15. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA POTKANŮ
10. – 11. 08. 2019, PRAHA – TOULCŮV DVŮR

VÝSTAVA POTKANŮ – MAZLÍKŮ
Specializovaná organizace chovatelů potkanů

V sobotu a v neděli proběhl další ročník nejdéle se konající české výstavy potkanů. Tato prestižní
výstava má už dlouhých 15 let své místo vedle speciální výstavy morčat (která měla letos 20. jubilejní
ročník). Zvláštností této výstavy je tzv. dvojí posouzení – to znamená, že všechny vystavované potkany
posoudí dvě osoby, potkan tedy získá dva posudky. Posuzování mazlíků se ujaly dvě zkušenější
chovatelky – Magda Ševčíková a Eliška Alice Slavíková. Nejlepším mazlíkem výstavy se stala Berwele
od Pekelného Strážce. O udělení ceny sympatie rozhodovali hlasováním návštěvníci výstavy, nejvíce se
jim líbila Miley Mazlíková.

VÝSLEDKY 15. SPECIÁLNÍ VÝSTAVY POTKANŮ MAZLÍKŮ
POTKAN SYMPATIE
Miley Mazlíková

Steinerová Irena

FOTOSOUTĚŽ
1 č. 20
2 č. 17
3 č. 5

Fořtěrová Michala
Čacká Markéta
Hanusová Lužná Helena

1 Zulejka of Navel
2 With Love, Rosie du Royaume de Lune
3 Gamora du Royaume de Lune

Kučerová Markéta
Šveňhová Daniela
Šveňhová Daniela

RATTUS AGILIS

SMOLAŘ VÝSTAVY
Dorotka Rebas

Koťátková Petra

Jedním z partnerů výstavy byla společnost VAFO Praha s. r. o., která věnovala na výstavu různé
produkty své značky krmiv BRIT ANIMALS. Vystavovatelé i návštěvníci se tak mohli seznámit
s kompletním krmivem pro potkany BRIT ANIMALS Rat a pamlsky BRIT ANIMALS Alfaalfa snack for
rodents, se vzorky granulí pro psy Brit Premium by Nature Junior XL a kapsičkami pro kočky Brit
Premium Cat Pouches s treskou a s kuřecím a krůtím. Vystavovatelé mohli získat i jeden z pohodlných
pelíšků Brit Animals Cuddle Bag, kartónový domeček nebo dózu na krmivo Brit Care Cat Dose.

Vystavovaní potkani si pochutnali během výstavy na krmné směsi Rattus díky oblíbené značce
RODENTIA, která měla na výstavě i malý prodejní stánek, kde si mohli vystavovatelé a návštěvníci
zakoupit některé z jejich kvalitních krmných směsí nebo různé pamlsky a drobnosti pro svoje miláčky.

Mezi cenami pro vítěze byly také pochoutkové tyčinky firmy Granum,
která dlouhodobě spolupracuje s Rehabilitačním centrem v Hrabyni. Zde
zaměstnává těžce tělesně postižené pracovníky, kteří by jinak obtížně
hledali uplatnění na trhu práce, a tak jim pomáhá se zapojit do
společnosti a dává jim dobrý pocit, že mohou být užiteční. Tyčinky bylo
možné zakoupit na prodejním stánku.

POTKAN MAZLÍK - dvojí posouzení
Ocenění udělená Eliškou Alicí Slavíkovou
Nejlepší dospělý samec mazlík
Nejlepší mladá samice mazlík
Nejlepší mladý samec mazlík
Nejlepší dospělá samice mazlík
Nejlepší senior samec mazlík
Nejlepší senior samice mazlík

Dimebag
End of Heartache El Fuego
Diablo od Dvou Čarodějnic
Matylda
Drogon Luxury Rats
Berwele od Pekelného Strážce

Komendová Petra
Kučerová Markéta
Ševčíková Magda
Česlová Sandra
Ševčíková Magda
Gáliková Ivana

Doplňková ocenění udělená Eliškou Alicí Slavíkovou
Nejlepší mazlík dumbo uši
Bailey Weiss
Nejlepší mazlík standardní uši
Sarael Rebas
Nejlepší mazlík standardní srst
Matylda
Nejlepší mazlík rex/dvojitý rex
Charms du Royaume de Lune
Nejlepší mazlík velvetýn/dlouhosrstý
Berwele od Pekelného Strážce

Steinerová Irena
Komendová Petra
Česlová Sandra
Ševčíková Magda
Gáliková Ivana

Čestná cena Elišky Alice Slavíkové

Kučerová Markéta

Legendary Alison Brie

Vítězové hlavních kategorií obdrželi také závěsné pelíšky – hamaky z HELLO RATTY SHOP, který měl
stánek před vchodem na výstavu. Zde si mohli návštěvníci výstavy zakoupit hamaky v různém
provedení – od jednoduchých malých pro výstavní ubikace až po složité trojdílné hamaky, do kterých
se vejde celý spokojená smečka. Pro děti pak stánek nabízel „plyšátka“ – jedinečné, ručně šité
potvůrky, každou jinou.

