
EVROPSKÁ VÝSTAVA TULLN 2005  

Tento rok 3.-5.června se konala významná kynologická akce, Evropská výstava, v pro nás 
blízkém Rakouském Tullnu. Tuto událost si 4 odvážlivci s Karelskými medvědími psy a 1 se 
Západosibřskou lajkou nemohli nechat ujít a vydali se změřit své síly s Evropskou špičkou. 

Den D se konal v neděli 5.června. Ráno vypadalo pochmurně a tvářilo se deštivě. A tak jsme s 
přáním ať déšť počká až do večera vyjeli. Výstaviště jsme našli dobře, cesty byly dobře 

značené. Ovšem s parkováním byl trochu problém, parkování nikdo neorganizoval, pořadatelé 
vybrali poplatek a dále se nestarali, takže každý parkoval jak chtěl a podle toho to také 

vypadalo. Dál už to bylo lepší. Vstupní prohlídka byla rychlá, svůj pavilon a kruh jsme podle 
mapky našli docela dobře. Kareláci byli v kruhu č. 50 a měli štěstí, před nimi byly jen Akity a 

tak se dostali docela brzy na řadu. Lajky byly v kruhu 45 a byli na tom poněkud hůře, před 
nimi byli Grónští psi a samojedi, a tak byly posuzovány až odpoledne. 

Karelské medvědí psy posuzoval Chorvatský rozhodčí Boris Spoljaric. Celkem bylo 
přihlášeno 17 Kareláků - 11 psů a 6 fen. 4 psi byli z České republiky, 4 z Chorvatska, 7 z 

Dánska a 2 z Kanady. 

Nejlepší fenou výstavy se stala dánská fena Bjornehusets Bessi, nejlepším psem a vítězem 
plemene se stal dánský veterán Bjornehusets Dandi. Pes i fena jsou oba v majetku jedné 

dánské chovatelky- Lindy Alerth, což je jistě obrovský úspěch. 

Ovšem ani naši Čeští zástupci si nevedli špatně, zde jsou jejich výsledky: 

KARELSKÝ MEDVĚDÍ PES 

PES 

Třída dospívajících: 

 

Bjornehusets Lucky  

V2,res.CACA 

ch.Hanne Larsen, 
m.Jitka Dopitová  

   



Třída otevřená: 

 

Coudy Pikimusta 

V3 

ch.Jitka Dopitová, m.Jiří 
Scholz 

  

   

Třída pracovní: 

 

Argon Arfus  

V1, CACA 

ch.Daniela Strýčková, 
m.Iveta Vařečková 

 

   

FENA 

Třída otevřená: 

 

Iris Nalle Bohemia 

V1,CACA 

 

Západosibiřských lajek bylo na výstavu přihlášeno 8, z toho 5 psů a 3 feny. Vítězem plemene 
BOB, CACIB se stal pes Micha - majitel Sauro Rani. 

Ovšem naše horké želízko v ohni, Bim Mutara - ch.Šebková Naďa,m. Kesely Štefan- si 
nevedl vůbec špatně a získal V1, CACA, res. CACIB. Gratulujeme! 

  



 

ZÁPADOSIBIŘSKÁ LAJKA 

PES 

  

Bim Mutara 

V1, CACA, res. CACIB 

ch.Šebková Naďa,m. Kesely Štefan

 

Příští Evropská výstava se koná v Helsinkách ve Finsku a Světová výstava se koná v Poznani 
v Polsku. Polsko je opět pro nás blízko a tak se snad najde ještě více odvážlivců a vydá se 

navštívit tak výjimečnou událost, jakou Světová výstava bezpochyby je. 

J. Dopitová 

 


