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SVĚTOVÁ VÍTĚZKA 
ROKU 2013 JE Z ČESKA!

Předně upřímně blahopřejeme k tak 
úžasnému úspěchu! A je nám velkou 
ctí, že právě nám poskytl exkluzivní 

rozhovor Martin Šanda, přítel majitelky 
a vystavovatel vítězné kočky.

Já jsem se této výstavy zúčastnil s naším 
siamským kocourem Bohemian Rhapsody 
by Narsil*CZ, JW (doma mu říkáme Rambo) 
a kastrovanou orientální kočkou SC Wildou 
Narsil*CZ, JW. Oba soutěžili v kategorii IV  
– siamské a orientální kočky, kde se utkalo 
více než 120 koček. Ten ohromný úspěch  
se povedl právě Wildě a co je ještě cennější,  
že se jedná o kočku z našeho chovu.

Takový výsledek ale nepadá z nebe sám 
od sebe. Je to jen ta pověstná třešnička 
na dortu, ocenění dlouhodobé náročné chova-
telské práce. Wilda už jednou byla na Světové 
výstavě koček nominována do závěrečného 
výběru Best in Show, bylo to v roce 2009 
ve Švýcarském St. Gallen, kde soutěžila ještě 
v kategorii koťat ve věku 6–10 měsíců. Ten-
krát zůstalo u nominace a účasti ve volbě Best 
in Show, stejně jako v případě její sestry SC 
Winter Storm Narsil*CZ, JW, v letech 2011 
a 2012. Až letos se podařil ten poslední, malý, 
ale nejtěžší krůček na pomyslný trůn.

 
 Kdo proti vám stál v tom úplně 

posledním kole? 

   V Best in Show soutěžily proti Wildě tři 
velmi těžké soupeřky, pyšnící se tituly Svě-
tová vítězka z předchozích let, Skandinávská 
vítězka a nejvyššími výstavními tituly včetně 
DSM (Distinguished Show Merrit – zaslou-
žilý výstavní jedinec), který se získává za 10 
vítězství na výstavě. Všechny tyto kočky 
byly siamské, krásně zbarvené, ve výborném 
typu. Takže jsem s vítězstvím v této konku-
renci raději příliš nepočítal. O to větší radost 
a nadšení jsem pak cítil...

 Napadlo vás už v průběhu 
posuzování, že byste mohli dosáhnout až 
takhle vysoko? 

Světová výstava je dvoudenní, takže 
posuzování koček probíhá v sobotu, včetně 
nominací do závěrečné soutěže Best in 
Show, v neděli je pak BIS a vyhlašování 
šťastných vítězů. Už v sobotu se Wilda 
utkala v soutěži o nominaci do Best in Show 
u posuzovatele Marttiho Peltonena (SWE) se 
Světovou vítězkou z loňského roku a s další 
Skandinávskou vítězkou. Už ve chvíli, kdy 
byla Wilda z této konkurence nominována 
do BIS, jsem se cítil velmi šťastný. V té chvíli 
mě napadlo, že by se to konečně mohlo 
podařit dotáhnout až do vítězného konce, ale 
ještě zde bylo pořád dost krásných koček...

 Jak jste prožíval ten první 
moment, kdy vyhlásili právě vás? 

Do poslední chvíle jsem nevěřil, ale když 
jsem z pódia slyšel paní Bette Lind, prezi-
dentku Dánské organizace chovatelů koček, 
která celou BIS uváděla, že Světovou vítěz-
kou se stává všemi hlasy posuzovatelů právě 
naše Wilda, byl to nepopsatelný pocit! První, 
na koho jsem v tu chvíli myslel, byla moje 
partnerka Petra, která musela zůstat doma 
s naší osmitýdenní dcerou. Hned jsem jí 
volal, ještě než jsem si od stewardky vyzvedl 

W i l d u 
a všechna 
ta ocenění 
a gratulace.

