
ezvízov˘ styk âeské republiky
s Mexikem znamenal o jednu sta-
rost ménû pfii plánování cesty. Psi

museli mít platné krevní testy, oãkování
v pasu, potvrzení o veterinárním vy‰etfie-
ní a kulaté razítko z veterinární správy.
Z nûmeckého leti‰tû ve Frankfurtu nad
Mohanem se v obfiím letounu vydalo na
11 hodin dlouh˘ let pfies padesát psÛ
z rÛzn˘ch zemí. Na leti‰ti v Mexiku
museli projít veterinární kontrolou
a dostali 4 dny platn˘ certifikát pro
pobyt a návrat. Kdo se zdrÏel déle, musel
si na v˘stavû vyfiídit dal‰í. Tím ale ve‰ke-
ré komplikace skonãily a cesta i návrat
probûhly bez problémÛ.

Organizace
V̆ stava v Mexiku byla ãtyfidenní, pfiiãemÏ
první dva dny se konaly dvû mezinárodní

v˘stavy se zadáváním CACIB, tfietí den
americká sekãní v˘stava se zadáváním
titulu CACIB + vítûz Americko-karibské
sekce (to je obdoba nám známého
Evropského vítûze) a ãtvrt˘ den v˘stava
svûtová. Katalog obsahoval 5528 pfiihlá-
‰en˘ch psÛ, k jejichÏ posuzování bylo
pozváno pfies 80 rozhodãích v pomûru 
75 % z Ameriky a 25 % z Evropy, Japonska,

Indie a Afriky. Tím je asi zfiejmé, jaké teo-
retické ‰ance mûli pfiípadní evrop‰tí
vystavovatelé. Zohlednit musíme ale je‰-
tû dvû vûci. Jednak v Americe vystavují
v˘hradnû profesionálové, ktefií dobfie
znají místní podmínky a umûjí se
v domácím prostfiedí pohybovat, a jed-
nak se situace s konkurencí plemeno od
plemene i stát od státu v˘raznû li‰í. Mezi
nejpoãetnûj‰í plemena patfiili angliãtí
buldoci (173), labrador‰tí (149) a zlatí
retrívfii (94), rotvajlefii (136), neapol‰tí
mastinové (116), bordeauxské dogy
(102), boxefii (101), jezevãíci (96) a ang-
liãtí baseti (89). Stfiednû obsazená pleme-
na mûla kolem 30 aÏ 40 jedincÛ. V kata-
logu bylo i 7 ãesk˘ch teriérÛ, ale
napfiíklad jen 6 pekinézÛ. V nedûli se
navíc konala svûtová v˘stava nûmeck˘ch
ovãákÛ s pfiihlá‰en˘mi 300 jedinci. 
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Světová výstava FCI - Mexiko 2007
V poslední dobû se Svûtové v˘stavy FCI na tfii roky pfiestûhovaly na americk˘
kontinent. V roce 2003 do Ria de Janeira v Brazílii, 2004 do Buenos Aires
v Argentinû a letos do Mexico City v Mexiku. V‰echny tfii jmenované v˘stavy
absolvovala dvojice profesionálních handlerÛ Klára ProkÛpková-Wastiaux
a její manÏel Thomas. Právû oni se s námi podûlili o své dojmy z Mexika.

Stupnû vítûzÛ – Best in Show
Svûtové v˘stavy Mexiko 2007

B

BIG: Vítûzové FCI skupiny VI.
– honiãi a barváfii
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Program
Ne v‰ichni vystavovatelé vûdí, Ïe svûtové
v˘stavy mívají zajímav˘ zahajovací i závû-
reãn˘ ceremoniál stejnû jako tfieba olym-
piáda. Pfii ãtyfidenní v˘stavû ve vzdálené
zemi se obvykle naskytne pfiíleÏitost na
zhlédnutí obou slavností. V Mexiku se
zahajovalo tancem na ohnûm osvûtle-
n˘ch pyramidách a konãilo pfiíjezdem
galéry s osadníky v dobov˘ch krojích
a ukázkami drezury koní. Souãástí cere-
moniálÛ je vyvû‰ení vlajky FCI, zahajova-
cí projevy a na závûr pfiedávání vlajky
z rukou prezidenta FCI zástupcÛm zemû,
která bude pofiádat následující svûtovou
v˘stavu. V˘teãnû fungující sekretariát
mexické v˘stavy byl otevfien jiÏ dva dny
pfiedem, takÏe si vût‰ina vystavovatelÛ
zvládla v pohodû a beze spûchu vyfiídit
nezbytné formality vãetnû vyzvednutí
katalogov˘ch ãísel a katalogÛ. V‰echny
kruhy vãetnû finálového se nacházely ve
stejné hale. Dominantu haly tvofiil kovo-
v˘ most v mezikruÏí, kter˘ slouÏil hand-
lerÛm pro pfievádûní psÛ. Jen nebylo rad-
no stát pod ním, protoÏe kovovou
konstrukcí propadlo a proteklo naprosto
v‰e… Vzhledem k tomu, Ïe se psÛm
v Americe nepí‰í posudky, zvládnou roz-
hodãí posoudit i ke stovce jedincÛ a je‰-
tû se vystfiídat v kruhu s dal‰ím kolegou.

