
                   

 

 

World Dog Show 2013 

Hungexpo Budapest 

 Maďarsko 

16.-19.5.2013 

 

 

 celkem 18 500 psů (z toho 6000 na středečních speciálních výstavách předcházejících WDS) 

 371 plemen 

 rozhodčí z 5 kontinentů – za Českou republiku: Naďa Klírová (pudl střední) a Miroslav 

Václavík (čs.vlčák feny) 

 konalo se 5 velkých kynologických akcí: Světová výstava psů + CACIB Budapest + Interra 

Terrier Show + Evropská výstava chrtů + Světový pohár maďarských národních plemen 

 zámecký park v Gödöllő – Obedience World Championship 

 po celé dny probíhaly ukázky, vzdělávací programy a soutěže v pavilonu F 

 více než 100 firem nabízelo produkty v pavilonech G, F a na venkovní ploše 

 ve dvou přilehlých pavilonech se v sobotu a v neděli konala mezinárodní výstava koček a 

malých domácích zvířat (králíci, morčata...)  

 některé z největších úspěchů našich v závěrečných soutěžích: 

čtvrtek 16.5.2013 

Nejlepší pár - 1. místo - Dandie Dinmont Terrier – maj. Ludvík Rus 

Nejlepší chov. skupina - 1. místo – Yorkshire Terrier – maj. Alena Bystranská 

Best Veteran – 2. místo - Yorkshire Terrier – maj. Ingrid Dědková 

Best Junior III. Group – 4. m - Yorkshire Terrier – Eagle Heart Stříbrné přání, ch+m: A. 

Bystrianská 

neděle 19.5.2013 

Best Puppy of Day – angl. kokršpaněl Kryšpín Black Petrs – chov. Petr Studeník 

 čeští chovatelé a majitelé získali řadu titulů BOB, World Winner, World Junior Winner  

výsledkové listiny jednotlivých dní jsou k dispozici na webu výstavy 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentační stánek ČMKU na Světové výstavě psů 2013, Hungexpo Budapest 
 

 

 

 

 

Propagační stánek Evropské výstavy psů 2014 

   Stánek Českomoravské kynologické unie byl umístěn vedle main ringu v sousedství ostatních 

kennel klubů. Byl reprezentativním zastoupením ČMKU a české kynologie na vysoké úrovni. 

   Sestával z kobercové plochy 9x3m, info pultíků, na stěny jsme umístili bannery Euro Dog Show 

2014, velký banner tvořil jednu stěnu stánku, v rohu bylo umístěno mobilní logo ČMKU. Na 

stolech i pultících byly nově zhotovené ubrusy s logem akce, stojánky s vlajkou ČR a logem akce, 



zútulněno květinovým aranžmá. Hostům se podávalo drobné občerstvení. 

   Stánek postupně navštívila většina čelních představitelů FCI a reprezentantů spřátelených kennel 

klubů, zahraničních rozhodčích. Zastavili se účastníci z České republiky, podělili se o dojmy, 

postřehy, pochlubili se výsledky. 

   Prioritně byla propagována Euro Dog Show Brno 2014. Zájem o výstavu byl obrovský. Všechny 

propozice byly rozdány. Informace byly podávány v angličtině, němčině, ruštině. K dispozici byly 

propozice, plakety a hostům předány šátky s logem výstavy. 

    Euro Dog Show Brno 2014 byla rovněž anoncována a představena novinářům včetně bližších 

informací a webových stránek akce na tiskové konferenci v tiskovém centru WDS. 

 

Mezinárodní spolupráce 

   V průběhu výstavy proběhla řada konkrétních úspěšných jednání se zástupci kennel klubů, 

pořadateli akcí, reprezentanty firem. Mnoho věcí bylo předjednáno s tím, že je třeba je 

administrativně dotáhnout, připravit dohody, stanovit konkrétní podmínky, zjistit možnosti a při 

dalším jednání doladit k oboustranné spokojenosti. Další možnost osobního setkání s většinou 

partnerů bude při EDS ve Švýcarsku na konci srpna 2013. Možnost osobního jednání, “sladění tváře 

se jménem”, podstatně usnadňuje následnou mailovou i telefonickou komunikaci v dané věci i v 

dalších případných kontaktech s partnerským kennel klubem. 

