Sdružená výstava chovatelských klubů Konopiště 2004

V letošním roce se již popáté sešli kynologové v krásném prostředí
zámeckého parku na Konopišti, aby zde předvedli svoje psy na klubových a
speciálních výstavách. Tradici pořádání výstav tu založil Klub bretaňských ohařů,
který má ke Konopišti blízký vztah, vždyť právě zde byl před 14 roky ustaven.
V počátcích se zde konaly výstavy pouze pro bretaňské ohaře, ale během let byly
pořádány také klubové či speciální výstavy klubů belgických ovčáků, beauceronů,
landseerů či Kavalír King Charles spanielů. V posledních letech je seskupení klubů,
které se na sdružené výstavě představují, téměř stejné – jedná se pořadatelský Klub
bretaňských ohařů, Klub chovatelů slovenských čuvačů, Klub anglického bullteriera,
klub chovatelů alpské braky jezevčíkovité a nově se letos účastnil také Klub
chovatelů honičů. Především díky posledně jmenovanému klubu se počet
vystavovaných plemen rozšířil na 17, za takové množství by se asi nemusela stydět
žádná oblastní výstava. Mnohé ze zde prezentovaných ras jsou v ČR hodně vzácně
zastoupeny, počítají se ne na desítky, ale na jedince.
V letošním roce se poprvé v Konopišti sešli také příznivci retrívrů, pro něž
jejich klub uspořádal samostatnou výstavu rovněž v blízkosti zámeckého areálu. A
když k tomu připočteme ještě „Pohádkový les“ pro děti a turistický pochod PrahaPrčice, jehož jedna větev směřovala přes Konopiště, dá se říci, že 15 května bylo na
Konopišti opravdu živo. Ovšem toto turistické centrum je natolik dobře vybavené, že
nikdo z účastníků nestrádal hlady a také parkovací plochy byly pro kynology, kteří
přirozeně přijížděli dříve než ostatní návštěvníci, dost velké a hlavně umístěné velmi
blízko výstavních ploch.
Zahájení Sdružené výstavy proběhlo přímo v jejím areálu, těsně pod zámkem.
Pořadatelé zajistili báječné „Čáslavské trio“ hornistů, které koncertovalo v areálu
obou výstav střídavě po celý den. Co bylo ovšem z pohledu vystavovatelů
nejdůležitější, byla skutečnost, že počasí akci přálo, nebylo horko a nepršelo. První
kapky začaly padat, když byla výstava slavnostně ukončena. V závěrečných
soutěžích posuzovaly střídavě dvě paní rozhodčí, Danielle Letroye z Belgie a Věra
Dvořáková. K výběru nejlepšího jedince výstavy se spojily a po velmi pečlivém
posouzení se rozhodly pro krásnou fenu italského krátkosrstého ohaře (bracco
italiano) Claudii od Melmatěje paní Léblové. Měli jsme z toho všichni velkou radost,
vždyť v celé republice je jenom 5 italských ohařů a přesto je jejich kvalita tak vysoká,
že vítězí i nad mnohem početněji zastoupenými plemeny. A dalším úspěchem
z pohledu nás, kynologů, byl fakt, že krásný pohár pro vítěze věnovali zástupci OV
KDU-ČSL z Benešova. Jak bylo konstatováno v kuloárech – že by se konečně
blýskalo na lepší časy a naše politická reprezentace by s námi, kynology, počítala i
jinak, než jako s plátci všemožných daní, pokut a poplatků?
Plemena KBO posuzovala: Daniele Letroye, B.
Výsledky:
Vítězové plemene (u některých plemen nebyl titul BOB zadán, neboť ocenění
zástupců rasy to neumožnilo):
•

Auvergnéský ohař:

•

Italský ohař

Ambra z Rajhradických polí
(chov. JUDr. I. Rudá, maj. S. Hanáček)
Claudia od Melmatěje
(chov. O. Stará, maj. M. Léblová)

•

St. Germainský ohař

San du Domaine de la Clé de Champs
(chov. P. Bermonville, maj. J. Tomášek)

•

Bretaňský ohař

Ivry z Taranky
(chov. H. Dvořáková, maj. manž. Novotní)

•

Slovenský čuvač

Aska Biely lev
(chov. Z. Hrubý, maj. J. Musil)

•

Rus-evropská lajka

Razbolnik Alex
(chov. Buzávskotyné L.M., maj. J. Strolený)

•

Basset hound

Artuš Zarzarroza
(chov. Ing. H. Lázničková, maj. M. Žabová)

•

Modrý gaskoň. baset

Nouka
(J.-M. Faisant, maj. S. Mrlina)

•

M. vendéeský basset Chic Lady z Mimoňské podkovy
(chov. E. Formánková, maj. M. Čížek)

•

V. vendéeský basset

•

M. modrý gask. honič Titus
(chov. D. Marre, maj. P. Hofman)

•

V. modrý gask. honič Utrika
(chov. B. Pathoux, maj. J. Mrlinová)

•

Porcelán

Raboliot du Pays de Maitres Sonneurs
(chov. J.-J. Fevilleaubois, maj. Mgr. V. Herián)

•

Anglický bullterier

Masaryk‘s Hot Dog
(chov. P. Masaryk, maj. J. Pavel)

•

Brakýř jezevčíkovitý

Eny Majerka
(chov. a maj. Ing. R. Blecha)

Alex Danda Bohemia
(chov. D. Maršíková, maj. M. Čížek)

Chovatelská cena:

bretaňští ohaři „Z Taranky“
chov. H. Dvořáková

Nejkrásnější pár:

malí modří gaskoňští honiči
maj. Slavomír Hanáček

Nejkrásnější pes výstavy:

italský ohař Claudia od Melmatěje
maj. M. Léblová