Dennû se tak v jednom kruhu pfiedvádû-
lo v prÛmûru kolem 150 psÛ rÛzn˘ch ple-
men. Aãkoliv organizace v kruzích zpo-
ãátku trochu vázla, pofiadatelé se uãili ze
dne na den a pfii svûtové v˘stavû uÏ bylo
v‰e v pofiádku. Pfiekrásné veliké diplomy
svûtov˘ch vítûzÛ a ‰ampionÛ Mexika vy-

dávala v˘stavní kanceláfi je‰tû t˘Ï den.
Profesionální handlefii mûli psy soustfie-
dûné v pfiepravkách a ohrádkách ve
zvlá‰tní hale, tzv. grooming hall, kde
z nich postupnû vyrábûli hvûzdy v˘stav-
ních kruhÛ. O úklid se tu bohuÏel nikdo
nestaral a psí záchodky v podobû bedni-
ãek s pilinami zÛstaly ve stejné podobû
celé ãtyfii dny. VÛni takového místa si asi
umíte pfiedstavit. Zato v˘stavní hala
byla plná divákÛ, kter˘ch i díky dopro-
vodn˘m programÛm odedience, agility,
flyball a dal‰ích pfii‰lo neãekané mnoÏ-
ství na vût‰inu dne.

Úspûch 
S údivem jsem seãetla bilanci umístûní
deseti rÛzn˘ch psÛ, které Klára a Thomas
v Mexiku po ãtyfii dny vystavovali.
Posuìte sami: 18x CAC, 14x CACIB,
9x BOB, splnili 8 titulÛ ·ampionÛ
Mexika, získali 4x titul Americko-karibsk˘
vítûz, 3 Svûtové vítûze, 1x titul Svûtov˘
vítûz mlad˘ch, 4x Nejlep‰í veterán a 3x se
umístili v Best in Group na bodovaném
místû. Kter˘ úspûch povaÏují za nejvût‰í?
Thomas urãitû vítûzství s fenou americ-
kého staford‰irského teriéra, kdy získal
mezi 92 pfiihlá‰en˘mi CAC, CACIB, BOB
a je‰tû tfietí místo v BIG u amerického
rozhodãího Alwina Krause! Také res.
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BIG III.: Sealyham
teriér Stonebroke
Right on the Money

BIG a BIS 3: Mexick˘
naháã stfiední Tizoc
(Bobadilla)

Juniorhandling posuzoval mladiãk˘ Juan
Miranda z Mexika

Klára Wastiaux s polsk˘m
ovãákem níÏinn˘m
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CACIB krátkosrsté ãivavy mezi 107 kon-
kurenty na svûtové v˘stavû u argentinské-
ho rozhodãího Enrique Filippiniho je
nádhern˘. V‰e najdete podrobnû na
stránkách www.toklaramas.com Jedin˘m
ryze ãesk˘m úãastníkem byl královsk˘
pudl bíl˘ paní Markové Federico Fellini
Marco Bohemia pfiedveden˘ v sobotu
a v nedûli.

Zajímavosti
Jin˘ kraj, jin˘ mrav, fiíká se. V porovnání
Evropy s Amerikou to z pohledu kynolo-
ga platí dvojnásob. Oproti katalogu se
dostavila na soutûÏ jen zhruba polovina
psÛ. Mnoha majitelÛm staãí, Ïe je jejich

