
Mistrovství světa v závodu šneků
Praskačka 13.8.2011

Závody šneků se stávají tradicí při dostizích králů dostihových drah, greyhoundů. Závod
probíhá v nejteplejším období roku, aby se mohli zúčastnit i tropičtí plži.

Současné mistrovství je ve znamení NEJ. Představí se například největší šneci na světě,
nejmenší archachatiny, nejkrásnější, nejvzdálenější... Účastní se ho šneci z různých zemí svého
původu, kde byli odchyceni sami nebo jejich rodiče. Česko opět zastupují hlemýždi zahradní.
Mistrovství proběhne ve dvou kategoriích podle hmotnosti šneků. 1. kategorie do 100 g a od
startovního čísla 15 2. kategorie nad 100g, Někteří šneci jsou s laskavostí zapůjčeny našimi hosty
z řad nejvýznamnějších odborníků v chovu plžů. Hosté se rádi ujmou funkce rozhodčích. Závod
bude probíhat za přísných hygienických podmínek, protože většina šneků je z importu. Nepovolaní
je nesmí brát do rukou. Budou připravené speciální plastové vydezinfikované krabičky.

Hosté:
Mgr. Iva Beránková (nick Samyasa), velký znalec exotických terarijních zvířat,

spolumajitelka soukromé zoologické zahrady v Uruguayi, často odjíždějící na expedice nejenom do
tropů. Zapůjčuje největší suchozemské šneky: Achatina achatina

Mgr. Jana Hryzová (nick mad snailer), významná chovatelka plžů. Majitelka před časem
velice známé chovatelské stanice boxerů Přítel člověka. Věnovala se i dostihovému sportu, se svou
salukou Djamena z Farsistanu. Chovatelská stanice s největším chovem vzácných varicos.
Zapůjčuje největší archachatiny marginaty ovum (potomci Mistra světa roku 2010 Tosca) a
varicosy.

Mgr. Tomáš Protiva, největší chovatel suchozemských plžů u nás. Je autorem knížky
Oblovky. Pravidelně se vydává do tropů jihovýchodní Asie. V současné době nás pozdravuje z
expedice na Srí Lance (propaguje se svou partnerkou dostihovou dráhu Praskačka v tričkách, která
si vzali s sebou). Zapůjčil nejmenší archachatiny papyracea

Startovní listina:

Startovní
číslo

Jméno plže Druh plže Země původu Trenér

1 Jan Hlemýžď zahradní ČR

2 Jenda Hlemýžď zahradní ČR

3 Bob Helix aspersa Uruguay

4 Boby Helix aspersa Uruguay

5 Papinto Archachatina papyracea Nigerie

6 Paponti Archachatina papyracea Nigerie

7 Káťa Lissachatina zanzibarica Tanzania

8 Katrinka Lissachatina zanzibarica Tanzania

9 Willou II. Lissachatina fulica albino body Tanzania

10 Witch II. Lissachatina fulica albino body Tanzania

11 Tropička Tropidophora cuveriana Madagaskar

12 Tropča Tropidophora cuveriana Madagaskar

13 Ontar Cochlitoma varicosa Jižní Afrika

14 Zafar Cochlitoma varicosa Jižní Afrika



Startovní
číslo

Jméno plže Druh plže Země původu Trenér

15 Gidran Achatina achatina Ghana

16 Galantheus Achatina achatina Ghana

17 Tungwu Archachatina marginata ovum Nigerie

18 Twerre Archachatina marginata ovum Nigerie

19 Smaragd Lissachatina fulica T2 Madagaskar

20 Snoopi Lissachatina fulica T2 Madagaskar

21 Zodiak Lissachatina albopicta Keňa

22 Zetsu Lissachatina albopicta Keňa

23 Paris Lissaachatina immaculata pantera Madagaskar

24 Primos Lissaachatina immaculata pantera Madagaskar

Puppy derby varicosa: Před vlastním mistrovstvim se představí skupina 15 varicos a
členové mohou šnečkům zadat jména, která si ponesou ve svém průkazu původu.

Mimo soutěž se představí (v malé výstavce) i jeden z nejrychlejších šneků původem z Indie
Hemiplecta Cryptozona bistrialis, z Kuby Pleurodonte Marginella semiaperta a z Brazilie zajímavý
malý šnek Subulina octogna, z Indonesie Pleurodonte sp. Dostaví se i krasavice z Kamerunu
Achatina balteata, další obr mezi šneky Lissachatina reticulata a další krasavice Achatina tincta.

Po závodu vyhlášení výsledků, předání cen, upomínkových předmětů, dárků
Sponzorem: Chovatelská stanice Golded Rain a Interspar Hradec Králové

Cochlitoma varicosa jménem Vann
pochází z Jižní Afriky - Gonubie

Ing. Věra Babincová (nick verba)








