
elkovévodství lucembur-
ské, jak zní pln˘ ãesk˘
oficiální název tohoto

státu, nabízí kynologÛm
pomûrnû málo pfiíleÏitostí
k náv‰tûvû. Pfiesnûji fieãeno na
mezinárodní úrovni se tu
v posledním desetiletí konají
jen dvû v˘stavy se zadáváním
CACIB. První mÛÏete nav‰tívit
vÏdy poslední bfieznov˘ ví-
kend a druhou první záfiijov˘
víkend na v˘stavi‰ti Luxexpo
v Kirchbergu na pfiedmûstí
hlavního mûsta Lucemburku.
Jarní v˘stava je kvalifikací na
Crufts následujícího kalendáfi-
ního roku a její specialitou je
také fakt, Ïe se ze soboty na
nedûli mûní zimní ãas na letní.
Proto je tfieba vzít v potaz, Ïe
máte na cestu o hodinu ménû.
Obû akce jsou rozdûleny do
dvou dnÛ. Sobota je vyhraze-
na skupinám FCI 1, 5, 6, 8 a 9,
nedûle skupinám 2, 3, 4, 7 a 10.
Propozice, seznam rozhodãích
a moÏnost pfiihlá‰ení on-line
najdete na adrese www.uchl.lu
zhruba 3 mûsíce pfiedem. Prv-
ní uzávûrka je mûsíc pfied ter-
mínem, druhá jen 14 dní!
Zdej‰í organizátofii jiÏ léta
pracují s v˘poãetní technikou
a spravují databáze úãastníkÛ.
Poplatek za prvního psa pfied

první uzávûrkou byl letos 55
eur. Dobré jméno má meziná-
rodní soutûÏ v juniorhandlin-
gu, ale se ‰tûnûtem byste sem
jeli zbyteãnû. Proã se vydat na
cestu dlouhou pfies 700 kilo-
metrÛ s nadûjn˘m psem ãi
zku‰en˘m psem právû sem?
Vítûzové tfiíd mlad˘ch mají
ihned nárok na titul ·ampion
mlad˘ch Lucemburska, stejnû
jako vítûzové tfiíd ‰ampionÛ
na ‰ampionát Lucemburska.
Pro ostatní platí podmínka
zisku dvou CAC pro ‰ampio-
nát dospûl˘ch, pfiiãemÏ jeden
titul musí b˘t z mezinárodní
v˘stavy a není stanoveno Ïád-
né ãasové omezení. âekatel-
ství ‰ampionátu se udûluje
v kaÏdé tfiídû zvlá‰È a u nûkte-
r˘ch plemen je jeho zadávání
speciálnû rozdûleno podle
barev ãi variet. Rozpis najdete
na propozicích. Vezmete-li si
sebou kopii rodokmenu psa,
vytisknou vám za 10 eur

diplom mlad˘ch pfiímo na
místû. O diplom dospûlého
‰ampiona si mÛÏete zaÏádat
a hned ho i 20 eury zaplatit.
Certifikát vám dojde po‰tou
zhruba do mûsíce. Ceny dostá-
vají v‰ichni úãastníci za kaÏdé
ocenûní ve formû medailí ãi
plaket, psi s vítûzn˘mi tituly
CACIB a res. CACIB si odvá-
Ïejí poháry. Sbor rozhodãích
b˘vá velmi pestr˘ a atraktivní.
Lucembursko má jen 17 vlast-
ních mezinárodních posuzo-
vatelÛ, a proto je odkázáno
pfieváÏnû na zahraniãní hosty.
Potkáte tu kynologické osob-
nosti z celého svûta, ãemuÏ
odpovídá i kaÏdoroãní úãast
nejlep‰ích chovatelÛ a vysta-
vovatelÛ Evropy. Záfiijová
mezinárodní v˘stava 2007
byla uÏ 75. v pofiadí a poãty
psÛ na obou v˘stavách kaÏdo-
roãnû rostou. Zatímco v roce
2003 sem pfiijelo 1875 psÛ,
o dva roky pozdûji 4239 a letos

v bfieznu uÏ 5232. S ohledem
na to je tfieba poãítat s fronta-
mi u ranní pfiejímky a se zdr-
Ïením pfii pfiípadn˘ch kontro-
lách plateb. Jeìte urãitû vãas!
Naopak v kruzích jde posuzo-
vání rychle, posudky se nepí‰í,
pofiadí a ocenûní se za‰krtává
na list A4 podobn˘ diplomu.
Vítûzové soutûÏí mají jistotu,
Ïe díky skvûlé spolupráci
UCHL se zahraniãním tiskem,
najdou fotografie a v˘sledky
nejen na nûkolika prestiÏních
internetov˘ch serverech, na-
pfiíklad www.123dog.net, ale
také v kynologick˘ch novi-
nách a ãasopisech jako jsou
Our Dogs, Dog World, maga-
zín FCI a dal‰í. Pfiímo na v˘sta-
vû se zdarma fotografují vítû-
zové plemen, pravidelnû zde
b˘vá znám˘ fotograf Karl
Donvil. Lucembursko dosud
pofiádalo dvû evropské v˘stavy
FCI. V roce 1988 sem pfiijelo
o evropské tituly soutûÏit
4290 psÛ a v roce 1996 pfies
6700 psÛ. 
Nevelká organizace Union
Cynologique Saint Hubert
Luxembourg (UCHL) sdruÏu-
je 2500 kynologÛ v 17 klubech
a zapisuje roãnû v prÛmûru
kolem 300 ‰tûÀat zhruba v 55
vrzích. JiÏ nyní jsou vypsány
termíny mezinárodních v˘stav
v Lucembursku na tfii roky
dopfiedu: 29. + 30. bfiezen a 6.
+ 7. záfií 2008, 28. + 29. bfiezen
a 5. + 6. záfií 2009, 27. + 28. bfie-
zen a 4. + 5. záfií 2010. Hodnû
‰tûstí!

ing. Libu‰e Brychtová
www.nahaci.cz
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Kam na v˘stavy? – 9. díl

Lucembursko
V
Lákalo by vás získat ‰ampionát díky vítûzství ve tfiídû na jediné
v˘stavû? V Lucembursku se vám tohle pfiání mÛÏe splnit.

V˘stavi‰tû Luxexpo Kirchberg

BIS konãí spoleãn˘m fotografováním
v‰ech rozhodãích s vítûzi

Ch.s. Bohemia
Acro si pfiivezla
jubilejní 
100. vítûzství
z Lucemburska!
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