 

 

 Švýcarský kennel klub – při setkání s prezidentem Laurentem Pichardem bylo dojednáno 

nadstandartní umístění promostánku ČMKU/EDS 2014 zdarma po dobu konání EDS 2013 v 



Ženevě 29.8.-1.9.2013 + rámcově byl dohodnut průběh a náležitosti k předávání/přebírání 

vlajky pořadatelské země při závěrečném Best in Show programu 

 

 Finský kennel klub – jednání s Marku Mähönenem ve věci reciproční spolupráce 

pořadatelských zemí – stánek, inzerát, banner na web - WDS Helsinky 2014 (8.-10.8.) na 

únorovém DuoCACIB Brno 2014 a EDS Brno 2014 na WDS Helsinky, finský promo road trip 

má na starosti Sampo Miettinen 

 

 Italský kennel klub – při jednání s prezidentem IKC dohodnuta reciproční spolupráce – umístění 

bannerů výstav na stránky klubů, inzerce pro EDS Brno 2013, stánek v Brně pro Milano 2015 

 

 Norský kennel klub – organizátory zastupovala Anne Hofmo Bjolgerud, zájem o promo stánek 

EDS Lillestrom 2015 na EDS Brno 2014 

 

 Belgický kennel klub – Sven Wastijn nás oslovil jménem pořadatelů EDS 2016 v Bruselu s 

návrhem uspořádání společné tiskové konference a koordinovaného umístění stánků všech 

nastupujících pořadatelských zemí = ČR, Finsko, Itálie, Norsko, Belgie 

 

 Australský kennel klub – člen předsednictva  a představitelé chovatelských klubů se přiletěli 

podívat na průběh a úroveň WDS v Evropě, zajímali se o kynologii v ČR, EDS 2013, způsob a 

možnost pozvání českých rozhodčích do Austrálie, mají zájem o specialisty na 

plemeno/skupinu, chtějí odborníka z jiné části světa, náhled na jiný typ psů daného plemene, 

nabízeli spojení speciálních výstav více plemen, případně spolupráci s Novým Zélandem při 

využití pozvaného rozhodčího 

 

 Slovinský kennel klub – prezident Kavčič inicioval hovor ve věci užší spolupráce a koordinace 

spřízněných a velikostně, teritoriálně i funkčně podobných kennel klubů pro možné lepší 

prosazování společných zájmů a dobrou vzájemnou informovanost o dění v jednotlivých zemích 

i FCI 

 

 Turecký kennel klub- jednání s prezidentem Iznitem Ozkanalem – dojednáno reciproční 

zveřejnění článku kynologii v dané zemi a promo EDS 2014 

 

 Cyprus Kennel Club – prezident se informoval o struktuře kynologie v ČR, velikosti ČMKU, 

možnosti delegování rozhodčích z ČR na kyperské výstavy 



 

 Crufts 2014 – jednání s paní Susan Sampson – dohodnuta reciproční spolupráce při propagaci 

akcí – zdarma stánek ČMKU na Crufts 2014 (6.-9.3.2014) za stánek Crufts na EDS 2014 

 

 FCI – Marketing a PR Manager paní Marie Luna Durán by v rámci promo akce FCI chtěla 

navštívit listopadovou MVP v Praze 2013, má zájem o stánek s kynologicky znalým 

překladatelem, kde bude informovat o činnosti FCI, chtěla by se zúčastnit případné tiskové 

konference, nabízí umístění kvízu na web, FCI dá drobné dárky vítězům MVP Praha – 

upřesnění podmínek a rozsahu mailem, následně osobně při EDS 2013 v Ženevě 

 

 Newsletter FCI – jsme vyzváni dodat články a do galerie fotografie z MVP, NVP v ČR – 

uzávěrka 10/2013 (aktuální číslo s fotkami z ČR může pak být k dispozici na stánku FCI v 

listopadu v Praze) 