 Jak se připravuje takový 
budoucí supervítěz? Jednak doma 
a pak také přímo na výstavě...

Na to není snadná odpověď. Příprava je 
různá plemeno od plemene. Dlouhosrsté 
kočky se samozřejmě musí koupat, srst se 
různě upravuje, češe, vylepšuje. U krátko-
srstých je to o něco jednodušší, ale stejně 
má každý vystavovatel nějaké své „tajné 
fígle a triky“, jak vzhled svojí kočky  
nějak vylepšit.

V případě Wildy bylo důležité snížit její 
hmotnost. Po kastraci totiž pěkně přibrala 
a zakulatila se, což je u orientální kočky, 
která má být štíhlá a elegantní, dost problém. 
Takže od srpna měla Wilda dietu, a protože 
všechny naše kočky žijí pohromadě, držela 
s Wildou dietu celá naše kočičí smečka. 
Ne že by všichni museli trpět hlady, ale 
byli krmeni dietním krmivem pro snížení 
hmotnosti. Ono nějaké hladovění není pro 
kočky zdravé, naopak by mohlo vést až 
k poškození jater! A pro nás je vždy před-
nější zdraví našich koček před výstavními 
úspěchy. Takže – drahá dieta na hubnutí pro 
všechny. J 

Přímo před výstavou považuji za důležité, 
aby byla kočka v klidu a bez stresu, takže 
jsem jel o den dříve a nechal Wildu i Ramba 
v klidu vykonat všechny potřeby v hotelu, 
odpočinout si, najíst se a napít. A příprava 
přímo na výstavě už u siamských a orientál-
ních koček téměř není potřeba žádná. 

 Co představuje takové vítěz-
ství? Jednak pro tu kočku samotnou (jak 
třeba stoupne její cena na chovatelském 
trhu) a dále, prozradíte, co dostala jako 
ceny k poháru?

Vítězství na Světové výstavě koček je to 
nejprestižnější ocenění, které může kočka 
získat. Titul se zapisuje do průkazu původu 
a samozřejmě stoupne prestiž chovatele. 

Wilda je sice už vykastrovaná, ale zájemci 
se ozývají na koťata po jejích rodičích, 
z těchto linií. A jaké dostala ceny? Pro nás 
jako její majitele je samozřejmě nejcennější 
krystal s nápisem World Winner 2013. Wilda 
by jistě nesouhlasila a jako nejcennější 
by označila 10kg pytel superprémiového 
krmiva. J I když se o něj bude muset podělit 
s ostatními členy naší domácí kočičí smečky.

Text: Kateřina Kašparová
Foto: archiv Martina Šandy

Dánsko – AAlborg, 
26–27. říjnA

Světová výstava koček FIFe se koná 
jednou do  roka, vždy v  jedné členské 
zemi. Je to nejprestižnější výstava 
v  roce a  kočky, které se jí účastní, musí 
nejprve splnit kvalifikační kritéria: získat 
aspoň nominaci do  volby Best in Show 
na  mezinárodní výstavě nebo titul Best 
in Variety (nejlepší v  barvě) během 12 
měsíců před termínem Světové výstavy. 
Kvalifikovány jsou také kočky, které mají 
titul Interšampion (v  případě kastrova-
ných koček Interpremior) a  vyšší. Pro 
koťata jsou kritéria mírnější.

Letošní Světová výstava v  dánském 
městě Aalborg  byla největší výstavou 
koček v historii, pokud jde o počet koček 
– sešlo se jich víc než 1660 z celého světa!

  Zvítězila v obrovské konkurenci skoro 
1700 koček z celého světa!

 Jmenuje SC Wilda Narsil*CZ, JW
 Je to modře želvovinová orientální 

kočka z  chovatelské stanice Narsil*CZ 
Petry Jurutkové. A tím pádem je to i první 
česká světová vítězka kategorie IV! Získala 
tento prestižní titul na  největší výstavě 
v historii, v té největší konkurenci.


