
      

VII. Ročník výstavy voříšků 

a psů bez PP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak už se stalo téměř tradicí, nastala druhá sobota v měsíci červnu, která v letošním roce 

připadla na datum  9. června 2012,  a naše kynologická organizace uspořádala již VII. ročník 

výstavy voříšků a psů bez PP.  

Poslední dny před výstavou pod dohledem paní Markéty Dohnalové, a předsedy KK Vítkov 

Hany Hronzové, finišovaly několikaměsíční přípravy, na kterých se podíleli téměř všichni 

členové naší kynologické organizace.  

Den D začal krásným východem slunce, brzy však přišly mraky a skoro celý den propršel. To 

ovšem neubralo nic na tom, že si výstavu všichni užili dosyta, protože jak všichni víme, 

milovníci pejsků jsou lidé houževnatí a ani padající trakaře je od záměru neodradí, natož pak 

pár dešťových přeháněk. Tímto se klaníme před vystavovateli svých pejsků, kteří 

s přibývajícím množstvím srážek začali stavět stany, přístřešky a podobné úkryty, čímž nám 

dokázali, že jsou připravení na vše.  

Při přejímce psů, kde MVDr. Zelinka kontroloval očkovací průkazy, a stav fyzický psů, byly 

vystavovatelům předány sponzorské tašky s  upomínkovými předměty, propagačními 

materiály a vzorky krmiv a v neposlední řadě také katalog, kde byli uvedeni všichni 

vystavující a sponzoři akce.  

Pro účastníky i přihlížející bylo připraveno bohaté občerstvení, teplé i studené nápoje a skalní 

příznivci zlatavého moku si také přišli na své.  

Výstavu slovem provázela paní Drahomíra Wetterová, která po několikahodinové přípravě 

velmi zajímavě popsala plemena vystavovaných pejsků i jejich zajímavosti, což se setkalo 

s velkým pozitivním ohlasem u vystavovatelů i hostů. 

Hlavní rozhodčí byla MVDr. Helena Nagyová, zapisovatelkami Renata Wavříková a Jitka 

Jakubíková. Fotografkou výstavy byla Jana Dušková. 

Počet přihlášených pejsků byl 53, z čehož 3 bohužel nevystavovali. 

Výstava byla zahájena po 9 hodině, kdy byli vystavovatelé seznámeni s programem a 

jmenovitě se sponzory. Pejsci byli posuzováni v osmi kruzích, rozdělených střídavě na 

voříšky a psi bez PP.  

Před samotnou výstavou byly vyhlášeny zvláštní ocenění, a to:  

Nejvzdálenější účastník: 

Marta Králová s voříškem Jimmíkem z Prahy- Braníku 

Aneta Načeradcová s bílglem Filipem z Prahy- Hoštic. 

 



Nejbližší účastník: 

Kateřina Oujezdská z Vítkova s fenkou křížencem labradora Jessikou 

 

Nejmladší účastník: Ceny věnovala paní Petra Doleželová z Oder 

Veronika Višvaderová s fenkou Peggy 

Zuzana Klezlová s fenkou Amy 

Kristýna Bolfová s pejskem Kendym 

 

Po posouzení psů v jednotlivých kruzích následovalo posouzení nejkrásnějšího veterána. 

Sponzorem této soutěže byla společnost Husse. 

1.místo – Hana Šablaturová s fenkou Zuzankou 

2.místo – Zuzana Batlová  se psem Rexem 

3.místo – I.Chrástková se psem Benym 

 

Následovaly doplňkové soutěže. 

Týmový běh: 

1.místo -  Rudolf Dobrozemský s fenkou Lus 

2.místo – Barbora Dlabajová s fenkou Dickie 

3.místo – Veronika Vějačková s fenkou Amy 

4.-5.místo – Veronika Višvaderová s fenkou  Peggy, Barbora Dlabajová s fenkou 

Májou 

6.místo – Nikola Gärtnerová se psem Jakem 

 

 

Nebeský skok: 

1.místo - Barbora Dlabajová s fenkou Dickie 

2.místo - Rudolf Dobrozemský s fenkou Lus 

3.místo - Petra Doležalová s fenkou Kiki 

4.místo - Sára Kratochvílová s fenkou Gogole 

5.místo - Nikola Gärtnerová se psem Jakem 

6.místo – Martina Nitscheová se psem Dinem 

 

Nejkrásnější pár/skupina psů:  

1.místo-Berňáčci  

2.místo-voříšci-kříženci RT  

3. místo- čivavky 

4.místo  Štaflík a Špagetka 

 

Zvláštní ocenění poskytlo občanské sdružení CANTES Opavsko, zastoupené panem Liborem 

Dohnalem. Pan Dohnal ocenil dvěma cenami níže uvedené vystavovatele: 

Voříšek Mili od Kristýny Pazderkové a voříšek Sweety Snowy od Terezy Bártové. 

