
6. ročník výstavy kříženců
PODZVIČINSKÝ VOŘÍŠEK 2015

30. května 2015 ve Dvoře Králové nad Labem

Voříškiáda navázala po obědové pauze na dopolední program setkání psů osvojených z 
útulku a po prezenci účastníků byla výstava kříženců a psů bez průkazu původu zahájena ukázkou 
dogdancingu Pavlínkou Richterovou a fenkou border kolie Ketty. 

Následovala semifinálová kola malých, středních a velkých psů, ze kterých pětičlenná 
porota vybrala vždy úměrný počet postupujících psů do velkého finále. Na odlehčenou poté 
proběhly ukázky výcviku poslušnosti psů a psích sportů –  pejskaři z místního kynologického 
klubu i z několika okolních cvičáků předvedli oblíbené agility a dogfrisbee.

Po malém odpočinku pak byly zvány do výstavního kruhu tentokáte jen 
děti do 12 let se svými chlupatými kamarády a  to do jedné z 
doprovodných soutěží „Dítě a pes“. Je roztomilé, když dvounohý prcek 
vede čtyřnohé psisko (nebo naopak :-) ) a tak porota neměla jednoduchý 
úkol.
Nakonec ale udělila pořadí následovně: 
1.místo Zuzanka Dušková a Bela
2. místo Josífek Grunt a Tara
3.místo Sylvie Koníčková a Max 
4.místo Katka Zárubová a Rex
5.místo Natálka Paříková a Kira

Druhou doprovodnou soutěží byla „Podobnost pána a psa“, která nebyla
věkově omezena a ani se nekladly meze fantazii a nápadům. A tak se v
kruhu najednou objevil klokan, andělé, Červená Karkulka, šmoulové a
mnoho dalších postaviček v doprovodu psů. Tato disciplína je velmi
oblíbená pro všechny zúčastněné a tak jsme si to náležitě užili. 

1. místo klokan Galina Jarošová a Babetka
2.místo andělé Natálka Paříková a Kira
3.místo turisté Pavel Kubík a Meggie
4.místo šmoulové Šárka Juhošová a Wendy s Bellou
5.místo karatisté Kateřina Kolínová se Sárou

Před závěrečným finále proběhla ukázka výcviku i zásahu psa pořádkové
jednotky Policie ČR. Mohli jsme tak nahlédnout pod pokličku práce psovodů a
jejich psích pomocníků, kteří již mají na kontě několik odhalených zločinců. 



 Po potlesku pro policisty a jejich psy se účastníci shromáždili, již naposledy, kolem kruhu, aby v 
něm mohli přivítat finalisty, kteří postoupili a mohli se tak snažit o získání titulu Podzvičinský 
voříšek 2015. Z velmi zajímavého mixu velikostí, barev, stáří a vzezření porota nakonec postavila 
„na bednu“ tyto voříšky:

5. místo Galina Jarošová a Babetka ze Rtyně v Podkrkonoší
4. místo Emma Hirschová a Bobík z Pece pod Sněžkou
3.místo Eva Poláková a Roby z Hradce Králové
2. místo Lucie Pavlíková a Sebby z Rudníku
1. místo Jan Šťastný a Fany z Brna

A ještě před rozloučením zbývalo vyhlásit vítěze divácké
soutěže, která probíhala po celou dobu konání výstavy, a to 
Psa sympaťáka – tím se stala královédvroská fenka zlatého
retrívra Elí Adama Diviše.
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