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9. listopadu tohoto roku se Světová výstava psů konala v Poznani v Polsku. Jelikož je to
po delší době pro nás poměrně blízko, rozhodli se někteří členové našeho Klubu se
Světové výstavy zúčastnit. Milada Dostálová zorganizovala autobus a protože z řad
našich členů byl malý zájem, počet účastníků zájezdu byl doplněn o majitele pejsků
jiných plemen. A tak z Moravy vyjeli tři dobrodruzi hájit barvy našeho Klubu. Za lajky to
byla Milada Dostálová s fenkami Sárou (Alča od Horusického rybníka) a Brixou z Letné a
Jarek Rous s Bienou z Letné. Za Karelské medvědí psy jsem vyrazila já s mým
Bjornehusets Luckym. Z Olomouce jsme vyrazili ve středu pozdě večer a až na počáteční
potíže s pozdním příjezdem autobusu, cesta proběhla v naprostém pořádku a na místo
jsme dorazili včas. Parkoviště bylo přímo v areálu a my jsme měli to štěstí, že autobus
zaparkoval přímo u naší haly. V hale jsme byli mezi prvními, a tak jsme mohli zaujmout
místa přímo u našich kruhů.
Karelští medvědí psi byli posuzováni jako první. Konkurence byla veliká, dorazila početná
skupina vystavovatelů z Dánska, kteří jsou, co se exteriéru týká, v poslední době špička.
Rozhodovaly i detaily, hodně záleželo také na i na tom, jak se psi předváděli. My jsme se
s Luckym prezentovali ve třídě pracovní a Lucky získal V1,CWC-obdoba našeho CAC.
Druhou velkou radost mi způsobil pes z mého chovu Cedrik Pikimusta, žijící v Polsku,
který ve třídě veteránů porazil loňského Evropského vítěze z Dánska a získal V1.
CACIBy a BOB získali psi z Dánska, shodou okolností pes i fena byli z jedné chovné
stanice BI-PÉS, BOB získala fena. Pěkné bylo vidět, jak si Dánové navzájem fandili a
pomáhali, pokud snad byla mezi nimi rivalita, rozhodně nebyla vidět.
Po skončení Kareláků ve vedlejším kruhu začalo posuzování lajek. I zde byla obrovská
konkurence. Z Ruska zde byla početná výprava, lajky měli perfektně připravené a
předvedené. Vznášely se jako obláčky, věřím tomu, že fény byly ráno před výstavou
proklatě žhavé. Všechny předváděné lajky z Ruska byly vesměs smetanové barvy.
Vypadá to, že i Rusové přikládají výstavám veliký význam. Bylo to vidět po celou dobu
posuzování lajek, nejen, že je předváděla profesionální handlerka, ale Rusové to i

obrovsky prožívali, tleskali, skandovali, ke konci dokonce mávali vlajkou. Takže my 3
lidičkové jsme si mohli fandit, jak jsme chtěli, ale poněkud jsme zanikali. A je
pravděpodobné, že pokud rozhodčí vidí dva jedince stejných kvalit, přikloní se k tomu,
komu fandí obecenstvo. Nicméně naše 3 lajky si vůbec nevedly špatně. Brixa v mezitřídě
získala V3 a jelikož je to jedna z jejích prvních výstav, je to pěkný úspěch. Její sestra
Biena získala ve třídě otevřené VD2. Vzhledem k tomu, že byla v konkurenci již
dospělých fen, je druhé místo skvělé. A Sára ve třídě šampionů ve svém věku 6 let
získala V2. Mimo naši moravskou výpravu se Světové výstavy zúčastnil i pan Kesely
s Bimem Mutara, který také získal ocenění výborná.
Celkové dojmy z výstavy byly dvojí. První, neocenitelná věc byla možnost vidět mnoho
krásných jedinců z jiných zemí, navázat kontakty a potkat známé, které vídáme jen při
těchto příležitostech. Smutnější bylo, že pořadalelé patrně neměli výstavu příliš
sponzorsky podchycenou, a tak jsme nedostali dokonce ani stužky a když jsem se ptala,
zda nedostanu něco za CAC, bylo mi sděleno (sice hezky a vstřícně), že mám potvrzení,
a to mi stačí. Tak alespoň, že mi to zapsali do toho rodokmemu..
Ale kromě této vady na kráse, byl můj dojem pěkný, stálo za to, zúčastnit se.
Jitka Dopitová
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