 

V soutěži o Miss sympatie, kde pořadí určovali sami vystavovatelé hlasováním pro jejich 

favorita, zvítězil pan Pavel Pilař s leonbergrem Nerem. 

 

Hlavním cílem celé výstavy bylo vyhlášení Nejkrásnějšího voříška a Nejkrásnějšího psa bez 

PP, kteří byli zvoleni z vítězů jednotlivých kruhů a obdrželi krásný pohár spolu s 

hodnotnými věcnými cenami. 

 

Nejkrásnější voříšek:   Fenka Lus – majitel Rudolf Dobrozemský 

 

Nejkrásnější pes bez PP:   Fenka Peggy  -  majitelka Veronika Višvaderová 

 

 



Všichni ocenění obdrželi hodnotné věcné ceny. Nikdo však neodcházel s prázdnou, 

posuzovaní obdrželi pozornost od hlavního sponzora, a ti zúčastnění, kteří se neumístili na 

prvních třech místech, dostali masové krmivo pro své miláčky. 

 

I přes letošní nepřízeň počasí se výstava vydařila, chtěli bychom poděkovat všem členům naší 

kynologické organizace, ale i nečlenům dobrovolníkům, kteří se nemalou měrou podíleli na 

organizace a zabezpečení chodu výstavy. 

 

Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, bez kterých by nebylo možno zabezpečit 

v takovéto míře ocenění pro všechny vystavující. 

 
Petr Noga, Havlíčkova 320/8, Třinec, prodejce granulovaných a konzervovaných krmiv Belcando, FirstMate, Arden Grande 

atd.-hlavní sponzor výstavy 

Kontakt:www.belcando.cz, www.naturmls.cz,  firstmate@post.cz 

 

Fa A-VET, s.r.o. – výhradní distributor krmiv pro psy značky Hilus 

Kontakt: www.avet.cz 

 

Nakladatelství Minerva CZ – časopis Svět psů 

Kontakt: www.i-minerva.cz 

 

Společnost Dibaq a.s. – výrobce výživových programů značky Fitmin 

Kontakt: www.fitmin.cz 

Fa J.A.C. – výrobce masových konzerv a krmiv pro psy 

Kontakt: www.jac.cz 

 

Fa ManMat – vybavení pro psy 

Kontakt: manmat.cz 

 

Ing.Jana Kolářová – distributor krmiv Trainer 

Kontakt: www.krmiva-trainer.cz 

 

Vítkovská pekárna – Roman Korabečný, Ing. Vladimír Svěrák 

 

Prodejna krmení a potřeb pro  Vaše domácí mazlíčky – Pavla Bolfová, nám.J.Zajíce 136,Vítkov 

 

Fa Agro – manželé Kubalovi – výrobce a prodejce vybavení pro psy 

Kontakt:www.voditka.cz 

 

Veterinární klinika Opava a Hradec n.Moravicí MVDr. Gebauer 

Kontakt:www.veterinagebauer.cz 

 

Velkoobchod Salač – dovozce a prodejce krmiv Pro Pac Superpremium Pet Food, SportMix,EarthBorn a H-Allergen 

Kontakt:salac.cz 

 

 

 

Barvinek Shop – Veronika Pavlasová 

Výrobce obojků a vodítek pro pejsky na míru, dále malovaných šatů, doplňků a obrázků 

Kontakt: www.barvinek-shop.eu 

 

Cantes Opava, o.s. – Canisterapeutická společnost pro Opavsko 

www.cantesopavsko.eu 

 

Veterinární klinika MVDr. Štellar, Opava-Kylešovice a Vítkov 

Kontakt:, www. veterinář-opava.cz, veterinář-opava@centrum.cz 

 

Husse – Eva Kleinová, Francoise partner – krmivo ze Švédska 

Kontakt:www.husse.cz 

 

Severochema Liberec – výroba chemických, čistících či veterinárních přípravků, autokosmetiky apod. 

Kontakt:www.severochema.cz 

 

Ter-Pel Tereza Trvjová – výroba pelechů 

Kontakt: www.pelechyterka.iprostor.cz 

 

Sponzorům ještě jednou srdečně děkujeme. 
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