Evropská výstava psů všech plemen, 5.-7.10.2012, Bukurešť - Rumunsko
Letošní Evropská výstava psů se konala relativně daleko od centrální Evropy - v hlavním městě Rumunska,
v Bukurešti - byla vyvrcholením „šňůry“ třech na sebe navazujících výstav na jedné trase od hranic až do Bukurešti
(29.9. Dracula Golden Trophy - Targu Mures, Wine Gate Keepers 2.10. - Ploiesti a Bucharest Winner 4.10.). Česká
republika byla na EuroDogu devátou nejpočetněji zastoupenou zemí mezi celkem 6157 vystavovateli (Rusko 1819,
Rumunsko 1183, Ukrajina 436, Maďarsko a Itálie 378, Polsko 218, Srbsko 201, Finsko 168, Česká republika 133,
Bulharsko 128). V pátek, 5. 10. 2012 byly vystavovány skupiny FCI 3, 4, 5 a 7 (celkem 1818 psů + 4 neuznaní - biewer
yorkshire), sobota 6.10.2012 pak patřila skupinám FCI 2, 6 a 10 (celkem 2335 jedinců + 5 zástupců neuznaných: 2
američtí buldoci, 2 boerbolové a 1 moskevský strážní pes) a v neděli se předvedla plemena ze zbývajících skupin FCI
1, 8 a 9 (v celkovém počtu 1944 + 3 jedinci neuznaných 2 lancashire heeler a 1 vostochnoevropský pes). Bohužel ve
sboru rozhodčích nebyl ani jeden český zástupce.
Představeno bylo 250 plemen z 52 zemí, z čehož jich více, než 4200 přijelo ze zahraničí. Za zmínku jistě stojí i
skutečnost o počtu zastoupených plemen, kdy jako nejpočetnější vzešel americký stafordšírský teriér (180),
následován Cane Corso (171) a dobrmany (132), dále početně zastoupeným plemenem byl bígl (81), bullmastif (80),
krákosrstý čivava a labrador (78), buldog (76), rottweiler a pomeranian (71), čínský chocholatý pes (70) a mops (69);
český fousek (2) a český teriér (7). Zajímavé bylo rovněž vidět početně zastoupená rumunská národní plemena
Ciobănesc Românesc Carpatin (80), Ciobanesc Romanesc Corb (26), Ciobanesc Romanesc de Bucovina (63) a
Ciobănesc Românesc Mioritic (50), jejichž prezentaci byla rovněž věnována část závěrečného programu. Skutečnost,
že byla hojně zastoupena některá plemena, byla jistě i díky možnosti účasti kupírovaných jedinců.
Výstava byla organizačně na dobré úrovni, jak co do personálu, tak do navigací a směrových orientačních tabulí. Nad
závěrečným kruhem byla umístěna obří obrazovka, na které mohli diváci na tribunách i na ochozech pohodlně
sledovat detailní dění v main ringu, včetně kvalitního ozvučení. Kruhy samotné pak byly umístěny ve třech přilehlých
halách a jen tři samostatné kruhy byly situovány na travnaté ploše před hlavní halou. Kruhy byly vybaveny koberci po
obvodu kruhu a jedním diagonálně, ohraničené byly páskami, nalepenými na podlaze, které mnozí lidé vně kruhu
překračovali. Mezi některými kruhy bylo velmi málo místa, což mohlo být způsobeno tím, že vystavovatelé
nerespektovali - byť předem zaplacenou grooming area, tedy prostor vyhrazený úpravě psů a s klecemi a stolky
znemožnili pohyb mezi kruhy. Kruhy byly celkově poměrně malé, což nedělalo problém u menších plemen a těch,
kterých bylo málo v jednotlivých třídách; bohužel větším plemenům tak nebylo umožněno předvést pohyb v plném
rozsahu.
Velkým překvapením zřejmě pro všechny vystavovatele bylo několik finančních stránek věci: poplatek za parkoviště
se odvíjel od typu vozidla (osobní, van, mikrobus, karavan, autobus), katalog na jednotlivé dny si každý vystavovatel
musel zakoupit - pokud o něj stál a dokonce si musel zakoupit i ceny za zadané tituly (kokardy za CACIB, BOB a RCH).
A tak nejednoho vítěze stály poplatky na místě téměř totožnou částku, jako byl výstavní poplatek na třetí uzávěrku.
V hale s hlavním ringem byly rovněž situovány prezentační stánky jak některých prodejců, tak budoucích pořadatelů
evropských a světových výstav FCI, včetně propagačního stánku střešní organizace. Ve stánku ČMKU byly k dispozici
jak propozice na únorové DUO-CACIB výstavy v Brně (těšily se opravdu velkému zájmu), tak informační letáky
k Evropské výstavě 2014. Mnoho dotazů bylo směřováno k reciproční dohodě a tak je možné v Brně opět očekávat
nápor ze zemí smluvních partnerů.
Ve stánku bylo opravdu živo, a jsme rádi, že jsme mohli přivítat a pohostit takové osobnosti evropské kynologie,
jakými jsou rumunský prezident AChR Cristian Stefanescu, polský prezident ZKwP Andrzej Mania, rozhodčí Štefan
Štefík (BG), Dorota Witkowska (PL), Bojan Matakovič, Damir Skok (CR), Giusseppe Alessandra (IT), Anatoli Zhuk (BY),
Ramune Kazlauskaite (LT), Vija Klucniece (LT) a další.

Rovněž jsme s radostí mezi prvními pogratulovali úspěšným českým vystavovatelům a poděkovali za reprezentaci:
Linda Hodová, která se svým australským ovčákem Stonehaven Bayshore Secret Strinke (BOB) dosáhla obrovského
úspěchu 3. BIG FCI I., Zuzana Nováková s kavalírem Zippy Prokopská hvězda (BOB), Marcela Nováková s kelpiemi
Royal Coctail Jumper Black (EuW), Royal Coctail Hamunaptra Blue (EuW) a jejich potomek Defty Blue Mount
McKinkey (EuJW + BOB), Dita Ungerová a krátkosrstá kolie Barcelona Bila Kaífa (BOB), Patrik Panaýrek a Jiří Piffl od
mopsů a amerických akit, pan Marian Porubský s vítěznými českými fousky Borek z Chatrnosti (EuW) a Borek
z Duškova dvora (EuVW, BOB), Ingrid Dedková s yorkšírkou De Luxe Bohemia Platina (EuW), Petra Pudová se saluki
Azhara Al Zahra (BOB + 2.BIG FCI X.), manželé Vojtekovi ze Slovenska s jejich překrásnou afgánkou, která dokonce
vyhrála skupinu X. a v závěru stál na druhém místě v soutěži o BIS, paní Linda Voláriková ze Slovenska, Monika Skok
se svými středními knírači, s malamuty pak ing.Lysák s Brad Pitt del Lago Degli Orsi (EuVW) a Kateřina Seidlová s The
Part Of Your Entity Shamanrock (EuW) a s Monikoona At First Sight (EuJW). Velkou radost jsme sdíleli s celkovou
vítězkou soutěže Junior Handling, slečnou Terezou Šubertovou - všem děkujeme za famózní zážitek!
Na závěr byla oficiálně rozlosována soutěž Eukanuba WORLD CHALLENGE,která se bude konat 15. - 16. prosince 2012
na Floridě. Česká republika startuje v I. Skupině.
Další pořadatelskou zemí Evropské výstavy psů bude Švýcarsko, které symbolicky přebralo štafetu a představilo se
v rámci závěrečného programu.
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