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Naše dráhy: 
Rudná pod Pradědem –  3 neobyčejně zajímavé 
a terénem různorodé dráhy 
Otrokovice – 3 dráhy položené v rovině, přesto 
velmi zajímavé 
Radslavice u Přerova – 1 velice náročná dráha 
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Nejsme tady pro Vás, ale pro Vaše pejsky….
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KaLeNDÁŘ aKCí SDRužeNí 
MSC 2008

Datum Název typ Místo

16. 2. „ Sněhový coursing“… licence, trénink Radslavice

14. - 16.3. Licenční a tréninkový víkend licence, trénink Slavětín u Slavonic

27. 4. Dalmatian a parson russell fest speciál, trénink Brno

17. 5. Klubový závod SKChRR speciál Piatrová, Slovensko

30. 5. - 1. 6. adrenalinový a běhací víkend trénink Česká Ves u Jeseníku

14. 6. Moravskoslezský coursing bodovací Rudná pod Pradědem

15. 6. Seilin memoriál bodovací Rudná pod Pradědem

2. - 10. 8. Coursing camp 2008 camp Rudná pod Pradědem

9. 8. Mistrovství Moravy 2008 M, CaCT, B Rudná pod Pradědem

srpen - září Saranga sprint „ rovinové závody pro RR“ speciál Radslavice

19. – 21. 9. Relaxační víkend v horách s mistrovstvím trénink Česká Ves u Jeseníku

20. 9. Mistrovství Slezska 2008 M, CaCT, B Česká Ves u Jeseníku

17. – 19. 10. Tullamore Cup 2008 speciál Česká Ves u Jeseníku 

14. – 16. 11. Zimní hrátky s MSC trénink Rudná pod Pradědem

Silvestr 2008/2009 s MSC trénink ???

Poznámka:

Termíny tréninků, licencí a víkendových akcí mohou být operativně změněny či úplně zrušeny!!Stejně operativně 
mohou být vypsány další možné tréninkové akce.. 

 Bodovací a mistrovské závody mají pevný termín! Speciál akce organizujeme dle našich možností a Vašich 
žádostí..

* kurzívou – již proběhlé akce, podrobné info ke všem akcím najdete na www.mscoursing.com
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OdbOrné téma

PeS Na SíDLIšTI
VeLICe ZaJíMaVý POhLeD Na SOužITí PSíČKaŘů a NePSíČKaŘů NaPSaLa MaRIe SKuLOVÁ OD 
RR BORgIS MaRy Kay hTTP://www.MaRy-aNN.eSTRaNKy.CZ/

V našem okolí nám vadí spousta věcí, každé-
mu to, co má nejblíž. Buď je to hlasitá hudba 
od pubertální mládeže, nebo soused opilec, 
vracející se hodně po půlnoci domů, hádající 
se rodina, počmárané výtahy a fasády, poletu-
jící odpadky a v neposlední řadě psi. 
Psi jsou často diskutované téma, které bývá 
problémem č. 1 v soužití obyvatel nejen měst 
a sídlišť. Neustále všude narážíme na psy, kte-
ří nás obtěžují svým štěkotem, pohybem po 
prostranstvích sídlišť a hlavně svými exkre-
menty. Záměrně říkám nás, protože i mě jako 
několikanásobnému pejskaři vadí zaneřáděné 
plochy, každý kousek trávy je patřičně obložen 
tím nechutným, co zbývá po psech, lépe řeče-
no po nezodpovědných majitelích, kteří nejsou 
schopni dodržovat nejen vyhlášky, ale základní 
hygienické návyky. Toto jsou ta nejvíc viditelná 
a napadaná negativa, pro něž jsou odsuzováni 

psi a jejich majitelé.

Každá věc však má nejen svá negativa, ale i 
pozitiva. Bohužel těch špatných věcí si člověk 
všímá nejvíc, a to, co mu přináší něco dobrého, 
bere jako samozřejmost, a začne to postrádat 
teprve tehdy, když o to přijde. Jsou ale důvo-
dy, proč si psa pořídit, třeba i na zmiňované 
sídliště. I tam totiž žijí lidé. Lidé, kterým pes 
nahrazuje to, co by jim v jejich životě scházelo, 
co nezbytně potřebují. ať už je to kamarád, 
společník osamělých lidí, kousek přírody v je-
jich domácnosti.

Za prvé děti. Děti potřebují kamarády, nejenom 
ty lidské. Dnešní dítě má spoustu volného času, 
který mu rodiče vyplní v lepším případě zájmo-
vou činností, jako jsou různé kroužky, nebo ho 
ponechají sobě a počítači. Takové dítě, uza-
vřené a komunikující pouze s počítačem, může 
mít ve společnosti a v budování mezilidských 
vztahů dost citelné problémy. Tady by mohlo 
pořízení pejska pomoci. Dítě se musí na péči 
o psa podílet, například venčením, krmením, 
česáním, a tím se mu dává pocit důležitosti, 
nepostradatelnosti. Je známo, ne-li přímo vě-
decky dokázáno, že pes ulehčuje komunikaci 
mezi neznámými lidmi a dává námět k hovoru. 
Najednou je tu někdo, kdo má vždy čas, je 
ochotný a odhodlaný ke všem činnostem. 
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Za druhé to jsou starší, osamělí lidé, třeba 
v důchodovém věku, kteří jsou rádi, že je něco 
vytáhne ven, někdo je potřebuje, je na nich 
závislý. Jsou to i lidé v produktivním věku, kte-
rým už odrůstají vlastní děti a rodiče už tak 
nepotřebují. Prostě si vystačí sami až na uby-
tování a peníze. Na další dítě už je pozdě, a tak 
je nejsnadnějším řešením pes, který všechny 
tyto jejich potřeby uspokojí.

