
esta uÏ jen za nadûjí na postup
mezi nejlep‰ích 32 finalistÛ není
jednoduchá. O úrovni a nároãnosti

soutûÏe svûdãí fakt, Ïe ze 73 pfiihlá‰en˘ch
psÛ bylo 20 vítûzÛ Best in Show a 33
inter‰ampionÛ s pfiedlouh˘mi seznamy
dal‰ích titulÛ. V‰ichni psi jsou nejprve

posouzeni v jednotliv˘ch skupinách FCI
tfiemi renomovan˘mi zahraniãními mezi-
národními rozhodãími. Letos hodnotil
Tamás Jakkel z Maìarska, Petru Muntean
z Rumunska a Otakar Vondrou‰ z âeské
republiky. Do finále se dostane pfiedem
dan˘ poãet psÛ podle postupového klíãe,

kter˘ závisí na poãtu psÛ pfiihlá‰en˘ch ve
skupinû. Nejsilnûj‰í úãast zaznamenala II.
skupina FCI se tfiinácti soutûÏícími,
z nichÏ bylo deset inter‰ampionÛ! Na
finále jich mûlo nadûji ‰est. Po deseti
jedincích mûly skupiny V., VI. a IX. FCI.
Nemilosrdná byla pravidla pro VII. a X.
skupinu FCI se tfiemi úãastníky, z nichÏ
mohl postoupit jen jedin˘. Pfiitom v‰ich-
ni tfii pfiedvedení chrti byli v˘jimeãnû kva-
litní mezinárodní ‰ampioni krásy, doko-
nale pfiedvedení a s luxusnû obleãen˘mi
majitelkami. Kdyby jich do skupiny pfiije-
lo víc, mohli mít lep‰í postupov˘ klíã…
Sloven‰tí pofiadatelé pod vedením fiedite-
lem soutûÏe a prezidenta SKJ ing. ·tefana
·tefíka udûlali dal‰í v˘teãn˘ krok k pfiilá-
kání je‰tû vût‰ího poãtu úãastníkÛ. Od
leto‰ního roku jsou poháry a ceny udûlo-
vány i vítûzÛm jednotliv˘ch skupin FCI
a ne jen vítûzÛm vyfiazovací soutûÏe. Jak
dopadlo pofiadí ve skupinách? První sku-
pinu FCI vyhrála bearded kolie All about
me Kiaora Lucie Náplavové z âech, dru-
hou novofundlandsk˘ pes Poison of
Honey King of Helluland manÏelÛ
Kroãkov˘ch ze Slovenska. Skupinû terié-
rÛ vévodil kerry blue teriér Derrymore
Ailill Best Daniely Borzové ze Slovenska.
Mezi jezevãíky zvítûzil Winner della
Canterana MUDr. Silvie RÛÏiãkové
a pátou skupinu vyhrál peruánsk˘ naháã
stfiední Briss Nort Brun Krist˘ny
Bidafiové, oba z âeské republiky. ·está
skupina pfiinesla vítûzství bíglovi Conan
Darksan Du‰ana Osláãe ze Slovenska,
zatímco ve skupinû sedmé drÏel prim
v˘marsk˘ ohafi krátkosrst˘ Sireva Drake
at Sirius Nova Simony Medfiické z âeské
republiky. âern˘ americk˘ kokr‰panûl
Theo of King Fly Mistery Viery Vítkové
z Bratislavy se stal vítûzem skupiny FCI
ãíslo osm, zatímco prvenství mezi spole-
ãensk˘mi plemeny IX. skupiny patfiilo
psovi ‰icu Kangaroo Bohemia Acro
Antonína a Jarmily Podzemsk˘ch z âeské
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·ampionem
‰ampionÛ
Slovenska 2006
se stala fena
afgánského chrta
Jennies Joplin
Gandamak

FCI skupina I.: bearded kolie All about
me Kiaora, maj. L . Náplavová, âR

FCI skupina V.: peruánsk˘ naháã
stfiedni, maj. K. Bidafiová, âR

FCI skupina VII.: v˘marsk˘ ohafi Sireva
Drake at Sirius Nova, maj. S. Medfiická, âR

Od druhého prosincového víkendu zná Slovensko svého 
jiÏ osmého vítûze prestiÏní soutûÏe ·ampion ‰ampionÛ.
Poãtvrté se stal vítûzem nádhern˘ zástupce slavné slovenské
chovatelské stanice afgánsk˘ch chrtÛ Gandamak. Po Uriasovi
v roce 1999, Fibi v roce 2001 a Fletscherovi v roce 2003
vyhrála inter‰ampionka, multi‰ampionka, svûtová a evropská
vítûzka Jennies Joplin Gandamak vedená Petrou Vojtekovou.

Šampioni šampionů 
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republiky a mezi chrty fenû agfánského
chrta Jennies Joplin Gandamak v majetku
Petry Vojtekové a p. Bedáka ze Slovenska.
Tûchto deset vítûzÛ plus dal‰ích 22 ‰Èast-
n˘ch postoupilo do vyfiazovacího finále.
V nûm se na základû náhodného losu
utkají vÏdy dva soupefii, pfiiãemÏ jen
jeden z nich díky hlasování trojice roz-
hodãích postoupí do dal‰ího kola.

