2. výstava potkanů a myšek ČESKÁ MYŠ 2013
Dne 27. dubna 2013 se v konal ve Stanici přírodovědců hl. města Prahy druhý ročník již
tradiční výstavy ČESKÁ MYŠ, výstava pořádaná ZO chovatelů morčat a jiných drobných hlodavců.
Výstava byla mezi českými chovateli a majiteli potkanů a myšek velmi populární, své potkany a myšky
předvedlo 48 vystavovatelů z celé České republiky. Výstavu doprovázel bohatý doprovodný program
v podobě výstavy fotografií na téma „Spíš, spím, spíme“ a návštěvníci výstavy mohli hlasovat o
nejpovedenější fotografii. Dále návštěvníci výstavy hlasovali o Potkanovi Sympatie a Myšce
Sympatie. Potkanem Sympatie se stala Pantica LMG´s Rattery s celkovým počtem 16ti hlasů a
Myškou Sympatie se stala Zaza z Lovestory. Veřejnost také mohla navštívit skleníky a expozice
Stanice přírodovědců a posilnit se u stánku s občerstvením.
Návštěvníci výstavy mohli obdivovat 140 vystavených potkanů a 35 vystavených myšek.
K vidění byli nejen potkani a myšky všemožných barev a kreseb, ale také jedinci s různým typem srsti.
Potkani byli dle věku, zbarvení a dalších kritérií rozděleni do 14 výstavních kategorií. V každé
kategorii posuzovatelé vybrali tři nejlepší potkany, kteří kromě diplomu a trofeje získali také věcné
ceny věnované sponzory této výstavy. Potkani dále soutěžili v doplňkových kategoriích , kde
posuzovatelé vybírali nejlepší jedince dle typu uší a typu srsti. Posuzování potkanů s průkazem
původu se ujala česká posuzovatelka Miroslava Veselá a holandská posuzovatelka Rian van Andel.
Mazlíčky hodnotila Michaela Švrčková a holandský chovatel René Bastiaans. Na samém konci byl
vybrán Nejlepší potkan výstavy, kterým se stala černá mladá samička Dužinčina Campari Splash
s celkovým počtem 93 bodů a Nejlepší mazlík výstavy, kterým se stal hnědo bílý dospělý sameček Ýtý
of Navel s celkovým počtem 95 bodů. Další vyhlášenou kategorií byla kolekce potkanů, kterou tvořili
tři potkani stejné barvy a znaku. O jejich umístění rozhodoval součet bodů všech zvířat tvořících
kolekci. Vítěznou kolekcí se stala kolekce tří potkanů barmského zbarvení z chovatelské stanice Beris.
Posuzovatelé také udělili Čestné ceny čtyřem potkanům, které je zaujali svým vzhledem. Patronka
výstavy Ing. Monika Jankovská vybrala také tři potkany, kteří získali ocenění speciální pro tuto
výstavu, a to Českou myš 2013, 1. Českou vícemyš a 2. Českou vícemyš.
Na výstavě myšek byly vybrány tři nejlepší myšky a uděleny další doplňkové ceny. Nejlepší
myškou výstavy se stala Uzumaki (2000) od Mettler s celkovým počtem 97,5 bodů a posuzovatelka
Kateřina Brůžková udělila také Cenu posuzovatele.
Součástí výstavy byla přednáška zaměřená na genetiku v chovu potkanů a přednáška o
exteriéru a varietách potkanů chovaných v ČR, které prezentovaly přední české chovatelky potkanů.
Přednášky doprovázela dataprojekce a byly primárně určeny pro chovatele a vystavovatele, navštívit
je ale také mohl zvědavý návštěvník výstavy.
Během roku 2013 čekají návštěvníky dvě tradiční výstavy potkanů konané v Praze:
17. srpna 2013 9. Speciální výstava potkanů v Toulcově dvoře
19. října 2013 2. Podzimní výstava potkanů v Praze v Toulcově dvoře