Pak jsou to taky lidé různého věku, rozdílné-
ho pohlaví a vzdělání, kteří si psa pořídí kvůli 
své lásce ke kynologii. Takové potkáme v nej-
větším počtu na kynologických cvičištích, ky-
nologických akcích jako jsou závody, výstavy 
a podobně. Mezi takovéto „šílence“ patřím i 
já. Věnuji nejen záchranařině, ale i sportu se 
psy – coursingu, což je vlastně obdoba chrtích 
dostihů, jen se běhá v přírodním terénu a růz-
nými přírodními překážkami. Tento sport se za 
poslední léta mezi pejskaři hodně rozšířil, pro-
tože nabízí vyžití pro člověka i pro psa. Není 
stavěn na klasickém drilu služebních psů, není 
omezen plemenem, stářím ani velikostí psa ani 
páníčka. Je to pohyb se psem pro radost obou. 

utužuje a prohlubuje kontakt mezi psem a pá-
nem, umožňuje člověku poznat svého psa a 
naopak. Od psa vyžaduje také ovladatelnost, 
což není k zahození ani na našem sídlišti. Není 
to ovšem jediný psí sport, věnovat se můžete 
i klasickému služebnímu výcviku, agility, ca-
nicrossu, bikejöringu (to jsou sporty v příro-
dě, kdy vy buď běžíte nebo jedete na kole, 
na lyžích a pes Vás táhne), a podobně. Psích 
sportů je dnes už nespočet a je jen na nás, 
naší fyzické kondici a na našem psovi, co si 
vybereme, co bude vyhovovat oběma. Spor-
tovně vyžitý pes se totiž rovná spokojený pes, 
a tím i páneček a jeho okolí. Pro klidné soužití 
se psem je totiž nesmírně důležité, jak se pes 
chová. Člověk, který se rozhodne pro psa, by 
si měl být vědom toho, že psa si vybral on a 
ne jeho okolí, a je tedy na něm, aby ho bez 
problémů včlenil do společnosti. To může, ale 
také nemusí zvládnout sám, bez pomoci zku-
šenějšího pejskaře, a proto by měl už v útlém 
věku pejska (asi 4 – 5 měsíců) navštívit ky-
nologické cvičiště. Tím předejdete případným 
chybám ve výchově psa a budoucím problé-
mům se svým okolím. Tady není od věci se 
trochu poptat a cvičiště si správně vybrat. To 
ale neznamená, že si domů přinesete štěně 
a věnovat se jeho výchově začnete až v půl 
roce jeho stáří. úplně nejlepší řešení je, když 
si s nejen správně vyberete to svoje plemeno 
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(nepořídím své čtyřicetikilové babičce s hůlkou 
rotwailera, protože se mi líbí na obrázku), ale 
zároveň s tím si už před příchodem štěněte 
prostudujete, co je všechno potřeba pro pejs-
ka zajistit, co by měl umět a jak ho to naučit. 
Výchova a výcvik začíná už přivykáním na jmé-
no, kontaktem s lidmi, zvířaty, pohybem psa 
v pro něj neznámém prostředí a miliónem dal-
ších návyků, povelů a situací, které svého psa 
naučíme znát a pohybovat se v nich. ale to už 
je na jiné a delší povídání. 

Bohužel jsou mezi námi i takoví majitelé psů, 
kteří svého psa nezvládli, jsou bezohlední a 
tím vrhají špatné světlo na všechny slušné 
pejskaře. Čeho si všimnete spíš, člověka, který 
v klidu venčí svého slušně vychovaného psa, 
projde kolem Vás ani o tom nevíte, všechno 
po něm poklidí, nebo toho, kterému se pes vy-
venčí hned pod schody vašeho domu a nechá 
to tam ležet, pes mu lítá ani neví kde a obtě-

žuje lidi i ostatní psy? Takové lidi rozhodně ne-
chci hájit, ale neměli by na ně doplácet ostatní. 
Člověk má mít právo se rozhodnout, jestli si 
psa pořídí nebo ne, a počítat s tím, že na sebe 
bere obrovskou zodpovědnost.

a proto vyzývám nejen všechny současné i bu-
doucí majitele pejsků a jejich milovníků, ale i 
nepejskařskou veřejnost : navštivte kynologic-
ké cvičiště, kde najdete spřízněné duše, rady 
a zkušenosti těch už „psem postižených“, ale 
i různé akce pro veřejnost, jako jsou závody, 
výstavy psů a kynologické plesy (nebavíme se 
jen o psech, jsme relativně normální!).

S pozdravem „všem lidem a psům zdar!“ 
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dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod  
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Petice za zrušení nového Národního do-
stihového a coursingového řádu čr, kte-
rý byl schválen usnesením 13. zasedání 
předsednictva čMKu dne 20. 03. 2008 
s platností od 01. 01. 2008.

