
Boxer CAC Dunja Jisuko, nar. 19. 12.
2000, o. Ich. Zeffiro della Cadormare, m.
Ch. Wittoria Jisuko, chov. Jiří Suchý,
maj. Vlasta Šulcová

Francouzský buldoček, výborný Bedřich
Vendryňskt Ši-mon, nar. 13. 1. 2000, o.
Ich. Carmbull's European Express, m.
Nikola z Kolomazné pece, chov. Monika
Masárová, maj. Jiřina Umlaufová

udiví pud I modrý. Už vím. Zeleně pruhova-
ný pud I vznikl při dětské hře na zoologickou
zahradu. Nedostávalo se divokých zvířat.
A tak pudlici byla určena úloha zebry. Ale
jakou úlohu hrál modrý pudl? Možná žád-
nou, byl obarvený jen tak, aby šokoval.
Když už se nedivím (tedy nahlas) nad klu-
kem s červenými vlasy, tak proč tolik úvah
nad pudlem s modrou srstí?

To ta boxe rka, co měla srst tak božsky
červeného odstínu, nad kterým si každý
chovatel jezevčíků jen závistivě vzdychne,
nebudila u svého kruhu vůbec žádné na-
dšení (a barvu má taky nějakou divnou ...)

Na výstavu bylo přihlášeno více než
3300 psů a všichni byli krásní, jak má být.
Časté návštěvy mezinárodních výstav ve-
dou bohužel k částečné profesionální de-
formaci. Oko si zvykne na samé pěkné
psy a má pak občas obtíž s průměrnou psí
populací.

Pochopitelně i tady někteří psi do oka
"svému" rozhodčímu nepadli. A jejich ma-
jitelé pak pohlédnou nevrlým okem na ce-
lou výstavu. Rozhodčí se nezavděčí. Jako
ta paní rozhodčí, která měla posoudit pě-
tapadesát psů a fen a "zdržovala" se shá-
něním psa, který trochu zmeškal do třídy
šampionů, Kdyby na něj nečekala, vyčtou
jí to také.

Takže klobouk dolů před rozhodčími.

Pro mne začíná výstavní
sezona v Ceských Bu-
dějovicích, i když sa-

mozřejmě to už dneska není
pravda. Ale teprve jarní slu-
níčko způsobí to správné vy-
kročení do sezony. Bývá
rovněž příjemné, že výstava
je už léta stejná. Možná to
někdo může považovat za
nevýhodu, domnívám se
však, že je to nezanedbatel-
ná výhoda - i kruhy bývají

většinou na "svých" místech. Takže zby-
tečně nic nehledáte. Ale přesto - překva-
pil mě veterinář' u vchodu na výstavu.
Vyžadoval totiž veterinární osvědčení
u psů, kteří jen doprovázeli své majitele.
Pan doktor byl dbalý předpisů a mně se to
moc líbilo. Proč by měli dokládat svou
"zdravotní způsobilost" jen psi vystavovaní
a návštěvníci nikoli.

A pak běžel okolo ten pud I modrý jako
šmolka. Měla jsem pocit, že můj nelíčený
údiv jeho majitele trochu popudil. Pravda, je
nezdvořilé hlasitě upozorňovat na kolem-
jdoucího, natožpak na psa. "To by mě tedy
pěkně rozčílilo, kdyby mi někdo řekl, že můj
pes je ošklivý jako já," řekla o něco později
nejmenovaná paní rozhodčí (a vůbec ne
ošklivá). Modrého psa mi rozmlouval kaž-
dý, komu jsem se zmínila. Také nevím,
buďto modrý přeliv pro šedivé módní dámy
"chytil" na psí srst jinak
než byl předpoklad, ne-
bo prostě někdo chtěl
být originální.". Když si
chovatelka může oba rvlt
svou vlastní hlavu "na
aprikot pudla", proč neo-
ba rvit pudla na baNU
vhodně ladící s odě-
vem? Ostatně - už jsem
viděla zeleně pruhova-
ného pudla, tak proč mě

Novofundlandský pes BIS Ch. Vito Terra Atlantis, nar. 7. 6. 1997, o. Joynt
a Joyride Mollegarden's, m. Ch. Migotka Mombi, chov. Mariola osmurska,'
maj. Andrzej Jackovicz

České Buděiovice, 26. - 27. dubna 2003

Mezinárodní výstava
Modrého pudla viděti... tak to opravdu ve snáři nenajde-
te. Na vteřinu jsem měla opravdu pocit, že se mi to zvíře
zdá, pak mi bleskla úvaha, zda nejde o nějaký divný
nadpozemský úkaz. Nešlo. Ani o zrakovou halucinaci.
Ten pudl byl opravdu modrý jako šmolka.

Nova Scotia duck tolling
retrívr BOB Nordwart
Laios, nar, 29. 6. 2001, o.
Hingstbackes Red Dingo,
m. Nordwart Fusa, chov.
Birgitta Kajander,
maj. ing. Jan Kubeš
a ing. František Korda
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