
REPREZENTACE V JUNIORHANDLINGU - CRUFTS 
 

Na Crufts jsme se dostavilI dle předchozích informací odpoledne 6. března 2015, kde 
proběhlo setkání s komentátorem. Následovala zkouška v hlavním kruhu bez psů. Po té jsme se 
zúčastnilI gala večeře, které se zúčastnila celá sestava junior handlerů ze 45 zemí. Úkolem každého 
bylo se představit a krátce promluvit o svých zájmech a plánech v junior handlingu do budoucna. 
Anna vše zvládla plynule v anglickém jazyce, bez čtení z předlohy a téměř bez zaváhání. Závěrem 
tohoto večera je každoročně předání dárků každému účastníkovi JH finále. Pro nás to znamenalo 
nakoupit min. 44 darů, zabalit a dopravit na akci. Večeře byla zakončena fotografováním celé skupiny 
junior handlerů. Večer byl velice příjemný a probíhal ve velmi přátelském duchu, ačkoliv další den 
všechny účastníky čekal boj o vítězné umístění. 

Ráno se všichni sešli a poprvé setkali se svými psy v 7,30. Měli pár minut na seznámení, 
zkoušku handlingu a po velice krátké době nastoupeni v předkruhu vybíhali do hlavního kruhu. Anna 
předvedla středního černého pudla, kterého zvládla velice dobře. Pejsek neměl problém přijmout 
Annu jako svého handlera a tak se mohli oba převést v nejlepším světle. I po výměně plemene, kdy 
na Annu vyšel výmarský ohař, nikdo nemusel mít obavy o hladké předvedení bez chyb. I tuto část 
Anna zvládla bez většího zaváhání. Následovalo vyhlášení, kdy byla vyhlášena první tři místa. Na 
prvním místě slečna z Ukrajiny, na druhém slečna z Kanady a jako třetí mladý muž z Japonska. Anna 
získala skvělé ocenění – pohár pro nejmladšího účastníka JH finále Crufts 2015. 
 
Tímto naše aktivní účast skončila, nicméně jsme zůstalI až do nedělního finále, které jsme si patřičně 
užili. BylI jsme ohromeni skvělou organizací a atmosférou. 
 

Přes krásný zážitek bych Vás tímto ráda požádala o finanční příspěvek na cestu, ubytování, 
dopravu na místě, nákup darů. Ráda bych uvedla, že většina reprezentantů jednotlivých států měla 
hrazeno vše danou zemí, která reprezentanta na Crufts vyslala. Nesmím zapomenout i cesty taxíkem 
z letiště a zpět, z hotelu do výstavní haly. Dary byli vybaveni též. Když pomineme finanční zatížení, 
které bylo nedílnou součástí toho, aby bylo možné se ze strany mé dcery kvalifikovat, musím 
konstatovat, že cesta na Crufts byla velmi nákladná a překročila částku 30.000,- Kč. Budu ráda, za 
jakýkoliv příspěvek, který bude ze strany ČMKU poskytnut. 
 
Předem děkuji velmi. 
Magdaléna Nováková 
 
 


