
srpnu zvítûzil na svûtové soutûÏi
FCI azavak Ich. Ahmar Kel-Es-Suf
pana Petra ·tûpánka z Kadanû

a v prosinci se na klání slovensk˘ch ‰am-
pionÛ stal absolutním vítûzem nûmeck˘
krátkosrst˘ ohafi Ch. Trix ze ·típek
Martiny Rymerové z Hluãína, kter˘ se
stal souãasnû i ‰ampionem loveck˘ch
plemen pro rok 2004. Ani dal‰í ãe‰tí
zástupci nebyli v Bratislavû k pfiehlédnu-
tí. Za prvním vice‰ampionem ‰ampionÛ
Slovenska bíglem Daragoj Fredie Mer-
kury Marcely Piszczatowské (SR) se na
tfietí místo postavil dlouhosrst˘ trpasliãí
jezevãík Ich. Winner della Canterana
MUDr. Silvie RÛÏiãkové z Prahy se sv˘m
nov˘m titulem II. vice‰ampion ‰ampionÛ
SR 2004. ·ampionem sympatie se stal na
základû volby pfiítomn˘ch divákÛ a hostÛ

ãern˘ teriér Enisey iz Russkoi Dinastii
SoÀi Heldové (SR). 

SYSTÉM SOUTùÎE
S ohledem na systém celé soutûÏe jsme
byli svûdky fiady témûfi infarktov˘ch situ-

ací. Kdo nervovû neunese v˘stavní hrátky
ve stylu „náhlá smrt“, ten aÈ tuhle akci
radûji vynechá. V‰ichni pfiihlá‰ení psi
jsou nejprve posouzeni v pfiedkolech po
jednotliv˘ch skupinách FCI a to postup-
nû v‰emi rozhodãími. Letos posuzoval
Walter Schicker z Nûmecka, Piotr Król
z Polska a domácí Jaroslav Matyá‰, mezi
hosty byla napfiíklad i paní Silvia
Radnetterová z Rakouska, mnohé v˘-
znamné osobnosti a lidé jakkoliv sloven-
ské kynologii prospû‰ní. Z kaÏdé skupiny
FCI postupoval do finálové ãásti soutûÏe
pfiedem dan˘ poãet psÛ, kter˘ závisel na
poãtu jedincÛ pfiihlá‰en˘ch do té které
skupiny FCI. Ve finále se pak utkalo 32
finalistÛ, nastupujících do prvního kola
na základû náhodného losu a dále se
soutûÏilo podle pfiedem stanoveného
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Šampioni šampionů SLOVENSKA 2004
Aã se to zdá témûfi neuvûfiitelné, obû soutûÏe ‰ampion ‰ampionÛ
konané v roce 2004 na Slovensku skonãily úspûchem ãesk˘ch psÛ.

V

Úspûch ãesk˘ch
barev – vítûzn˘
nûmeck˘ krátkosrst˘
ohafi Trix ze ·típek
a tfietí dlouhosrst˘
trpasliãí jezevãík
Winner de la
Cantarana

Prostory areálu Incheba
pro soutûÏ i noãní ples
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schématu. Na modrém a ãerveném ko-
berci se vÏdy pfiedvedli dva soupefii vedle
sebe. Celé finále posuzovali pfiítomní
rozhodãí vefiejnou volbou s v˘bûrem jed-
noho ze dvou proti sobû nastoupiv‰ích
psÛ. Pokud vám systém pfiipomíná svou
hrou na náhodu sportku ãi jinou lote-
rii, pak nejste daleko od pravdy. Los je
jednoznaãn˘, nûkdy milosrdn˘, jindy
krut˘, a v˘sledek finálov˘ch klání
mnohdy nevyzpytateln˘. 

âE·I V AKCI
Mezi 32 finalistÛ nastoupilo sedm ães-
k˘ch soutûÏících. Zatímco skupiny FCI I.,
II., III. a VI. mûly jen slovenské obsazení,
ve skupinû IV., IX. a X. stáli naopak jen
ãe‰tí zástupci. Zbylé skupiny V. a VIII.
zahrnovaly kaÏdá po jednom zástupci
z âech. Do finále se probojoval i zástup-
ce z Rakouska anglick˘ setr Suit Yourself
Startailot v.d. Guldegg, kter˘ v‰ak vzápûtí
podlehl budoucímu drÏiteli tfietího místa
Winnerovi. Od té chvíle uÏ bylo finále jen
ãesko-slovenskou záleÏitostí. Los a roz-
hodnutí poroty bylo bohuÏel nemilosrd-
né k ãeskému azavakovi Ahmarovi, které-
ho porazil v druhém kole slovensk˘ bígl,
jenÏ si v‰ak nakonec odnesl titul vice-
‰ampiona ‰ampionÛ. Stejnou smÛlu mûl
v ãeském souboji japan chin Chuoming
Hvûzda Pamiru pana Brziaka z Bruntálu,
neboÈ mu los pfiifikl za soupefie budoucí-
ho vítûze celé soutûÏe. Stejnû tûÏké utká-
ní s pfií‰tím absolutním vítûzem potkalo
o kolo pozdûji shiba inu Eico od Cidliny
Aleny Stejskalové, ve finálovém souboji
osmi nejlep‰ích psÛ fenu ãínského cho-
cholatého psa Ich. Gessi Modr˘ kvût
ing. Libu‰e Brychtové a v bitvû o úplné
finále jezevãíka Winnera della Cante-

