií za sebou mají
dost pohnutou minulost. Jejich pfiíbûh
má ale ‰Èastn˘ konec.

Rozhodãí to nemûli snadné
Ti to na Vofií‰ku nemají vÛbec jednodu-
ché. Úkolem rozhodãích na v˘stavách ãis-
tokrevn˘ch psÛ je v podstatû posoudit,
do jaké míry zúãastnûní jedinci odpoví-
dají standardu daného plemene. Sa-
mozfiejmû Ïe jejich subjektivní názor
a vkus hrají svou roli, ale poÏadavky na
exteriér psa jsou jasnû dané. Jak by mûl
ale vypadat vítûz pfiehlídky vofií‰kÛ? Pro
majitele je vût‰inou samozfiejmû nejkrás-
nûj‰í ten jejich. Pro ty ostatní platí, Ïe co
ãlovûk, to trochu jin˘ názor. A protoÏe na
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Sláva vítězům – poraženým nebyl nikdo
Meteorologové slibovali na první ãervnov˘ víkend dlouho oãekávané sráÏky.
My jsme ale doufali, Ïe se de‰Èové kapky  kynologickému cviãi‰ti na JiÏním
Mûstû v sobotu vyhnou. Konal se tu totiÏ PraÏsk˘ vofií‰ek 2007.

Vítûzové
kategorie
o nejhezãího
vysokonohého
psa, v pozadí
rozhodãí 
P. Dvofiák

SoutûÏ o nejhezãí pár psÛ byla
velmi vyrovnaná (v pozadí
rozhodãí L . Brychtová)

I

PraÏsk˘m
vofií‰kem
roku 2007 
se stal Deny,
kterého si
jeho majitelé
vybrali
v útulku
v Troji

Nûktefií psi pfiedvádûli
témûfi cirkusové kousky
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„vofií‰kovi“ byli k vidûní pejsci v‰ech veli-
kostí, tûlesn˘ch rámcÛ, barev, délek srsti,
tvarÛ u‰í a ocáskÛ, kaÏd˘ divák si mohl
najít svého favorita. O tom, kdo si ale
odveze domÛ titul PraÏsk˘ vofií‰ek 2007,
rozhodovali ãtyfii odborníci, které vût‰ina
na‰ich ãtenáfiÛ zná ze stránek Svûta psÛ. 
Velk˘ dík za skvûle odvedenou práci v jed-
nom z v˘stavních kruhÛ patfií jako kaÏ-
doroãnû Libu‰i Brychtové. Na Vofií‰ka si
„odskoãila“ mezi dvûma slovensk˘mi
v˘stavami. Plemenem, jehoÏ chovu a pro-
pagaci se naplno vûnuje jiÏ fiadu let, je
ãínsk˘ chocholat˘ pes. Úspû‰nû absolvuje
v˘stavy snad na v‰ech kontinentech
a v souãasné dobû má doma dokonce dva
svûtové vítûze. Kdo sledoval její posuzo-
vání, tomu jistû neuniklo, Ïe jejími oblí-
benci nejsou rozhodnû jen u‰lechtilí ãín-
‰tí naháãi, ale i rozliãní kfiíÏenci v‰eho
druhu. Vysoká profesionalita i velká láska
ke psÛm byla znát z kaÏdé její vûty.
Vítûze dal‰í tfiídy mûl za úkol vybrat
Martin Smrãek. Je to nejen dlouholet˘
chovatel psÛ, ale pfiedev‰ím zoolog, na
slovo vzat˘ odborník na zvífiata v‰eho
druhu, jehoÏ profesní zájem se momen-
tálnû soustfieìuje na slavnou gorilí
rodinku z praÏské zoo, jiÏ se vûnuje
v projektu âeského rozhlasu Odhalení.
Asistovala mu jeho manÏelka Lea
Smrãková, redaktorka na‰eho ãasopisu,
odbornice na psy a autorka fiady kyno-
logick˘ch publikací.
V posledním z kruhÛ jsme pfii profesio-
nálním a divácky nesmírnû zajímavém
posuzování vidûli ‰éfredaktora Svûta
psÛ Petra Dvofiáka. Kynologií se zab˘vá
uÏ pûknou fiádku let, je mezinárodním
rozhodãím nûkolika loveck˘ch plemen.
V souãasné dobû se vûnuje se zv˘‰enou
intenzitou chovu koní. A mimochodem:
kromû mnoha zvífiat v‰eho druhu vlast-
ní i jednu naprosto dokonalou fenku
vofií‰ka Jáju.