My, níže podepsaní členové Sdružení Morav-
skoslezského coursingu a příznivci coursin-
gového sportu v České republice nesouhla-
síme s novým Národním dostihovým a 
coursingovým řádem čr, který předložila 
dostihová a coursingová komise při ČMKu 
ke schválení Předsednictvu ČMKu,  který byl 
schválen usnesením z 13. zasedání P ČMKu 
dne 30. 03. 2008 s platností od 01. 01. 2008, 
jenž již neumožňuje účast všech plemen 
na oficiálních coursingových akcích, ko-
naných pod čMKu.
 
Prostřednictvím této petice žádáme Před-
sednictvo čMKu a Dozorčí radu čMKu, 
aby byl nový Řád zrušen a byl ponechán 
v platnosti Národní dostihový a coursin-
gový řád, který platil doposud. 

Jak k této situaci došlo?

V souvislosti se změnou nového řádu FCI (Me-
zinárodní kynologická federace) pro dostihy a 

coursing došlo ke změně Národního dostiho-
vého a coursingového řádu (dále jen NDCŘ) 
v ČR, schváleného předsednictvem ČMKu 
(Českomoravská kynologická unie) dne 20. 3. 
2008.

Přitom v překladu původního textu z FCI došlo 
k chybě. Dokument vydaný FCI se v originále 
jmenuje FCI regulations for Internatio-
nal Sighthound races and Lure coursing 
Events. Přeložen a použit v ČR však byl v 
následujícím znění: Národní dostihový a 
coursingový řád čMKu. Správný  překlad 
FCI regulations for International Sigh-
thound races and Lure coursing Events 
má znít  Řády FCi pro mezinárodní chrtí 
dostihy a coursingové akce. To znamená, 
že  jsou to řády vztahující se na MeZINÁROD-
Ní závody, originál nepřipouští jiný výklad. 

tedy překladatel pro čMKu či někdo ji-
ný zcela změnil okruh vztahů na které 
se řád FCI vztahuje, namísto rozhodnutí 
FCI o tom, že se řád vztahuje jen na me-
zinárodní závody, je vztažen na všechny; 
tímto čMKu zcela neoprávněně změnilo 
normu FCI.

Návrh nového řádu nebyl předložen cour-
singovým klubům k připomínkám, což nemá 
v ČMKu obdoby. Není nic známo o tom, jak byl 
řád na jednání předsednictva ČMKu dostiho-

OdbOrné téma

PeTICe PROTI NOVéMu 
COuRSINgOVéMu ŘÁDu 
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vou a coursingovou komisí prezentován, zda 
bylo předsednictvo informováno o tom, jaký 
zásah do činnosti lidí, kteří zde téměř devět let 
něco pro coursing vytvářejí, znamená. Zda by-
lo předsednictvo informováno o tom, že jsou 
vystaveny coursingové licence pro všechna 
plemena a že tento řád jim neumožňuje ofi-
ciálně běhat.

Jak víme, ÚKOZ (Ústřední komise pro ochra-
nu zvířat) již schválil řád ochrany při coursin-
gu pro VšeChNa  plemena a to v souvislosti 
s původním Národním coursingovým řádem v 
roce 2005. 

Cílem petice je napravit chybu, která na-
vzdory originálním pravidlům vydaným 
FCI nesmyslně likviduje oficiální cour-
sing v čr. 

Děkujeme.

Za petiční výbor:
Lenka Blažková, žinkovská 4, 100 00  Praha 
10
Barbora Zdráhalová, nám. 3. května 1794, 765 
02  Otrokovice

Zastupovat petiční výbor při jednání se 
státními orgány je oprávněn:
Barbora Zdráhalová, nám. 3. května 1794, 765 
02  Otrokovice – předsedkyně Sdružení Morav-
skoslezského coursingu 
Příloha - Listina základních práv a svobod
Čl. 18
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřej-
ného nebo jiného společného zájmu má každý 
právo sám nebo s jinými se obracet na státní 
orgány a orgány územní samosprávy s žádost-
mi, návrhy a stížnostmi.
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Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 
27. března 1990 o právu petičním
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s ji-
nými obracet se na státní orgány se žádost-
mi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného 
nebo jiného společného zájmu, které patří do 
působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“). 
(poznámka: zákon umožňuje podat petici i je-
dinému člověku)

§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu 
bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být niko-
mu na újmu. 

§ 3
Petiční výbor
(1) K sestavení petice, opatření podpisů obča-
nů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a 
jednání s ním mohou občané vytvořit petiční 

výbor. (poznámka: znamená to, že občané ne-
musí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebu-
jí, například když není nutné další jednání se 
státním orgánem)
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit 
osobu starší 18 let, která je bude zastupovat 
ve styku se státními orgány. 

§ 4
Shromažďování podpisů pod petici
(1) Občan nebo petiční výbor může každým 
způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat 
občany, aby petici svým podpisem podpořili. k 
podpisu pod petici občan uvede své jmé-
no, příjmení a bydliště. Musí být umož-
něno, aby se s obsahem petice před pod-
pisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být 
žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text pe-
tice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, 
jaká petice má být podpisy podpořena; dále 
na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a 
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bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, 
příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy 
petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou 
být petice a podpisové archy vystaveny též na 
místech přístupných veřejnosti. K tomu ne-
ní třeba povolení státního orgánu, nesmí 
však dojít k omezení provozu motorových a 
jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě pří-
stupném veřejnosti může být pověřena osoba, 
která dosáhla věku 16 let. 

