
dá se, Ïe povûstná ‰v˘-
carská neutralita a diplo-
macie na‰la i zde ideální

místo ke svému uplatnûní.
·v˘carská kynologická organi-
zace SKG byla zaloÏena v roce
1883, kynology sdruÏuje pfies
245 územních oddílÛ, 107
chovatelsk˘ch klubÛ a 6 dal-
‰ích kynologick˘ch klubÛ, coÏ
ãítá 68 tisíc organizovan˘ch
pejskafiÛ. Informace najdete
na oficiálních stránkách SKG
www.hundeweb.ch, ale zázra-
ky tu neãekejte. Informace se
vám budou obtíÏnûji hledat
a vût‰ina dÛleÏit˘ch souborÛ,
nabízená jen ve tvaru pdf ke
staÏení, vás chvílemi pfiivede
k zoufalství. Pro mezinárodní
v˘stavy v˘raznû lépe funguje
adresa www.chiens-expo.ch,
kde najdete propozice, moÏ-
nost on-line pfiihlá‰ení v˘stav
i placení kreditní kartou
a zhruba dva t˘dny pfied akcí
i rozpis kruhÛ. Splnit ‰ampio-

nát ·v˘carska bylo pro cizince
je‰tû pfied nûkolika lety velmi
nesnadné. Pouhé ãtyfii mezi-
národní v˘stavy v roce a zadá-
vání jediného CAC na úrovni
CACIB ãinilo titul znaãnû
nedosaÏiteln˘m. Na‰tûstí
doba se mûní a SKG na ni od
roku 2007 zareagovala zmû-
nou systému. âekatelství CAC
se nyní udûluje v kaÏdé tfiídû
dospûl˘ch, zaveden byl i titul
Junior ‰ampion, kter˘ citelnû
chybûl, a ·ampion veteránÛ.
Tradiãní mezinárodní dvojv˘-
stavy, jarní v St. Gallen a pod-
zimní v Lausanne, doplnilo
je‰tû únorové dvojãe ve
Fribourgu a pro rok 2008 na-
jdete v kalendáfii i dvû ãervno-
vé v˘stavy v Lucernu. Tady se
mezinárodní v˘stavy konají
jen jednou za pût let. PrÛ-
mûrn˘ poãet pfiihlá‰en˘ch psÛ
se pohybuje kolem dvou tisíc.
V˘stavní místopis ·v˘carska
musíme doplnit je‰tû o tfii

místa: Bern, kde se v roce 1974
a 1994 konaly svûtové v˘stavy
FCI, Curych, zde probûhla
evropská v˘stava FCI 1983, a
Basilej coby dûji‰tû historicky
první soutûÏe ‰ampion ‰ampi-
onÛ FCI v roce 1997. Nej-
prestiÏnûj‰í klání ‰ampionÛ
FCI se konalo ve stejné zemi
je‰tû v roce 2002 v St. Gallen
a tfietí roãník hostila Bra-
tislava 2004. Svûtová v˘stava
1994 v Bernu pfiekroãila o 4
tisíce psÛ pfiedchozí rekord
z Brna 1990 a vynikající, doko-
nale promy‰lenou organizací
nastavila na dlouhé roky laÈku
následujícím akcím. Jedinou
v˘stavu se zadáváním CAC
pro v‰echna plemena hostí
mûsteãko Bulle v polovinû
ãervna, jinak si musíte dohle-
dat CACovou v˘stavu svého
plemene v prÛbûhu kalendáfi-
ního roku. I ta je jen jedna
v roce. Pozor, pro ‰ampionát
musí mezi prvním a posled-
ním CAC uplynout minimál-
nû 366 dní! Velmi záhy po
doporuãení FCI zavedlo ·v˘-
carsko tfiídu ‰tûÀat od 3 do 6
mûsícÛ vûku a pro její vítûze

i pro nejúspû‰nûj‰í dorostence
pofiádá finálové soutûÏe. Po-
ãítejte s tím, Ïe pfiihlá‰ka na
zdej‰í v˘stavy je na na‰e po-
mûry drahá. ·edesát euro za
prvního a padesát ãtyfii za dru-
hého psa znamená pfii dvou-
denní v˘stavû a cestû tfieba do
Lausanne slu‰n˘ prÛvan v roã-
ním rozpoãtu. Naproti tomu
kaÏd˘ úãastník v˘stavy dostá-
vá zajímav˘ dárek napfiíklad
v podobû praktického ‰v˘car-
ského zavíracího noÏe, skláda-
cí Ïidliãky a podobnû. Z kruhu
si ov‰em odnesete jen kartiã-
ky. Diplom s ocenûním si mÛ-
Ïete nechat vytisknout za 5
euro. Pohár a vûcnou cenu do-
stane jen ten, kdo se umístí ve
finále. Pro cestování je ·v˘car-
sko nádherná zemû s pohodl-
n˘mi dálnicemi, k jejichÏ pou-
Ïití potfiebujete platnou
známku. Veterinární provûrky
na hranicích jiÏ trochu polevi-
ly, ale i tak buìte pfiipraveni
na pfiípadnou kontrolu zava-
zadel, neboÈ tento neutrální
stát není ãlenem EU a do
Schengenského prostoru se
zapojuje postupnû jako pfii-
druÏená zemû. Ne v‰echny
hotely berou psy. Témûfi v‰ude
ve ·v˘carsku se obtíÏnû par-
kuje, a tudíÏ je dobré pfiijet
s pfiedstihem. Zaparkujete za
6 CHF nebo 5 euro (rok 2007).
Na v˘stavách platí, ve smyslu
doporuãení FCI, striktní zákaz
pudrování, lakování, úprav
srsti atd. a jeho dodrÏování je
nekompromisnû postihováno.
V St. Gallen ãinila problém
i síÈka chránící dlouhou srst
na u‰ích afgánského chrta.
Pro blaho psÛ jsou v‰ak pfii-
praveny pravidelnû uklízené
záchodky s dvojím povrchem,
pilinami a trávou, i misky s vo-
dou. Jste-li schopní zaplatit
vy‰‰í polatky, chcete-li si vy-
chutnat úchvatné pfiírodní
scenerie, máte-li chuÈ se setkat
s velmi pestr˘m sborem reno-
movan˘ch zahraniãních roz-
hodãích a dopfiát si trochu lu-
xusu, pak neváhejte a jeìte.
·v˘carsko je místem, jehoÏ ná-
v‰tûvu si mÛÏete nadûlit za
odmûnu. 

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Zemû helvétského kfiíÏe drÏí kynologick˘
primát, kter˘ není na první pohled pfiíli‰
patrn .̆ V osobû pana Hanse W. Müllera dalo
psímu svûtu prezidenta FCI, kter˘ v roce 2009
zavr‰í 25 let soustavné práce v této funkci.

V˘stavní haly v St. Gallen

âesk˘ rodák, mezinárodní rozhodãí Ïijící ve
·v˘carsku MVDr. Jan Nesvadba (vpravo)

Prezident FCI Hans Müller na
náv‰tûvû stánku Svûta psÛ v Brnû
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