Doprovodné soutûÏe
Pro posuzování byli v‰ichni pfiihlá‰ení
rozdûleni do tfiíd: nízkonozí, vysokonozí
a veteráni. Jakmile byli známi finalisté
jednotliv˘ch tfiíd, zaãaly divácky velmi
atraktivní doprovodné soutûÏe. Zvlá‰tní
pozornosti se tû‰il ·ikula. Mûli jsme moÏ-
nost vidût pfiíklady skvûlé spolupráce,
sehranosti a komunikace mezi psy a je-
jich páníãky. Líbily se ukázky tance se
psem, válení sudÛ, plazení, v˘skoky do
náruãe i jízda se psím vozíkem. 
Zajímav˘ a aÏ neuvûfiiteln˘ prÛbûh mûla
soutûÏ s názvem Nejhezãí pár. Úãastníci
z fiad majitelÛ vofií‰kÛ dostali za úkol
bûhem dopoledne vyhledat pejska, kter˘
by se co nejvíce podobal právû tomu

jejich. Takto se podafiilo vybrat nûkolik
dvojic psÛ, jeÏ se navzájem neznají,
pocházejí kaÏd˘ úplnû odjinud, ale pfii-
tom vypadají jako sourozenci z jednoho
vrhu.
V soutûÏi Nejlépe upraven˘ pes jde pfie-

dev‰ím o zajímav˘ sestfiih nebo nûãím
neobvyklou, netradiãní úpravu srsti.
Úspûch mûli vofií‰ci ostfiíhaní na kníraãe
nebo na Dandie Dinmont teriéra.
V‰echny diváky okouzlila snûhobílá fen-
ka Ferina se svûtle skofiicov˘mi ou‰ky.
KaÏd˘ by ji typoval na odrostlé ‰tûnû,
mladistv˘ vzhled jí ale dodával zcela ori-
ginální sestfiih. Málokdo by uvûfiil, Ïe je jí
uÏ témûfi 14 let. 

Absolutní vítûz
Posledním bodem a vrcholem celého pro-
gramu byla volba absolutního vítûze, kte-
r˘ získal kromû titulu PraÏsk˘ vofií‰ek
2007 a krásného poháru i hlavní cenu -
patnáctikilogramov˘ pytel psího krmení.
Z finalistÛ se rozhodãím nakonec nejvíce
líbil dvoulet˘ pejsek Deny, jenÏ vzdálenû
pfiipomínal Jack Russell teriéra, ale byl to
nefal‰ovan˘ ãesk˘ vofií‰ek. MajitelÛm
Denyho patfií gratulace i dík za to, Ïe
vyhrané krmení vûnovali útulku. Jeho
svûfiencÛm poslouÏí i v˘tûÏek celé akce.
Za v˘stavní poplatky vybrané od pfiihlá‰e-
n˘ch úãastníkÛ bude nakoupeno krmení
a to také poputuje do Útulku pro opu‰-
tûná zvífiata v Ústí nad Labem. Snad se
i díky úãasti na vofií‰kovi podafií najít
nûkter˘m z pejskÛ nov˘ domov.

Za rok na shledanou!
Vûfiíme, Ïe nebylo mnoho tûch, ktefií
odcházeli domÛ zklamaní. Zvítûzit sice
nemohli v‰ichni, ale troufám si tvrdit, Ïe
poraÏen˘m nebyl nikdo. Vofií‰ci tu byli,
jsou a budou. AÈ uÏ se na jejich narození
podílela lidská nedbalost, náhoda, díra
v plotû, nebo snad dokonce „chovatelsk˘
zámûr“, zaslouÏí si na‰i pozornost i lásku
a dovedou ji mnohonásobnû vracet. Také
proto se s nimi tû‰íme za rok na shleda-
nou na PraÏském vofií‰kovi 2008. 

Jitka Hradecká
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V soutûÏi
o nejvût‰ího
‰ikulu
pfiekvapivû
zvítûzil Lexa
ze tfiídy
veteránÛ

·éfredaktor Svûta psÛ 
P. Dvofiák  pfiedává cenu vítûzi

âekání na koneãn˘ v˘sledek

SP 07/07 62-63 Voříšek  13.6.2007 11:29  Stránka 63