§ 5
Podání a vyřízení petice
(1) Petice musí být písemná a musí být pod 
ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště 
toho, kdo ji podává; podává-li petici pe-
tiční výbor, uvedou se jména, příjmení a 
bydliště všech členů výboru a jméno, pří-
jmení a bydliště toho, kdo je oprávněn 

členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, 
je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho 
působnosti, petici do 5 dnů postoupí přísluš-
nému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, 
kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen 
její obsah posoudit a do 30 dnů písemně od-
povědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo 
zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi 
uvede stanovisko k obsahu petice a způsob 
jejího vyřízení. 

Společná ustanovení
§ 9
ustanovení jiných právních předpisů upravující 
řízení před státními orgány a přijímání a vyři-
zování stížností, oznámení a podnětů neplatí 
pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto 
zákona.

PEtIčNÍ AKCE ProtI NoVÉMu CourSINGoVÉMu ŘáDu ProBěHLA 
PoD ZáŠtItou SDruŽENÍ MorAVSKoSLEZSKÉHo CourSINGu NA 
ÚZEMÍ čr A Sr V PrŮBěHu MěSÍCE čErVNA 2008. Do tÉto AKCE 
SE ZAPoJILA SPouStA DoBroVoLNÍKŮ, KtEŘÍ SE SNAŽÍ SPoLEčNě 
S MSC ZACHráNIt CourSING Pro VŠECHNY PLEMENA .. DěKuJEME 
vám!! 

PEtICE BYLA oDESLáNA DoPoručENou PoŠtou NA ADrESu PŘED-
SEDNICtVA A DoZorčÍ rADY čMKu DNE 8. čErVENCE 2008 V Do-
PoLEDNÍCH HoDINáCH. PEtICE oBSAHuJE 83 ArCHŮ, PŘIčEMŽ 81 
ArCHŮ JE PoDPISoVÝCH.. 
Do tÉto PEtICE SE SVÝM PoDPISEM ZAPoJILo 1552 LIDÍ, DěKuJE-
ME VáM...

VěŘÍME, ŽE NAŠE SNAHA NEBuDE ZBYtEčNá A VAŠI PEJSKoVÉ, AŤ 
JSou CHrtI, NECHrtI, KŘÍŽENCI, S PP NEBo BEZ ... BuDou MoCI 
ZáVoDIt V toMto Pro Ně ZáBAVNÉM A NEVŠEDNÍM SPortu!! 

Za MSC  Barbora Zdráhalová, předsedkyně Sdružení Moravskoslezské-
ho coursingu
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Již potřetí jsem se jela kochat pohledem na 
krásu běžících chrtů po plážích okolo Baltu. 
Stejně jako loni se s námi vezl   i  náš ruční na-
viják, který mnoho lidí zná jako „baby naviják“. 
Pro pláže je přímo ideální.  Tentokrát se sešlo 
sedmnáct pesanů 14 chrtů a tři nechrti, běhali 
samozřejmě  všichni.  
Problém je trochu s kladkami, ale již loni jsme 
to  vyřešili velmi chytře a  na měkkém pís-

ku místo kladky, byl odpadkový koš vyrobený 
z barelu, který  nám  perfektně posloužil jako 
super velká kladka. Druhá kladka byla přímo 
v tvrdém mokrém písku, skoro omývána mo-
řem.  Třetí kladku se nám podařilo umístit i 
kousek do moře, ale mokrý střapec na sebe 
nabalil tolik písku, že  obsluha  navijáku  utek-
la, jen  malým pinčům, chrtům nestačila.  
Přesto  pesani museli probíhat i vodou a ně-

rEPortáŽE oDJINuD

COuRSINg Na PLÁžíCh BaLTu… 
1. -7. 6. 2008, NeVšeDNí BěhÁNí COuRSINgu Na PLÁžíCh KOLeM BaLTu NÁM POPSaLa VěRKa 
MaLÁTKOVÁ  Z ChS RašaJa Z ČeCh, KTeRÁ NeVšeDNíhO TýDNu u MěSTeČKa LeBa ÚČaSTNILa.. 
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kterým to  trvalo o trochu déle  než se vln  
přestali bát.  Pohled na psa který se žene za 
střapcem měkkým pískem, který se za ním 
zvedá ,je fascinující nejen pro majitele, ale i 
pro okolo jdoucí či opalující se návštěvníky plá-
že a tak jsme byli pokaždé středem pozornosti 
a fotografové fotili a fotili. 
Zbylý čas byl věnován procházkám v západu 

slunce, který jsme si nikdy nenechali ujít, vý-
letům   do městečka Leba i řádění v písečných 
dunách. Opět super týden pro pesany i jejich 
páníky.
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K napsání tohoto článku mě inspirovaly 
dvě skutečnosti. Jedna je ta, že máme 9 
měsíců starého synka našeho běhacího 
ICH Dio Diesela Bugsy, který v rychlosti 
už předčil svého tatínka a ta druhá, zá-
važnější, je skutečnost administrativní 
války o statut běhání ostatních nechrtích 
plemen.