Ocenění udělená Magdou Ševčíkovou
Nejlepší dospělý samec mazlík
Nejlepší mladá samice mazlík
Nejlepší mladý samec mazlík
Nejlepší dospělá samice mazlík
Nejlepší senior samec mazlík

Dimebag
Grijs Hart Rebas
Ratsian Paint The Sky
Matylda
Berwele od Pekelného Strážce

Komendová Petra
Steinerová Irena
Belešová Barbora
Česlová Sandra
Gáliková Ivana

Doplňková ocenění udělená Magdou Ševčíkovou
Nejlepší mazlík dumbo uši
Bailey Weiss
Nejlepší mazlík standardní uši
Ratsian Paint The Sky
Nejlepší mazlík standardní srst
Matylda
Nejlepší mazlík rex / dvojitý rex
Eliška I. Rexatá
Nejlepší mazlík velvetýn / dlouhosrstý Berwele od Pekelného Strážce
Nejlepší mazlík fuzz
Hank McCoy

Steinerová Irena
Belešová Barbora
Česlová Sandra
Belešová Barbora
Gáliková Ivana
Belešová Barbora

Čestná cena Magdy Ševčíkové

Šveňhová Daniela

With Love, Rosie du Royaume de Lune

Partnerem výstavy byla také společnost ZVĚROKRUH, maloobchodní síť s potřebami pro zvířata, která
nabízí kvalitní sortiment českých i světových značek. Setkáte se u nich s výrobky společnosti WITTE
MOLEN, jejichž značka PUUR patří k tomu nejlepšímu na současném trhu. Vystavovatelům také poskytli
na zkoušku kvalitními kočičí granule značky ANNAMAET. Kočičí granule se potkanům přidávají jako
doplněk do krmné směsi nebo se používají jako pamlsky. Pro tyto účely jsou krmiva ANNAMAET ideální,
používají totiž pouze přírodní suroviny té nejvyšší kvality, bez umělých konzervantů, ochucovadel nebo
barviv. Balíčky pro vystavovatele obsahovaly vzorky krmiva ANNAMAET Grain Free pro kočky, vyrobené
zcela bez obilovin. Základem jsou vysoce kvalitní masové moučky, obilné složky jsou nahrazeny
surovinami jako hrášek nebo maniok. Mezi cenami se pak objevily ještě granule ANNAMAET Original
pro kočky, které neobsahují ani kukuřici ani pšenici a jsou založeny na živočišných bílkovinách s vysokou
stravitelností.

Kategorie potkan mazlík – umístění udělené na základě průměru obou posudků
Nejlepší samec mazlík
1 Ratsian Paint The Sky
Belešová Barbora
2 Sarael Rebas
Komendová Petra
3 Dimebag
Komendová Petra
Nejlepší samice mazlík
1 Berwele od Pekelného Strážce
Gáliková Ivana
2 Matylda
Česlová Sandra
3 Legendary Alison Brie
Kučerová Markéta
NEJLEPŠÍ VYSTAVOVATEL VÝSTAVY
1 Belešová Barbora
2 Žďánská Veronika

ChS Legendary Rats
x

NEJLEPŠÍ MAZLÍK VÝSTAVY
1 Berwele od Pekelného Strážce
2 Matylda

Gáliková Ivana
Česlová Sandra

Partnerem výstavy byla společnost ASAN CZ s. r. o., výrobce podestýlky pro hlodavce, a TOMMILAND,
prodejce potřeb pro zvířata. Vystavení potkani dostali do ubikací bezprašnou podestýlku Asan Pet,
která výborně pohlcuje vlhkost, a navíc je ekologicky odbouratelná, dá se využít třeba i
v kompostérech. Malá balení Asanu si mohli vystavovatelé odnést domů.

Jedním z partnerů výstavy byla společnost CANDIE’S, která vyrábí kvalitní nízkokalorické pamlsky
vhodné pro nejrůznější druhy zvířat a včetně lidí. Oblíbené jsou jejich křupavé pamlsky s ovocnou nebo
piškotovou příchutí.

Česká firma LANIGA vyrábí
krásná
tematická
trička,
hrníčky, tašky a další produkty
s potkany i s dalšími zvířaty. Pro
své originální náměty používají
kvalitní trička, která se
neseperou a nevytahají ani po
delším nošení. A pokud si
nevyberete nic z jejich běžné
nabídky, dokážou vám vyhovět i
tvorbou na zakázku.

FOTOGRAFIE VÍTĚZŮ