rana. Zajímavostí tedy je, Ïe kromû
poslední soutûÏe o první a druhé místo,
kdy porazil slovenského bígla, pfie‰el
Trix ze ·típek na vítûzné místo v˘hrad-
nû pfies ãeské konkurenty. 
Inu i tak nûkdy vypadá osudová loterie.
V osmifinále se potkali i dal‰í dva ãe‰tí
zástupci. Vel‰‰pringr ‰panûl Dynamite
Duck Eastfarm’s ing. Bohuslava Ze-
mánka, kter˘ nakonec obsadil ãtvrté mís-
to po souboji s tfietím Winnerem, a clum-
ber ‰panûl Marcus Asterius z Raj‰lu
Radky Vondrové. V seznamu jeho pora-
Ïen˘ch soupefiÛ najdeme akita inu a bri-
arda, koneãnou pro jeho postup zname-
nal souboj s budoucím drÏitelem
druhého místa, s bíglem. Je‰tû ve ãtvrtfi-
nále bylo pfiátelské zápolení mezi majite-
li psÛ z âech a Slovenska nerozhodné,
ãtyfii na ãtyfii. Vzápûtí se ale skóre obráti-
lo na 3:1 a pfiedznamenalo celkov˘ bu-

doucí úspûch ãesk˘ch barev vãetnû abso-
lutního vítûzství.

JAK NÁM BYLO?
Nevím, jaké dojmy si odvezli ostatní
úãastníci, ale nám se na Slovensku moc
líbilo. Nápaditû a vkusnû vyzdobená hala,
samostatn˘ prostor pro pfiípravu soutûÏí-
cích, dostateãnû velká ‰atna, plesová
a vánoãní úprava celého sálu, slavnostní
atmosféra s Ïivou hudbou, tancem a jako
vÏdy pfiíjemn˘m programem. Vzít si na
tuto akci spoleãenské obleãení je nezbyt-
né, pánové saka a kravaty, lépe v‰ak oble-
ky a smokingy, dámy minimálnû spole-
ãenské ‰aty, ne-li veãerní toalety vãetnû
peãlivého líãení a úãesÛ. To celé dodává
soutûÏi i plesu vysokou spoleãenskou
úroveÀ a obohacuje slavnostní náladu.
V‰ichni soutûÏící si odváÏejí diplomy
a nádherné poháry za úãast na akci, která
jasnû vypovídá o tom, jak si pofiadatelé
váÏí opravdu kaÏdého z nich. Katalog,
jemuÏ na titulní stránce vévodil obraz

loÀského vítûze, obsahoval kvalitní ãer-
nobílé fotografie pfiihlá‰en˘ch jedincÛ
vãetnû soupisÛ jejich úspûchÛ a nezbyt-
n˘ch popisn˘ch informací. Mimoto byly
základní údaje o jednotliv˘ch psech pro-
mítány pro diváky na velké plátno, av‰ak
za zády porotcÛ tak, aby tyto informace
k dispozici nemûli. K pohodû majitelÛ
u psÛ pfiispûl komentáfi ve sloven‰tinû
a angliãtinû, velmi prostorn˘ pfiípravn˘
kruh i to, Ïe pejskové mohli se sv˘mi
páneãky sedût pfiímo mezi stoly v hale.
Podávání soust pejskÛm ze slavnostní
veãefie pûknû vidliãkou bylo naprosto pfii-
rozen˘m jevem. O tom, jak tancechtivá
a veselá spoleãnost se se‰la, jsme se pfie-
svûdãili hned po té, kdy ing. ·tefan ·tefík
zahájil pÛlnoãní ples. V‰ichni se bájeãnû
bavili a rozcházeli se aÏ tûsnû nad ránem.
Za nás mohu jen slíbit, Ïe my jsme
v Bratislavû urãitû nebyli naposledy! Moje
blahopfiání patfií v‰em finalistÛm, podû-
kování v‰em ãesk˘m soutûÏícím, poklona
organizátorÛm a pfiání vám, aÈ se vám tu
líbí, pokud sem pfií‰tí rok pfiijedete.

ing. L. Brychtová

II: vice‰ampion ‰ampionÛ SR 2004 
bígl Daragoj Fredie Merkury
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II. Vice‰ampion ‰ampionÛ SR 2004
jezevãík trpasliãí dlouhosrst˘ z âR

·ampion
sympatie 2004
ãern˘ teriér
Enisey iz
Russkoi
Dinastii
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