Výchova dostihového chrta je buď hodně 
složitá nebo jednoduchá. Vše je již dáno na-
rozením štěňátka s jeho genetickým základem. 
Dispozice předků a rodičů se vždy projeví, ale 
to neznamená, že z celého vrhu nám vyrostou 
dostiháci. Proto je výběr vhodného štěňátka 
důležitý. Výsledek však není jistý. My jsme na-
šeho akimka vybrali na základě testíku na po-
hyb kapesníku. Jako jediného ho více zajímal 
pohybující se vetřelec, než žrádlo.

Italský chrtík Jo-akim z Kopfsteinu, syn ICh 
Dio Diesela Bugsy - 2,5 měsíce

Pejsek roste a v období 6 až 9 měsíců nastá-
vají velké změny v růstu kostry, takže z doko-
nalého krásného štěněte zjistíme, že najednou 
má pejsek podkus nebo některé partie jsou 
přerostlé. Je to období dorostu, kdy jednotlivé 
části těla dorůstají naprosto nepravidelně a ne-
závisle na sobě. Jedno je jisté, v tomto období 
by mělo být štěně kompletně přezubeno, tak-
že už nebudeme uklízet rozcupované kousky 
čehokoliv, možná se nám zahojí škrábance na 
rukách atd. Jelikož náš akimek nerozlišuje sílu 
zákusu, muselo si mé okolí zvyknout na moje 
permanentně pokousané ruce.

Italský chrtík Jo-akim z Kopfsteinu, syn ICh 
Dio Diesela Bugsy - 7 měsíců

Svou překypující energii věnuje pejsek do 
pohybu, který se ovšem teprve učí ovládat. 
Vzhledem k velké kumulaci energie, a špatné 
koordinaci pohybu je třeba se pejskovi hodně 
věnovat a poskytnout mu dostatek bezpečné-

JAK BěHá

..aNeB VýChOVa NeJeNOM 
ChRTa Na BěhÁNí

-Nádherný, velice pečlivě a odborně napsaný článek k běhání nejen chrtů nám napsal majitel ital-
ského chrtíka Dio Riedla Bugsy pan Václav holoch   www.italian-greyhounds.eu
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ho pohybu. akimkův běh v tomto období byl 
už dostatečně dynamický, ale legrační bylo, jak 
kolem sebe mlátil pacičkami. V tomto období 
je veliké nebezpečí úrazu nohou. Ve svém po-
hybu a hrách jsou štěňátka nesmírně bezpro-
střední a impulsivní. Zejména u malých plemen 
je třeba myslet hodně dopředu, aby při hrách 
nenastal problém. Cvičení na návnadu musí 
být v úrovni podlahy, je třeba se vyvarovat 
prudké změny směru, při zákusu být opatrní, 
aby nedošlo k poškození zoubků. akimka sta-
čilo vypustit na louku kde se věnoval usilovné 
štvanici motýlu a jiného létajícího hmyzu.

Italský chrtík Jo-akim z Kopfsteinu, syn ICh 
Dio Diesela Bugsy - 9 měsíců

V současném akimkově období 9 až 12 mě-
síců se u pejsků pomalu dokončuje kosterní 
růst a pejsek se podobá už hodně dospělému 
psu. Zde přichází na řadu zejména kondiční 
trénink, pejsek hravě zvládne 10 km vycházky 
nebo 2 km rychlejšího klusu u kola. Pozor, tyto 
aktivity je třeba vždy přizpůsobit momentální 
kondici pejska. My jsme drobnější, takže toto 
zatím neděláme. Co se týká rychlostního tré-
ninku, trénovat rovinky s navijákem nejsou asi 
pro každého možné, potom stačí alespoň tré-
nink aportování. Díky přezubení už při úchopu 
nemůže u pejska nastat problém. My navíc ješ-
tě běháme do mírného kopečka na naší cestě 
u baráčku.

Tréninky by měl pes absolvovat stále ještě sólo. 
Teprve zvládne-li bezpečně fixaci na kůži, bylo 
by dobře ho před vlastními licenčními zkouška-
mi nechat běžet pár běhů s osvědčenými, čistě 
běhajícími sparingpartnery. 

Může se však stát, že až prvně přijdete se svým 
pejskem na dráhu, on bravurně hned napoprvé 
zaklesne v boxu a absolvuje dráhu v její ideální 
nejkratší formě. To byl případ akimkova tatínka 
Dízika, kdy jsme přijeli do Kolína na čumendu 
a odjížděli jsme se splněnou dostihovou licencí. 
Je to však věc velmi ojedinělá, někdy i náhodná 
a právě zde se může projevit jeho genetika po 
předcích. 

Chrti jsou ve 12 měsících zralí k plnění li-
cenčních zkoušek. To však je na další článek, 
který může vzniknout až to bude pro akimka 
aktuální.

Je pochopitelné, že to co je použitelné pro 
chrty, je použitelné s malými odlišnostmi i pro 
ostatní plemena. Vždyť touha po pohybu je 
vlastní všem pejskům a pokud je to těší, 
nelze jim to upírat a už vůbec ne nesmy-
slnými administrativními bláboly. 
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JAK BěHAJÍ

DaLMaTINI
Pečlivý a zajímavý pohled na běhání dalmatinů nám připravila slečna Monika Pelíšková majitelka 
dalmatina enrico Bazzi Raul 

Mám obavy, že zhodnotit to, jak běhá dalmatin 
by měl asi někdo povolanější, protože já vše 
vidím díky své lásce k puntíkům  zaslepenýma 
očima. Pro mě je prostě dalmatin dokonalý. ale 
pokusím se…..

