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SHOW ·AMPIONÒ

Vítûzem soutûÏe
·ampion
‰ampionÛ 2005
se stal rhodesk˘
ridÏbek Ascot
Alta Mirano,
maj. Marek
Vlãek

Šampioni šampionů 2005

Vyhla‰ovatelem soutûÏe je âeskomoravská kynologická unie, ale akce se koná
díky nûkolika v˘znamn˘m sponzorÛm.
Tato skuteãnost s sebou nese pochopitelné dÛsledky, nad kter˘mi je za daného
stavu zbyteãné kroutit hlavou. Naopak.
Podnikatelsk˘ zámûr je skvûl˘ a provedení i reklamní dopad se lep‰í rok od roku.
Z technického pohledu se letos v˘raznû
vylep‰ilo pódium, jehoÏ pozadí napomohlo k pﬁíjemné atmosféﬁe soutûÏe,
stupnû vítûzÛ mûly v‰e, co jim náleÏí,
a vyhovovaly soutûÏícím i fotografÛm,
pﬁedvádûcí molo bylo dostateãnû dlouhé
i ‰iroké pro pﬁedvedení psÛ, moderující
Václav Îmolík pﬁedvedl za mikrofonem
profesionální v˘kon a pﬁi pohledu zvenãí
v‰e probíhalo bez vût‰ích potíÏí. Znám˘ch osobností i jejich psÛ pﬁijelo v pﬁedepsan˘ ãas dostatek a následoval je
nezanedbateln˘ poãet ÏurnalistÛ vût‰iny
znám˘ch médií. ·ot ze soutûÏe vãetnû
zábûrÛ vítûzného psa se dostal do hlavních zpráv televize Nova a je k vidûní
v archivu na jejích internetov˘ch stránkách. Hned v pondûlí pﬁinesl seriózní
i bulvární tisk zprávy o soutûÏi. Urãitû se
nedivíte, Ïe pro vítûze pﬁíli‰ místa nezbylo. Nesmíte zapomenout, Ïe jde o pﬁehlídku psÛ s jedin˘m logick˘m cílem, kter˘m je zviditelnûní sponzorÛ. Psí
‰ampioni, bez ohledu na systém, absolvu-

Setkání ‰ampionÛ je svátkem v jakémkoliv typu
lidské zábavy ãi sportu. Pejskaﬁi si v posledních
letech zvykli na lednov˘ termín, kter˘m symbolicky
konãí minulá a zaãíná nová v˘stavní sezona.

D

o Top hotelu v Praze bylo pozváno
50 umístûn˘ch psÛ, po pûti z kaÏdé skupiny FCI, plus pût zástupcÛ
takzvané skupiny jedenáct urãené neuznan˘m národním plemenÛm. Její vítûz
ale nesoutûÏí o titul ·ampion ‰ampionÛ
âR. Ten, komu by se zachtûlo zkusit ‰tûstí v ‰ampionské soutûÏi v âeské republice, musí v posledních ãtyﬁech letech splnit nûkolik podmínek. Majitel psa
zapsaného v plemenné knize âMKU
musí mít trvalé bydli‰tû v âR a na mezinárodních a národních v˘stavách psÛ
v âR musí dle stanoveného bodovacího
systému získat co nejvíce moÏn˘ch bodÛ.
Paradoxnû není podmínkou, aby byl pes
‰ampionem. Staãí mu jen body. Nakonec
je tﬁeba vyplnit pﬁihla‰ovací tabulku,
doloÏit v˘sledky psa a v‰e zaslat na
âMKU, protoÏe psi nejsou nominováni
na základû sv˘ch vítûzství automaticky.
¤eãeno s trochou nadsázky, pravidla
bodovacího systému disponují vlastnost-
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mi schodi‰tû kouzelnické ‰koly v Bradavicích, kam chodí Harry Potter. Mûní se,
kdy chtûjí, a to i v prÛbûhu roku, jako
tomu bylo i letos vãetnû finálového veãera. Nezdá se mi ale, Ïe by tento fakt shledávali kouzeln˘m majitelé psÛ. Nûkteﬁí
z nich se, zcela oprávnûnû, doÏadují obyãejn˘ch mudlovsk˘ch pravidel, která by
byla známá pﬁedem a platila aÏ do konce
alespoÀ celého roãníku soutûÏe beze
zmûn. Snad se jednou doãkáme.
Pﬁedvedení finalistÛ