Majitelé psÛ musejí mít kromû nádher-
n˘ch psÛ i notnou dávku ‰tûstí pfii volbû
losu pro zafiazení do finálov˘ch dvojic.
Narazit hned v prvním kole na pfií‰tího
vítûze celé soutûÏe nebo na nûkterého
z dal‰ích hork˘ch favoritÛ je prostû smÛ-
la, se kterou se nedá nic dûlat. Nádherné
poháry a diplomy za úãast pfiedával osob-
nû ing. ·tefík v‰em soutûÏícím a vûfiím, Ïe
nikdo z nich nelitoval, Ïe pfiijel. Jed-
notlivû a peãlivû jsou pfiedstaveni v‰ichni
úãastníci soutûÏe a cel˘ veãer je doprová-
zen odborn˘m komentáfiem. O ten se
v perfektním souznûní podûlili ing.
Robert Kanás a Janka Hospodárová.
Kromû tradiãnû vkusné v˘zdoby haly,
rautu, veãefií a programu se závûreãn˘m
plesem je stálou hodnotou akce rok od
roku rostoucí úroveÀ veãerního obleãení
v‰ech pfiítomn˘ch, pfiiãemÏ ani zajíma-
v˘m nápadÛm se meze nekladou.
Favoritkou divákÛ byla jistû Veronika
Chrpová se sv˘m vipetem odûná do
okouzlujícího dobového kost˘mu. Ov-
‰em i mnohé dal‰í dámy si daly na v˘bû-
ru sv˘ch modelÛ nesmírnû záleÏet a moc
jim to slu‰elo. ReportáÏ ve Slovenské
televizi tak jistû ladila oku mnoha divákÛ.
Souãástí veãera je i volba psa sympatie,
kterou vyhrál pravideln˘ úãastník soutû-
Ïe ãínsk˘ chocholat˘ pes bez srsti Family
Song’s Hopkirlacheis manÏelÛ Du-
dá‰ov˘ch. Zajímavou tradicí je pfiedání
originálu obrazu vítûzného psa z pfied-
chozího roãníku soutûÏe jeho majiteli.
Autorkou umûleckého díla je akademická
malífika Ludmila Fintorová. ProtoÏe kopie
obrazu zdobí titulní stránku katalogu,
mohl letos úãastníkÛm pomyslnû fandit
ãínsk˘ chocholat˘ pes labutûnka Ich.
Cody z Haliparku L. Brychtové. Mi-
mochodem k pravidlÛm patfií i to, Ïe
vítûzn˘ pes se nesmí následujícího roãní-
ku soutûÏe zúãastnit.
Jméno vítûze znáte, ale zatím nevíte, kdo
stál na dal‰ích dvou nejvy‰‰ích místech.

Vice‰ampionem ‰ampionÛ je bíl˘ králov-
sk˘ pudl Bakaira Askona Cassovia Dag-
mar Struckelové a II. vice‰ampionem
‰ampionÛ kernteriér Glenmore’s Xtra
Boy manÏelÛ Semanov˘ch. Kernteriér se
souãasnû stal i ‰ampionem loveck˘ch ple-
men a oba vice‰ampioni patfií sloven-
sk˘m majitelÛm. Vyhla‰ován je také ‰am-
pion pracovních plemen pro nejlépe
umístûného psa s pracovní zkou‰kou.
Jmenovan˘ titul odvezla do âech fena
plemene nûmeck˘ ovãák Queen Bohemia
Acro Antonína a Jarmily Podzemsk˘ch.
MoÏná jste postfiehli, Ïe kromû vítûzné
feny afgánského chrta nestál na stupních
vítûzÛ Ïádn˘ jin˘ vítûz skupiny FCI.
Vyfiazovací systém je hrou o nadûji i tro‰-
ce smutku, ale také o ‰anci pro v‰echny.
Máte-li doma slovenského ‰ampiona krá-
sy a máte-li chuÈ do soutûÏení, do zábavy
i do tance, pak byste tu nemûli chybût.
Ani my si nenecháme pfií‰tí roãník urãitû
ujít. ing. Libu‰e Brychtová

FCI skupina IV.: jezevãík dlouhosrst˘
trpasliãí, maj. MUDr. S. RÛÏiãková, âR

Vice‰ampion: bíl˘ královsk˘ pudl Bakaira
Askona Cassovia, maj. D. Struckelová

SVùT PSÒ 2/07 81

AKTUÁLNù

·ampioni ‰ampionÛ Slovenska 2006

FCI skupina IX.: ‰icu Kangaroo Bohemia
Acro, maj. J. a A. Podzemsk˘ch, âR

Vítûz pracovních plemen.: NO Quenn
Bohemia Acro, maj. J. a A. Podzemsk˘ch, âR

Vítûz loveck˘ch plemen.: kernteriér
Glemore’s Xtra Boy, maj. manÏ. Semanovi

Vítûzové soutûÏe
·ampion ‰ampionÛ SR 
1999 Afgánsk˘ chrt – Urias Gandamak
2000 Novofundlandsk˘ pes 

– Midnight Lady’s Especially for You
2001 Afgánsk˘ chrt – Fibi Gandamak
2002 Kerry blue teriér – Aeltacht Iosac Aduaidh
2003 Afgánsk˘ chrt – Fletcher Christi Gandamak
2004 Nûmeck˘ krátkosrst˘ ohafi – Trix ze ·típek
2005 âínsk˘ chocholat˘ pes osrstûn˘ 

– Cody z Haliparku
2006 Afgánsk˘ chrt – Jennies Joplin Gandamak
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