Dalmatin je lovecké plemeno, stejně jako rho-
déský ridgeback patří do 6. FCI skupiny ho-
niči, barváři a příbuzná plemena a je to tedy 
honič. honění čehokoliv je mu od přírody dá-
no a není-li zvládnut, využívá toho dokonale. 
Jeho elegantní stavba těla a ladné pohyby ho 
přímo předurčují k běhu, výrazné a jedinečné 
zbarvení umožňuje majiteli bedlivě ho sledovat 
v jakémkoliv terénu. Přesto si dalmatin zacho-
vává i jisté aristokratické způsoby a ne vždy je 
ochotný předvést všechno, co v něm je.

S Ričim jsme se ke coursingu dostali velmi poz-
dě, bylo muž 5 let , když si vyběhal coursin-
gové licence. Těsně předtím jsme se účastnili 
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prvního coursingového tréninku a Riči mě na-
prosto překvapil svou zarputilostí a nadšením 
s jakým ten igelitový nesmysl sledoval, přes 
mé prorokování Báře do mailu, že se ani nehne, 
ale já že s ním fakt běhat nebudu. Jeho štěstím 
zářící úsměv mě jasně upozornil na to, že přes-
ně tento sport je pro něj ten pravý. Jeho styl 
se samozřejmě vyvíjí spolu s jeho zkušenostmi. 
Dalmatin ač není absolutně nejrychlejší
 a u Ričiho se to samozřejmě s jeho přibývají-
cím věkem projevuje, běhá srdcem, ale zapo-
juje do akce i svoji hlavu a o dráze přemýšlí. 
Leckdy fikaně nadběhne, jindy přesně sleduje 
dráhu. Obratně se přizpůsobuje terénu i svým 
partnerům. Při běhu je-li rychlejší, sleduje drá-
hu téměř přesně, v opačném případě fikaně 
nadbíhá. V případě, že ten ubíhající nesmysl 
zmizí z jeho dohledu, usilovně ho hledá, aby 
mu mohl dát na frak. Riči je-li první v cíli, krás-
ně kiluje, dohání-li druhého psa, u střapce 
lehce váhá. Naučili ho tomu zkušenosti s jeho 
v podstatě téměř jediným puntíkatým partne-
rem. Neznamená to však, že o střapeček nemá 
zájem, právě naopak, při dolování se do tlamky 
leckdy připletou i nějaké prstíky. 

Po zkušenosti Riči versus coursing jsem se 
rozhodla ukázat kouzlo tohoto sportu i dalším 
puntíkům. Do letošního roku proběhly už dva 
speciální závody s pro mě vynikajícími výsled-
ky. Přestože většina dalamánků střapec nikdy 
neviděla, až na řídké vyjímky se projevovali 
jako ostřílení závodníci. Dalmatini jsou nadšení 
jakoukoliv novou zábavou a akcí 
a coursing je pro ně jako stvořený. S velkým 
nadšením honí ten ubíhající nesmysl, za kte-
rým ho jeho páneček poslal. Nádherná podíva-
ná na jejich  zářící očka navnadila i další maji-
tele pro tento sport a již několik dalších jedinců 
si vyběhalo svoje coursingové licence, plánují 
jejich složení nebo se účastní tréninků. V sou-
časné době se tak počet závodících dalmatinů 
vyšplhal na 7 jedinců a já věřím, že brzo  při-
budou další.
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závOdní víkend v rudné POd 
PrADěDEM ANEB DVA BoDoVá-
KY BěHEM JEDNoHo VÍKENDu
KRÁSNé a PODROBNé POVíDÁNí O ZÁVOD-
NíM VíKeNDu… a NeJeN BěhaČCe… NÁM 
PŘIPRaVILa MaJKa JuŘíČKOVÁ OD SBT BeNa

Na víkend plný závodů : Moravskoslezský 
coursing  a Seilin  memoriál  jsme vyrazili 
v pátek. Jeli jsme ještě k veterináři, který 
nám vysvětlil, co přesně má Beňule za vadu 
a co dělat. Takže pro nás byl tento víkend 
než cokoliv jiného o tom, zda Ben bude mít 
záchvat nebo nebude.  Pak rychle do Čer-
ných Polí pro Sašu a její pesany parsonka 
Daga a pudlici Kiki. V Přerově jsme ještě na-
bírali Michala s ený. Takže naše auto jsme 
povýšili na autobus a stěhovák .-) ( 4 lidé, 4 
pesani, gril, uhlí, batohy..)  .Cesta do Rudné 
uběhla celkem v klidu, sice byla dlouhá, neb 
byly po cestě havárky, ale dorazili jsme v po-
řádku a to je nejdůležitější.  