To není k zahození…

jí nikoliv v˘stavu, ale show, kde se ukáÏou
pﬁítomn˘m divákÛm, zatímco poﬁadatelÛm je jedno, zda soutûÏí ãi nikoliv. Cílem
je vybrat Nejsympatiãtûj‰ího psa, jehoÏ
volba láká pejskaﬁe na Internet, a psího
·ampiona ‰ampionÛ, kter˘ dostane
krmení od sponzora na cel˘ rok zdarma.
Poháry, které letos finalisté dostávali, byly
mimoﬁádnû krásné! Pochválit je tﬁeba
i vystavovatele, kteﬁí sv˘m obleãením
i kvalitou pﬁípravy sv˘ch psÛ pozvedli
úroveÀ soutûÏe na svûtovû srovnatelnou.
Pozadu nezÛstali ani diváci, díky ãemuÏ
se dá pﬁehlídka nádhern˘ch ãesk˘ch psÛ
koneãnû povaÏovat za spoleãensky v˘znamnou.

SP 02/06 22 -23 ŠŠ ČR!pop 16.1.2006 21:41 Stránka 23

AKTUÁLNù

âeská republika

VÍTùZSTVÍ

Foto ing. Hanu‰ Brychta

K posuzování skupin FCI byli pozváni ãe‰tí rozhodãí ing. Jaromír Dostál, Josef
Nûmec, Otakar Vondrou‰, Dagmar Poláková, Mgr. BoÏena Ovesná, Miroslav Václavík, Zdena Jílková, Milan Krinke a ing.
·tefan ·tefík, prezident SKJ ze Slovenska.
Pro rozhodování o absolutním vítûzi doplnili porotu je‰tû ãtyﬁi VIP osobnosti Gábina Party‰ová, Vilém âok, Lucie Králová

a zástupce sponzora firmy Nestlé Alessandro Zanelli. Deset vítûzÛ skupin FCI,
mezi nimiÏ byla ﬁada jedincÛ s opakovanou úãastí, se utkalo o nejvy‰‰í titul. Poprvé v historii plemene si jej za jásotu
sv˘ch pﬁíznivcÛ i vydatného potlesku publika odvezl rhodesk˘ ridÏbek Ich. a multich. Ascot Alta Mirano pana Marka Vlãka.
âeské soutûÏe se pár zúãastnil poprvé
a rovnou si odvezl vítûzství. Nejsympatiã-

tûj‰ím psem se díky 1348 hlasÛm z internetového systému stala argentinská doga
Akim Barrandovské stﬁíbro pana Michala
Jordy. Pﬁí‰tí rok se bude soutûÏ ·ampion
‰ampionÛ v âR konat jiÏ podesáté, první
roãník probûhl v roce 1996 v Brnû, a snad
si pﬁejme, aby mûl o nûco ménû zaãarované bodování neÏ ten leto‰ní. Hodnû úspûchÛ!
ing. Libu‰e Brychtová
Více na www.nahaci.cz

Bearded kolie Natterjack Jay Kay,
maj. Dana Volková

Svatobernardsk˘ pes Artur z Mnichovského polesí, maj. J. Dobruská

Australsk˘ silky teriér Amron's Topcopy
Bombix Moren, maj. Alexandra Grygarová

Jezevãík drsnosrst˘ králiãí Sweetax Freckled
Fergie, maj. Kateﬁina Benediktová

Norsk˘ losí pes ‰ed˘ Tara I. av Praha,
maj. Pavel Stangl

Rhodesk˘ ridÏbek Ascot Alta Mirano,
maj. Marek Vlãek

âesk˘ fousek Borek z Du‰kova dvora,
maj. ing. Jana Pitrová

Portugalsk˘ vodní pes Albus Brumbál od
Emy Destinové, maj. Adriana Babicová

Lhasa apso Aféra Pibaro,
maj. Patrik Pan˘rek

Azavak Ahmar Kel-es-Suf,
maj. Petr ·tûpánek

âesk˘ strakat˘ pes Aragorn ÎiÏkÛv dvÛr,
maj. Vladimíra Greãnárová

Nejsympatiãtûj‰í pes - argentinská doga
Akim Barrandovské stﬁíbro, maj. M. Jorda
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