
V Liberci 14. září 2013 

 

Tisková zpráva 
Podještědskou výstavu psů 

vyhrál krasavec z Liberce 
 

Ušlechtilost, skloubená se silou, rychlostí a mrštností. Zdá se, že tato charakteristika chrtů 
přesvědčila i porotce 30. ročníku Podještědské výstavy psů, když za absolutního vítěze tohoto 
krajského klání vybrali greyhounda, a navíc z Liberce. 
 
Dohromady 187 psů všech možných plemen se v sobotu 14. září ucházelo o přízeň odborných 

posuzovatelů na jubilejní, 30. Podještědské výstavě psů. Bodovali zde také místní šampioni, z nichž 

jeden si odnesl absolutní vítězství z této krajské soutěže. Ocenění Vítěz Liberce vybojoval do šeda 

zbarvený greyhound liberecké majitelky Kristýny Kloučkové. 

„Je to po dlouhé době, co byl za nejhezčího psa výstavy vybraný pejsek z Liberce. Máme velkou 

radost,“ podotkl ředitel výstavy Karel Tauchman. „Škoda, že kvůli počasí, které každou chvíli hrozilo 

průtrží mračen, přišlo méně diváků než obvykle. Lidi asi odradilo i chladno,“ dodal s tím, že jinak je 

s tím, jak jubilejní krajské klání dopadlo, spokojený. Diváků napočítali pořadatelé necelé tři stovky. 

Každý ročník krajské výstavy přináší nějakou specialitu, většinou klubovou výstavu některého 

plemene. Letošní nabídl chovatelům i milovníkům psů z řad diváků Klubovou výstavu českých teriérů 

se zadáváním titulu CAC, čekatele na národního šampiona krásy. Současně pravidelně na každém 

ročníku mohou lidé vidět zástupce některého z málopočetných plemen. Tento rok to byl americký 

Akita, což je vlastně americká odnož japonského plemene Akita Inu. 

Pozdravit porotce, chovatele i návštěvníky výstavy přišel také náměstek primátorky pro školství a 

kulturu Kamil Jan Svoboda. „Jsme rádi, že krajskou výstavu máme díky několika nadšencům z řad 

organizátorů u nás v Liberci. Do dalších ročníků jim přeji alespoň dvojnásobnou přízeň diváků a ještě 

vyšší počet vystavovatelů, aby Podještědská výstava psů získala takovou prestiž, jakou si bezesporu 

zaslouží,“ zdůraznil náměstek Svoboda. 
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