
ylo tu dost místa i pro fiadu pro-
dejních stánkÛ s chovatelsk˘mi
potfiebami a obãerstvením. Dva

a pÛl tisíce pfiihlá‰en˘ch psÛ znamenalo
pro pofiadatele nov˘ rekord a také starost
o 25 v˘stavních kruhÛ v sobotu a 22
v nedûli. K posuzování bylo pozváno i pût
posuzovatelÛ ze Slovenska, dva z Ra-
kouska a jeden z Polska. Finálové soutûÏe
se vyznaãovaly témûfi domácí atmosférou
a zaznamenaly dal‰í primát. Poprvé byla

nedûlní soutûÏ o nejkrásnûj‰ího mladého
psa a fenu posuzována po skupinách FCI,
z nichÏ byli vybráni tfii finalisté a z nich
dohromady nejlep‰í jedinci kaÏdé katego-
rie. Pro vystavovatele se psy se soutûÏ sta-
la pfiíjemnûj‰í a pro diváky pfiehlednûj‰í.
Sobotní vítûz dne v˘marsk˘ ohafi JCh.
E‰ír z Vtelensk˘ch strání ze utkal s vítû-
zem nedûle ‰icu Ch. Winterholme that

Brodway Man. Mezinárodní rozhodãí
Zdena Jílková si získala obecenstvo na
svou stranu, kdyÏ urãila vítûzem Best in
Show dlouhosrstého krasavce ze skupiny
spoleãensk˘ch plemen. Kompletní v˘-
sledky najdete na www.intercanis.cz 
Budete-li se chtít také vydat do Brna, má-
te nejbliÏ‰í pfiíleÏitost uÏ v únoru 2008.

L. Brychtová

BIG II. kanárská doga Kimi Show
Xanti Land, maj. Dana Luká‰ková

BIG V. akita inu Sára z Bambusového
háje, maj. Wolf Josef

BIG IX. ‰icu Ch. Winterholme that
Brodway Man, maj. Turkina a Podzemsk˘ch
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16. Moravskoslezská
národní výstava psů Brno
Brnûnská národní v˘stava se pfiestûhovala! Ne, neãtete nadpis
z bulvárního deníku, ale struãné vyjádfiení nejvût‰í zmûny 
tradiãní záfiijové v˘stavy, která se poprvé letos konala v hale
D brnûnského v˘stavi‰tû BVV a na pfiilehl˘ch venkovních plochách.

Vítûz Best in Show ‰icu Ch. Winterholme that Brodway Man, majitelé 
Turkina E. a Podzemsk˘ch J. a A. Na fotografii zprava: BOB udûlil Robert Kube‰,
BOD Tibor Havelka, BIG Mgr. BoÏena Ovesná, BIS Zdena Jílková. V pozadí
prezident âMKU MVDr. Lubomír ·irok˘ a fieditel v˘stavy Zdenûk Valenta.

BIG Národních a FCI neuznan˘ch
plemen búrsk˘ buldok Ch.
Aragorn Pumba, maj. Sta‰kovi

B

Vítûz
sobotního dne
v˘marsk˘ ohafi
Jch. E‰ír
z Vtelensk˘ch
strání,
maj. Simona
Medfiická
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