pes na takovou akci zapsán. Fakt, Ïe psi
z Ameriky vypadají naprosto jinak neÏ
jejich evrop‰tí kamarádi, je známou vûcí.
Pfiedmûtem diskuse je tedy pokaÏdé otáz-
ka, jak je moÏné do standardu FCI napa-
sovat americké jedince, ktefií mu sv˘m
vzhledem neodpovídají. A to bez ohledu
na vydatné úpravy srsti a vylep‰ení vlast-
nû v‰eho, co na psovi zmûnit lze. Zdá se,
Ïe jde celosvûtovû o jak˘si kompromis.
V Evropû se posuzuje podle standardu
FCI, v Americe se akceptuje zdej‰í vzhled.
V‰ak i prezident FCI zvolil nejkrásnûj‰ím
mlad˘m jedincem svûtové v˘stavy bouvi-
era v ãistû americkém stfiihu. Ve v˘stav-
ních kruzích se hodnû posuzovalo podle
toho, odkud ten kter˘ rozhodãí pocházel.
Skuteãností je, Ïe na základû situace se
silnou pfievahou americk˘ch rozhodãích
pfiijalo Generální zasedání FCI nové
usnesení, na základû kterého musí b˘t na
dal‰í svûtové v˘stavy delegováni rozhodãí
v pomûru 75 % ze zemí FCI a 25 % z ostat-
ních, coÏ je Amerika a Anglie. Snad se pak
podafií více prosazovat chovatelské zámû-
ry a vyhovût standardÛm FCI. Asi jen
v Americe je moÏné, aby velmi úspû‰n˘
a ãerstvû plnolet˘ juniorhandler z Me-
xika, kter˘ je‰tû letos soutûÏil na Crufts
a obsadil tu tfietí místo, hned vzápûtí
posuzoval juniorhandling na svûtové
v˘stavû. Inu úspû‰n˘m jsou v tûchto kon-
ãinách dvefie otevfiené. Pohled z ménû pfií-
jemné strany zaÏil Thomas ve v˘stavním
kruhu. Pár zdej‰ích handlerÛ mu nûkoli-
krát zámûrnû hodilo pfiímo pfied vystave-
ného úspû‰ného psa voÀavou odmûnu.
Odolal by vá‰ pes su‰en˘m jat˘rkÛm? Tak
bohuÏel vypadá nesportovní chování
v praxi. Mezi ponûkud neobvyklé záÏitky

patfiil i prÛbûh finálov˘ch soutûÏí svûtové
v˘stavy. Chybûl tu moderátor, na jaké
jsme u nás zvyklí. Jen velmi sporadicky
promluvil do mikrofonu jeden z pofiada-
telÛ. Ameriãtí profesionálové vûdûli, kdy
a kam mají nastoupit, ostatní mûli více-
ménû smÛlu. V˘sledky neoznamoval
nikdo, takÏe ‰lo o takfika utajenou soutûÏ.
Jedin˘m zdrojem informací se staly webo-
vé stránky www.fcmac.org.mx, které
bohuÏel neobsahují ani kompletní
v˘sledky finálov˘ch soutûÏí ze v‰ech ãtyfi
dní. Svûtové agentury pfievzaly jen údaje
o vítûzi Best in Show, kter˘m se stal bíl˘
trpasliãí pudl Ch. Smash JP Talk About
Me z Japonska. Jeho úprava, bezchybné
pfiedvedení i fantastick˘ pohyb uchvátily
kaÏdého, kdo jej spatfiil. Druhé místo
obsadil anglick˘ buldog Malfoy z Mexika
a tfietí mexick˘ naháã Tizoc, kter˘ získal
stejné místo i první den. Mimochodem
Mexiãané jsou na své národní plemeno
nesmírnû hrdí a první den v˘stavy se jich
u rozhodãího z Kostariky Oscara Val-
verdeho se‰lo 84. Naproti tomu byli pfii-
hlá‰eni pouze 4 peruán‰tí naháãi. V̆ stava
v Mexiku sice nepfiekonala Buenos Aires,

ale bylo zajímavé na ní b˘t. Svûtová v˘sta-
va FCI opustila minimálnû na pfií‰tích 5
let americk˘ kontinent. NeÏ se do tûchto
konãin vrátí, stihnou chovatelé odchovat
dvû aÏ tfii generace nov˘ch ‰ampionÛ
a mnoho vûcí se zmûní. Vûfime, Ïe to
budou zmûny k dobrému pro nás i pro
na‰e ‰tûkající kamarády.

S podûkováním Kláfie a Thomasovi za
pfiíjemné odpoledne s povídáním

o Mexiku Libu‰e Brychtová
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BIS Junior: Flandersk˘ bouvier
Wise Choice Flashpoint Renegate

BIG VII.: Anglick˘ setr
Stagedoor Rock It Man
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Vítûzové FCI 
skupiny X. – chrti
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