
Soutěž “Šampión šampiónů 2004” 

Letos se konal 3. ročník této soutěže výstavně nejúspěšnějších psů ČR. Z každé 
skupiny FCI vylo vybráno a nominováno 5 nejlepších psů. Dále bylo vyhodnoceno 
i 5 jedinců z národních a neuznaných plemen. 

Tato slavnostní akce se konala dne 8.1.2005 v TOP Hotelu Praha. Psům a jejich 
doprovodům byl umožněn vstup do hotelu již v 10.30 hod., zde byla místnost pro 
přípravu psů a jejich seznámení s prostředím. Vlastní program začínal ve 14,00 
hod., tem zahájil moderátor. Po něm vystoupila zpěvačka a herečka Daniela 
Šinkorová. Poté byla představena 1. – 6. skupina FCI, dále vystoupila zpěvačka 
Šárka Vaňková a následovalo vyhlášení ankety “Nejsympatičtější pes”. Pak se 
představili zástupci 7. – 10. skupiny FCI, národní a neuznaná plemena. 
Následovalo vyhlášení “Psa TOP Hotelu Praha”. Poté vystoupil kytarový virtuóz 
Lubomír Brabec. Následovalo důkladné představení poroty a deseti finalistů a 
v 18.00 hod. vyhlášení “Šampióna šampiónů 2004”, které získal pes 9. skupiny FCI 
plemene maltézský psík. V 5. skupině FCI vyhrál aljašský malamut Ich. Bufalo Bill 
Inditarod, na 2. místě pes západosibiřská lajka Bim Mutara. 

Do soutěže se započítávaly body z českých národních a mezinárodních výstav 
pořádaných ČMKU. Bim Mutara měl podstatně více bodů za ocenění, ale do 
celkového součtu se započítávalo 1 bodu i za každého přihlášeného psa daného 
plemene na výstavě. Přesto, že se lajek zúčastňuje výstav velmi málo (a malamutů 
velmi mnoho), byl rozdíl mezi 1. a 2. místem pouhých 6 bodů. Bim získal 226 
bodů, aljašský malamut, který skončil na 3. místě měl pouhých 173 bodů. Majitelé 
lajek – co Vy na to? 

Strávili jsme takto velmi pěkný den, v krásném prostředí Top Hotelu Praha. 
Přivezli jsme odtud krásný pohár, diplom a další zajímavé ceny. Tento diplom 
přikládám zároveň s bodovou tabulkou Bima Mutara. 

Kdo má bližší zájem, nalezne celkové vyhodnocení soutěže na internetových 
stránkách ČMKU. 

Štefan Kesely 

Výbor Klubu KMP a lajek gratuluje panu Štefanu Keselymu k tomu, že jeho 
pes BIM Mutara /ZSL/ získal titul “Šampión šampiónů 2004”. 

 


