
estává se ãasto, aby do redakce pfii-
‰lo oficiální pozvání na nûjakou
v˘znamnûj‰í kynologickou akci

v zahraniãí. Bylo to nûkdy na pfielomu
roku, kdy na mém redakãním stole zazvo-
nil telefon. „Zveme vás jako na‰eho hosta
na v˘stavu ·ampion ‰ampionÛ pofiáda-
nou v Le‰nû. Pfiijeìte urãitû, budeme vás
ãekat.“ Takové pozvání se nedá i pfies pra-
covní zaneprázdnûní odmítnout. UÏ sám
fakt, Ïe ãasopis Svût psÛ je v Posku zná-
m˘ a váÏen˘, nás v redakci potû‰il. 
V˘stavu ·ampion ‰ampionÛ pofiádá
Polsk˘ kynologick˘ svaz prostfiednic-
tvím své místní organizace v Le‰nû kaÏ-
doroãnû. O loÀské akci jsme ãtenáfie
informovali ãlánkem pfiímé úãastnice
klání polsk˘ch ‰ampionÛ ing. Brychtové
v minulém roce. Tentokráte jsme mohli
b˘t pfii tom i my. 

V˘stava se v‰ím v‰udy
V Polsku má soutûÏ ‰ampionÛ jiÏ tradici
a nûkolik let i nemûnnou reÏii. Nejsou to
pfiehlídky v pfiedchozím roce v˘stavnû
nejúspû‰nûj‰ích jedincÛ, odpadá tedy

administrativnû nároãná evidence na
v˘stavách „vybojovan˘ch“ bodÛ, hlídání
termínÛ uzávûrky k pfiihlá‰ení i to zrnko
nedÛvûry v objektivitu sam˘mi vystavova-
teli uvádûn˘ch v˘sledkÛ. Na soutûÏ ‰am-
pionÛ se mÛÏe pfiihlásit kaÏd˘, jehoÏ pes
získal do termínu podání pfiihlá‰ky titul
Poského ‰ampiona. ProtoÏe termín koná-
ní akce je znám jiÏ rok dopfiedu a propa-
gován na v‰ech polsk˘ch mezinárodních
v˘stavách (a samozfiejmû i v kynologic-

kém tisku!), pokládají si majitelé takto
ocenûn˘ch psÛ za ãest pfiedvést svého
‰ampiona na této prestiÏní akci. Ale nejen
ti z Polska, pfiijíÏdí i hodnû nositelÛ toho-
to titulu ze zahraniãí. Letos bylo pfiihlá‰e-
no 445 psÛ a pochopitelnû nechybûli ani
vystavovatelé z âeské republiky. 

Mezinárodní porota
Posuzovat na této prestiÏní akci se mezi
polsk˘mi kolegy povaÏuje za velkou ãest,
vybíráni jsou ti nejzku‰enûj‰í. Spoleãenské
obleãení a moÏnost domluvit se cizími
jazyky patfií k samozfiejmostem. Zváni jsou
i renomovaní zahraniãní rozhodãí. V leto‰-
ním roce se této cti dostalo panu Hansi
Müllerovi, prezidentovi FCI, a ing. Jaro-
mírovi Dostálovi, DrSc.

Tfiíkolov˘ v˘bûr a strhující finále
Hrací plocha sportovní haly Trapez byla
pokryta zelen˘m kobercem, nízk˘m
zábradlím a mnoÏstvím kvûtin rozdûlena
na ãtyfii v˘stavní kruhy – nutno podo-
tknout, Ïe v˘bornû nasvícené reflektory.
V kruzích posuzoval vÏdy jeden rozhodãí
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Na náv‰tûvû v Polsku

Champion of Champions, Leszno 2007
Leto‰ní v˘stava ·ampion ‰ampionÛ pofiádaná Polsk˘m kynologick˘m svazem
byla nejen teãkou za loÀskou úspû‰nou v˘stavní sezonou, ale bylo to
i ohlédnutí za v historií svûtov˘ch v˘stav nejpoãetnûji nav‰tívenou akcí.

N

·ampionem
‰ampionÛ Polska
2007 se stal mops
Sasquehanna
Iloczyn z chovu
a v majetku 
M. Supronowiczové.
Druhé místo
putovalo do âech.

