
elgie je jedním z pûti
zakládajících ãlenÛ FCI
a organizace Société

Royale Saint-Hubert se podí-
lela i na obnovû FCI po roce
1921, neboÈ ta bûhem I. svûto-
vé války zanikla. KaÏd˘ vzdûla-
n˘ pejskafi by mûl vûdût, Ïe
v belgickém v mûsteãku Thuin
oficiálnû sídlí FCI a má zde
svÛj stál˘ sekretariát. Prezi-
dentem SRSH, sdruÏujícího
55 tisíc kynologÛ ve 101 klu-
bech, je pan Fred Denayer,
chovatel bíglÛ a rozhodãí pro
lovecké typy soutûÏí. V Belgic-
kém království se roãnû zapi-
suje kolem dvaceti dvou tisíc
‰tûÀat ve více neÏ ãtyfiech tisí-
cích vrhÛ. Evropskou v˘stavu
FCI tu pofiádali v roce 1982
a svûtovou v roce 1995. Pro
CACIB sem mÛÏete jet na
jedenáct víceménû tradiãních
mezinárodních v˘stav a pro
CAC na pût v˘stav národních,
jejichÏ seznam najdete na
stránkách www.srsh.be v rub-
rice Kalender. Pro na‰ince
neovládajícího francouz‰tinu
ãi holand‰tinu je orientace na

fiadû belgick˘ch interneto-
v˘ch stránek ponûkud obtíÏná
a zb˘vá jen pátrat a odha-
dovat, co kde asi najdete.
Kvalifikace na Crufts se udû-
luje v ãervnu na vyhlá‰ené nej-
prestiÏnûj‰í belgické v˘stavû
v Bruselu www.brusselsdogs-
how.be, která je jako jediná
pofiádána pfiímo pod hlaviã-
kou SRSH. Proto také zdej‰í
CAC platí pro ‰ampionát
Belgie za dva! Popularitou
a mediální známostí kaÏdo-
roãnû vévodí v˘stavnímu ka-
lendáfii listopadov˘ Kortrijk -
www.eurodogshow.be. Ten se
pro zmûnu py‰ní pfiízviskem
Eurodogshow a sloganem
„V˘stava s nejrozmanitûj‰í
mezinárodní úãastí“. Na titul
Evropsk˘ vítûz byste tu v‰ak
ãekali marnû. To jen drÏitelé
CACIBÛ získají pohár s nápi-
sem Eurocup, vítûzové mla-
d˘ch pohár DebutantÛ a je-
dinci s res. CACIB pohár Van
Vlaanderen. Nápaditû ztvárnû-
né ceny dostanou v‰ichni psi
ocenûní známkami dobr˘, vel-
mi dobr˘ a v˘born˘, pokud

nemají nárok na pohár za vy‰-
‰í titul, a stejnû tak i v‰echna
‰tûÀata a dorost. Chovatelské
skupiny a páry za pfiihlá‰ení
do soutûÏe nic neplatí a hára-
vé feny mají na v˘stavy vstup
povolen. Z finálov˘ch soutûÏí
stojí za zmínku seniorhand-
ling, kter˘ je rozdûlen na vûko-
vou kategorii 18 aÏ 40 let
a nad 40 let, a také soutûÏe
dorostu a mlad˘ch, kde pohá-
ry dostává prvních deset umís-
tûn˘ch jedincÛ. Organizace
v˘stavy je velmi precizní a fiíká
se, Ïe by jí mûl ãlovûk alespoÀ
jednou zaÏít. Pfiíjemnou v˘sta-
vou na poznávací cestování je
Liége v ãervenci, kde je moÏné
získat krásnû vypadající titul
Golden winner. Belgické mezi-
národní v˘stavy zaãínají uÏ
v lednu v Hoogstratenu
a Mouscronu, následuje úno-
rov˘ Gent a dubnové Antver-
py. Vyjet sem za tituly obãas
není snadné a s ohledem na
zimní poãasí se takov˘ v˘let
mÛÏe stát i slu‰nou zkou‰kou
fiidiãského umûní, pokud v zá-
vûjích vÛbec dojedete. V̆ stavy

jsou pûkné, dobfie propagova-
né v tisku a se znaãn˘m zahra-
niãním ohlasem. Podzimní ãas
nabízí pfiehlídky psí krásy
v Mechelenu, Charleroi,
v Genku a v jiÏ zmínûném
Kortrijku. V kruzích se posu-
zuje anglick˘m systémem
a nepí‰í se posudky, sbor roz-
hodãích ãasto obsahuje
skvostná zahraniãní jména, za
kter˘mi se vyplatí cestovat.
Chcete-li si otestovat, jak
mÛÏete dopadnout na Crufts,
zkuste si na nûkteré zdej‰í
v˘stavû najít v propozicích
anglického rozhodãího pro
své plemeno a vydejte se sem.
Získat CAC není snadné, pro-
toÏe se nezadává v kaÏdé tfiídû,
jak jsme zvyklí u nás. CAC
a CACIB obdrÏí jen nejlep‰í
pes a fena v plemeni v soutûÏi
mezi vítûzi mezitfiídy, tfiídy
otevfiené, pfiípadnû pracovní
a ‰ampionÛ! Poãty psÛ mimo
Brusel a Kortrijk patfií ke zla-
tému evropskému standardu,
ale v nûkter˘ch plemenech
b˘vá aÏ pfiekvapivû kvalitní
konkurence. âasto a rádi sem
jezdí profesionální handlefii,
neboÈ i je lákají zajímaví posu-
zovatelé. Belgie sice nepatfií
k úplnû blízk˘m zemím, ale po
dálnicích se cestuje dobfie
a prÛmûrn˘ch 850 km od
Prahy lze zvládnout ve slu‰-
ném ãase. AÈ se vám v zemi
bladhaundÛ, belgick˘ch ovãá-
kÛ, bi‰onkÛ frisé, papilonÛ,
bouvierÛ, grifonkÛ a ‰iperek
dafií!

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Kam na v˘stavy? – 10. díl

BELGIE
B

Právû letos oslavilo Belgické království
125. v˘roãí zaloÏení kynologické organizace
s názvem Královská spoleãnost svatého
Huberta (v holand‰tinû zkratka SRSH, 
ve francouz‰tinû KMSH). 

Oslavy 40. v˘roãí
v˘stavy v Kortrijku

Cenu dostane kaÏd˘!

Pan Petr
¤ehánek
posuzoval
v Liége
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