Po ubytování jsme ještě jeli nakoupit na gri-
lování masenko a nějaké to pití. Když jsme 
se vrátili, šel Peťa připravit gril a já s Bárou 
vyvenčit kluky : ona alexe a Pínoše a já Be-
ňuli. 
Pak se grilovalo, samozřejmě popíjelo a klá-
bosilo. Okolo 22 hodiny jsme ale byli všichni 
už v peřinách neb nás čekal ráno první ze 
dvou závodů – Moravskoslezský coursing – 

a přípravy probíhaly od brzkých ranních ho-
din.  Ráno mě Ben probudil po půl sedmé. 
Venku jsem potkala Báru v nedbalkách, jak 
se motá okolo stolů a poklízí věci po grilová-
ní. Okolo ní běhali její kluci. Já šla venkat a 
Bára se oblíct a připravit na závod. 

Přejímka se začínala v 8:30 a zázemí by-
lo parádně připravené. Bylo pod stanem a 
vedle nás se grilovalo masenko, vařila káva 
a byla možnost zakoupit pití a všemožných 
dobrůtek. Lidi se sjížděli, zapisovali, pan ve-
terinář kontroloval očkováky. Vše šlo hladce. 
Někteří závodníci nedorazili – třeba naši par-
ťáci na běh. 

Na začátku závodu sice došlo ke zdržení, 
protože první dvojice prostě na start nějak 
nechtěla dorazit a musela se dlouho vyvo-
lávat. Pak to už ale šlo jako po másle.  at-
mosféra super, pesani běželi náročnou trať, 
která se opravdu přibližovala běžnému teré-
nu v přírodě. Střapeček byl tažen i za vyso-
kou trávou, takže pesani byli mnohdy zma-
tení, pokud si moc nadbíhali – což se stalo 
osudným i Benovi, když ve druhém běhu, 
které se mě osobně zdálo náročnější ( podle 
rozhodčích, však bylo lehčí než běh první)  
zůstal  Ben uprostřed tratě stát a nevěděl 
kde má střapec, rozhlížel se a nemohl ho 
najít . Nakonec střapeček našel a doběhl.

akce rOku 2008

BODOVaCí ZÁVODy RuDNÁ
13. – 15. 6. 2008, Rudná pod Pradědem
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Počasí si s námi však zahrávalo a tak se 
vyhlašování dělo zároveň s posledními bě-
hy. Navíc, někteří účastníci to měli opravdu 
daleko domů, tak se jim i tímto způsoben 
vyšlo vstříc. 
Po závodu jsme se sešli u grilu, jedli, pili ho-
dovali. Někteří pesani byli s námi, většina 
ale odpočívala na pokojích a nabírala síly na 
nedělní Seilin Memoriál. Mě přepadla únava 
brzy, takže jsme po osmé večer padla do 
postele a probudil mě až Petra, který přišel 
po desáté se slovy, že do něho začali nalívat 
panáky, tak šel spát ( nedělám si iluze o tom, 
jek byl asi dlouho přemlouván .-)) )

V neděli probíhal Seilin Memoriál na počest 
Seilinky, která  se na nás dívala zpoza du-
hového mostu.  Přejímka měla být od půl 
osmé do půl deváté. Bohužel kvůli nekázni 
některých účastníků se protáhla až do čtvrt 
na deset!! Někteří z nahlášených nedorazili 

a ani o sobě nedali vědět – neomluvili se a 
zabrali tak místo těm, na které se už nedo-
stalo. Opravdu slušné jednání :-// Díky tomu  
muselo být uděláno mnoho změn ve starto-
vací listině a na majitelích psů v závodě pak 
bylo vyžadováno opravdu pečlivě sledovat 
jaké jméno psa se vyhlašuje  a jaký běh se 
právě běží. Bára se snažila vše zkombinovat 
tak, aby nevznikly žádné problémy, prostoje 
a další nezdary, když již „zrovna jí“ byly díky 
nekázni přihlášených lidí způsobeny velké. 
Závod nakonec začal s 25 minutovým zpož-
děním, ale během prvního kola bylo zpoždě-
ní staženo a nadehnána další půl hodinka. .. 

Dráha byla postavena opět velmi náročně a 
mnoho psů se na ní „vyškolilo“ . Což někteří 
majitelé psů nesli více než těžce. Musím říct, 
že i Ben se na dráze ztratil, když si nadbíhal. 
Zamotala se mu tráva do košíku a on spadl 
k zemi. Když vstal, tak již střapeček nemohl 
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najít. Po chvilkovém pobíhání a rozhlížení se, 
ale střapeček našel a pokračoval v běhu. Ke 
konci prvního kola běhů začalo pršet. Takže 
nad kolem druhým se vznášel otazník. Bude, 
nebude, bude,  nebude. Nakonec se počasí 
ale smilovalo a mohlo se druhé kolo běžet. 

Kromě závodu se běželi oba dva dny i licenč-
ní zkoušky. Na licencích předvedl asi nejsta-
tečnější výkon york Damián, který běžel 
celou trať , ikdyž se mu střapeček mnohdy 
ztrácel z dohledu. Jakmile ho viděl, tak běžel 
bez zaváhání. Takže byl při vyhlašování oce-
něn „ Řádem králičí pracky „ . 