Z FCI skupiny IX. postoupili do finále vedle
pozdûj‰ího vítûze i maltézsk˘ psík Papper
Man Mary Evan M. Kupicové a ‰icu Kanda-
goo Bohemia Acro manÏelÛ Podzemsk˘ch
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jednu skupinu FCI a v prvém kole vybíral
vÏdy nejhezãího jedince daného plemene.
Aã posuzování probíhalo ve v‰ech ãtyfiech
kruzích souãasnû, stihl pohotov˘ komentá-
tor upozornit na tribunách sedící diváky na
v‰e, co se v kruzích odehrává. 
Odpolední semifinále jiÏ pokraãovalo
v duchu jednotliv˘ch skupin FCI. Úkolem
rozhodãího ale nebylo vybrat a stanovit
pofiadí na stupních vítûzÛ, ale bez urãení
pofiadí vybrat 3 (ve dvou pfiedem urãe-
n˘ch skupinách 4) jedince do finálového
klání. Samozfiejmû Ïe probojovat se do
tohoto uÏ‰ího v˘bûru je jiÏ samo o sobû
velk˘m ocenûním.
Pro vybrané psy a jejich majitele, ale zejmé-
na pro do posledního místeãka zaplnûné tri-
buny pak následovalo závûreãné finále.
Tfiicet ‰est vybran˘ch psÛ si vylosovalo star-
tovní ãísla, podle kter˘ch pak ve dvojici
nastoupili pfied tfiíãlennou porotu. Jeden ze
dvojice pfiedvedl svého psa na ãerveném,
druh˘ na modrém koberci – v pohybu
i v postoji. Rozhodãí sedûli v ãele oddûleni
od sebe plentou a na povel komentátora
hlasovali rozsvícením ãerveného ãi modrého
svûtla. Kdo získal více „hlasÛ“, ten postoupil
do dal‰ího kola. Takto z 32 postoupilo
postupnû 16, 8, 4 a do závûreãného finále
dva psi. Diváci povzbuzovali potleskem
i hlasem. Opravdu strhující podívaná a ma-
ximálnû objektivní v˘bûr.
Pak uÏ následovaly jen stupnû vítûzÛ, pfiedá-
ní hodnotn˘ch cen a nekoneãné fotografo-
vání vítûzÛ. Samozfiejmû Ïe u toho nechybû-
ly ani televizní kamery.

âe‰i se neztratili
Je vÏdy pfiíjemné se setkat na zahraniãních
v˘stavách s na‰imi vystavovateli i psy z na‰e-
ho chovu v majetku zahraniãních vystavova-
telÛ, zvlá‰tû kdyÏ sklízejí vavfiíny. Na této
v˘stavû bylo nejvût‰ím „na‰ím“ úspûchem
druhé místo v závûreãném finále M. Ku-

picové s jejím multimulti‰ampionem Pap-
per Man Mary Evan, ale i semifinálov˘ v˘bûr
FCI skupiny I. – bearded kolie paní Volkové
a australského ovãáka manÏelÛ Podzem-
sk˘ch – a skupiny IX. – vedle zmínûného mal-
tézáka i ‰icu manÏelÛ Podzemsk˘ch.

Inspirace pro nás
My âe‰i rádi objevujeme jiÏ objevené
a dlouze hledáme své vlastní cesty. Proã se
ale tfieba v tomto pfiípadû nepouãit u na‰ich
sousedÛ a povznést doposud s nad‰ením
pofiádanou, ale s rozpaky pfiíjímanou soutûÏ
tûch nejhezãích psÛ (a se smí‰en˘mi pocity
nad kvalitou nûkter˘ch leto‰ních úãastníkÛ
ovûnãen˘ch titulem âesk˘ ‰ampion!) na
opravdovou dÛstojnou a reprezentativní
pfiehlídku elity na‰eho chovu – na vysoké
spoleãenské úrovni, co nejvíce obsazené a,
to podtrhuji, hojnû divácky nav‰tívené. Chce
to jen vyhlásit dal‰í roãník vãas, dát mu jas-
ná a pfiedem známá pravidla, najít prostor
s tribunami pro diváky a zajistit propagaci.
Kvalitní pofiadatele máme, to jsme se pfie-
svûdãili jiÏ letos. DokaÏme, Ïe aã v chovatel-
ství jsme velmoc, na poli mezinárodní kyno-
logie a propagace na‰í práce nehrajeme
stále jen okresní pfiebor. Petr Dvofiák

Do finále z FCI skupiny I. postoupili dva psi na‰ich majitelÛ: bearded kolie Natterjack Jay Kay paní
D. Volkové a australsk˘ ovãák Sunshine Shanti Shalow Riwers manÏelÛ Podzemsk˘ch
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Místo spoleãenského setkání – zámek Rokosovo
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