KL
LUBO
OVÁ V
VÝSTA
AVA 2005
Praha, Vojanov
V
vy sady - 7. kvěětna 20005
Dne 7.kv
větna 2005 sse ve Vojan
nových
sadech konala již ttradiční klub
bová
výstava. Rok
R od rokuu pomalu, ale
a jistě
přibývá počet
p
vystavvovaných jeedinců.
Letos to bylo 15 Kareelských med
dvědích
psů a 12
1 Západosiibiřských laajek.
Myslím, žee u jiných kklubů by ten
nto počet
přihlášen
ných psů moohl vyvolat útrpný
úsměv, ale pro náss to byl skuttečný
svátek, jeliikož běžně sse radujemee, pokud
se nás na výstavě sejjde více nežž 3 psi.
Náš klub stále patří k těm málopo
očetným
a bohužeel, stále své psy vystavu
uje jen
nepatrný počet
p
z nás. Bylo tedy pastvou
p
pro oči vidět více jeddinců v jedn
né třídě,
srovnávat jednotlivvé psy a odchovy.
Vítězov
vé mohli býtt na sebe právem
pyšní, titull si tentokráát museli vy
ybojovat.
Tentoo rok klubovvou výstavu
u posuzovall zkušený ro
ozhodčí pan
n Ing. Jarom
mír Dostál DrCs.
D
a
musím říct, že nikkomu nedal nic
n zadarmoo, rozdávalaa se i známk
ka velmi doobrá. Bohužel, stále
někteří vystavovateelé neumí sv
vého psa spprávně předv
vést a postaavit, opět něěkteří pejsci v kruhu
spíšee poskakovaali, než ladn
ně klusali, toočili se a neepostáli. Něěkteří pejscii nebyli v id
deální
výstavní kondiici, to znamená, byli přříliš obézní nebo
n
naopaak hubení, nněkteří pejscci by
kto se občass stalo, že jin
nak pěkný pejsek
p
dostaal velmi dob
brou jen
potřeboovali vykarttáčovat. Tak
díky needostatečnéé přípravě jeeho majiteleem. A proto
ože naše klubové stanovvy ukládají chovné
podm
mínky 2x výýbornou na výstavě,
v
z ttoho jedna na
n klubové výstavě,
v
nebbo velmi do
obrá +
loveckéé zkoušky, musí
m majitelé, kteří svéého psa špattně připravili nebo předdvedli, rok počkat
p
a
psa si léépe připraviit, nebo s níím složit lovvecké zkoušky. Je to taak trochu paaradox poté co klub
od letošního roku povolil do chovu
c
psy s chybějícím
m zubem (a ejhle, letos byli na klub
bovce 2
j
dostall výbornou)). Tímto
karelácci s chybějíccím zubem, ale protožee to standartt povoluje, jeden
se boohužel do chhovu dostáv
vají pěkně ppředvedení psi
p s chybějjícím zubem
m dříve než psi v
podstaatě bez chybby, ale (znov
vu se opakuuji) psi ve šp
patné kondici nebo neppředvedení. Možná
by see majitelé mohli
m
nad tím
m zamyslet a příště se na klubovou
u výstavu ppřipravit lép
pe. Na
druhouu stránku musím
m
říct, že
ž je to spíšee sestupný trend
t
a většina majitelůů si uvědom
muje, že
pees by měl býýt na výstav
vu připraven
ný.

A nyní již výsledky posuzování:
KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES
PES
Třída mladých:

256

Ari od Starých dubů V1,CAJC

Třída dospívajících:

257

Juffy Nalle Bohemia V1,CAC

258

Bjornehusets Lucky V2,res.CAC

Třída otevřená:

259 Danny Pikimusta

VD3

260 Ikar Nalle Bohemia V1,CAC,Klubový vítěz,BOB

261 Ick Nalle Bohemia V2,res.CAC

Třída pracovní:

262 Argon Arfus

V1,CAC

FENA
Třída mladých:

263 Agima od Starých dubů V1

264 Assi od Starých dubů

VD2

Třída dospívajících:

265 Bessy Ostravická niva VD4

266 Esmeralda Pikimusta VD2

267 Jessi Nalle Bohemia

V1

268 Jola Nalle Bohemia

VD3

Třída otevřená:

269 Inge Nalle Bohemia

nedostavila se

Třída vítězů:

270 Daisy Pikimusta

V1,CAC,Klubový vítěz

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA
PES
Třída mladých:

513

Endy od Horusického
V2
rybníka

514

Erny od Horusického
rybníka

V1,CAJC

Třída otevřená:

515 Argo z Vlčího doupěte VD2

516 Astor z Chrastic

531

Cir od Horusického
rybníka

VD3

V1,CAC

Třída vítězů:

517 Bim Mutara

V1,CAC,Klubový
vítěz,BOB

Třída pracovní:

518 Alan Heřmánková stráň

V1,CAC

FENA
Třída dospívajících:

519

Denny od Horusického
rybníka

V1

Třída otevřená:

520 Adélka z Letné

V1,CAC,Klubový
vítěz

521

Aranka z Malinového
údolí

V2,res.CAC

522

Bernadeta od Katova
můstku

VD3

Třída seniorů:

523 Džudy Hvězda Sibiře

V1,Nejlepší veterán

A co říci na závěr? Snad jen Sláva vítězům, čest poraženým.........a nezbývá nám než se těšit
na další ročník.
J.Dopitová