 

 Eukanuba – jednání se zástupci firmy ve věci hlavního sponzoringu EDS Brno 2014, main ring 

+ pronájem dané haly, ohraničení kruhů, desky, čísla, galavečer - dohoda bude finalizována při 

EDS v Ženevě 

 

 Our Dog – banner EDS Brno 2014 je a bude umístěn na stánku Our Dog na všech akcích v 

Evropě, kterých se zúčastní, nabízí rovněž možnost distribuce propozic na těchto akcích, je 

třeba je zaslat, byla nám také předána výkonným ředitelem Vincem Hogenem velká trikolorní 

kokarda EDS, recipročně dohodnuto umístění loga na propozice při jejich dotisku   

 

 Karl Donvil prezident WDPA nabízí na požádání zaslání manuálu s hlavními praktickými 

postřehy k uspořádání závěrečného kruhu pro možnost co nejlepších profi fotografií z Best in 

Show programu, nezbytnosti pro rychlý a efektivní průběh, absolvovali jsme konkrétní 

prohlídku u main ringu – druh a umístění osvětlení, barva a rozvržení koberce, rozmístění a 

výška stupínků, vstupy pro akreditované zástupce tisku a fotografy, ohraničení main ringu, 

pozadí atd. 

 

 firma Brema Dog – nabízí reciproční umístění bannerů na webu 

 

 švédská firma Premune představila svůj výzkum v oblasti zvýšení protialergické imunity 

prostřednictvím podávání speciálního proteinu v prvních dnech života, cílený výzkum a 

pozorování proběhlo na vybrané skupině psů ve Švédsku, nyní mají zájem svůj program 



představit veterinářům a kynologům a zájemcům dát možnost se zapojit  

 

 Milivoje Uroševič – nabízí svoje zkušenosti a odborné znalosti při náležitém zpracování 

podkladů požadovaných v procesu možného uznání pražského krysaříka a chodského psa pro 

standardní a vědeckou komisi FCI 

 

 pan Yossi Gui  - předseda vzdělávací komise Izraelského kennel klubu a reportér Dog News má 

zájem napsat článek o národních plemenech užívaných pro jejich původní účel 

 

Postřehy, náměty, úkoly 

 opravit (překlepy, překlady, doplnění log partnerů, doplnění “Brno” na titulku) a dotisknout 

propozice EDS Brno 2014 

 vyzkoušet a spustit on-line přihlašování 

 přidat na web odkaz pro zájemce o komerční stánek – proklik na BVV kontaktní osobu 

pronájem obchodních stánků 

 zdokumentován průběh a rámcová forma předávání/přebírání vlajky pořadatelské zemi (vlajka, 

hymna, ukázka typicky českého – folklór, plemeno, krátký výstižný vtipný spot CZ národní 

plemena + výstaviště Brno, hudební podkres) 

 vstoupit do jednání s vědeckou komisí a komisí pro standardy FCI ve věci postupu v uznání 

pražského krysaříka a chodského psa 

 propagace, tisková konference 

 nejčastější dotaz – Rusové na možnost vystavování plně kupírovaných zvířat 

 zdůraznění Brna na promo bannerech, propozicích 

 

WDS Budapest 2013  

 loga akce na lahvích vody, sáčcích na hovínka, dárkové tašky, čokoládky s národními plemeny a 

logem 

 plusy - pěkné prostředí, čistota, dostatek místa, dobří informátoři, doprava i parkování bez 

problémů, typicky národně laděná dekorace kolem main ringu a na stolcích rozhodčích a VIP 

(papričkové vazby), výborná organizace servisu pro rozhodčí (přesuny, strava, informace) 



 mínusy – nefunkčnost wi-fi připojení v hotelu rozhodčích a VIP, nedostatečné směrovky k 

výstavní kanceláři, směrovky k výstavě, selhání/neodzkoušení techniky před zahájením, rušivé 

otevřené pozadí za main ringem, dusno u main ringu 

 

 

Široký Lubomír 

předseda ČMKU 