Tento víkend , ikdyž byl velmi náročný , tak 
se nám třem – mě, Petrovi i Benovi velmi 
líbil. 
Smekám hlavně nad natahovači, kteří v té-
měř neměnné sestavě natahovali jak v sobo-
tu, tak i celou neděli!! a je na ostatních, aby 
se zamysleli nad tím, zda opravdu nemohou 
za celý závod  dvakrát ten střapec natáhnout. 
Pochvalu si ale zaslouží i obsluha navijáku, 
rozhodčí,   startérky a vůbec všichni, kteří 
se na chodu obou závodů podíleli. a Barči 
letí pochvala extra neb ustát „chování lidí“ 
a dokázat přitom zabezpečit i zdárný a po-
hodový chod všech ubytovaných , účastníků, 
trhat psi v killu, nervovat se s výsledky a 
poslouchat leckdy blbé připomínky „od těch 
nejchytřejších“.. to chce fakt silný žaludek.

Doufáme, že příští akce se vydaří stejně 
dobře jako tato a již nyní se moc těšíme..

náŠ První víkend s msc aneb 
DVA ZáVoDY V JEDEN VÍKEND..
KRÁSNé a POuTaVé POVíDÁNí O PRVNíM 
VíKeNDu S MSC a DVOu BODOVaCíCh ZÁ-
VODeCh V JeDeN VíKeND NÁM PŘIPRaVILa 
MONIKa PeLíšKOVÁ OD DaLMaTINa eNRICO 
BaZZI RauL hTTP://www.DaLMaTIaN.CZ/
CZe/

Náš první víkend s MSC se nesl ve zname-
ní dvou coursingových závodů, Moravsko-
slezského coursingu a přeloženého Seilina 
memoriálu. Vše se odehrávalo v Rudné pod 
Pradědem v nádherném prostředí Jeseníků. 
My vyrazili v sobotu brzy ráno. My rozuměj-
te já a Riči, sestra a její přítel Tom, který byl 
nejdůležitějším členem výpravy - řidič. Spolu 
s námi vyrazil ještě jeden netradiční člen a 
to hladkosrstý foxteriér Jacob Boramo Sole 
od Danči Novotné, která byla pracovně za-
neprázdněna a tak mě poprosila, jestli bych 
žolíka nevzala. Měla jsem z toho trošku oba-
vy, přece jen cizí pes, ale oba kluci byli celý  
víkend naprosto fantastičtí ,mimo 10 vteřin 
(vysvětlení později). Po cestě jsme sice troš-
ku bloudili, ale nakonec jsme vše zvládli a 
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dorazili včas. ubytovala jsem kluky a jala se 
„pomáhat“. Za naši výpravu se zapojil i Tom, 
který se dobrovolně ujal role natahovače.

První den byl v plánu Moravskoslezský cour-
sing. Riči běžel první běh s boxerkou easy a 
druhý s fenkou soft teriéra eimi.Dráha byla 
extrémně náročná a členitá, vysekané úse-
ky střídaly s ostrůvky vyšší až vysoké trávy, 
a vyžadovala od psů veškerou pozornost. 
Spousta pejsků se bohužel ztratila, protože 
si příliš nadběhli a střapec se jim ve vyso-
ké trávě ztratil. Riči běžel velice pěkně oba 
běhy a vysloužil si tak 168 bodů a 1.místo. 
Celkově se bodově pohyboval v té lepší po-
lovině startovního pole a to přestože v poli 
závodníků patří pomalu k veteránům. 
žolík měl svého partnera v druhém foxlíkovi 
aramisovi. Říkala jsem si, kdo ví, co předve-
de bez paničky, ale žoli nezaváhal a běžel 
jako o život, v cíli nádherně kiloval a vy-
sloužil si fantastických 177 bodů, což jak se 
později ukázalo stačilo nejen na první mís-
to v plemeni, ale žolík se stal i NeJLePšíM 
NeChRTeM ZÁVODu a dokonce měl nejvíce 
bodíků ze všech psů tohoto dne!! No, i když 
se nikdy nepodařilo vyhrát bednu 3 nej Riči-
mu, užila jsem si svých 10 vteřin slávy aspoň 

s žolíkem. Vyhrál paničce spoustu nádher-
ných cen a ta v telefonu jen nevěřícně krou-
tila hlavou.

Po závodě jsme se jeli ubytovat do anděl-
ské hory do hotelu anděl. Dostali jsme pěk-
ný dvoupokojový pokoj. Jeden pokoj já a 
pesani a druhý segra s Tomem, takže měli 
dokonce svůj klid. Vychcaně si vybrali ten 
s televizí. Trochu jsme si odpočinuli a vraceli 
se do Rudné na grilovačku. Konečně jsem 
poznala pár dalších bezva lidiček z MSC, Riči 
i žolík zařádili s holkama a dalšíma pesana-
ma a paničky si nacpali bříška. Teta Bára 
fotila jako o život, no prostě pohodička a 
veget. Kolem 10hod večer jsme se ale sbalili 
a jeli spinkat, protože ráno byl další závod. 
V hotelu dostali kluci baštu a vodu, potom 
si žolík vybral svých teriéřích 10 vteřin. Bez 
varování se otočil, proklouzl mi mezi rukama, 
když jsem ho chtěl zavřít do boudičky a vlítl 
na Ričiho. Sice jsem je hned spacifikovala, 
ale malér byl na světě, žoli měl cvaklou tlap-
ku, takže jsme stříhali chloupky, dezinfikova-
li a obvazovali. asi si řekl, že toho v sobotu 
vyhrál dost a tak chce v neděli relaxovat.

V neděli ráno jsme se pobalili, nasnídali a 
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vyrazili na dráhu, kde se konal Sedlin me-
moriál. žolík samozřejmě budil pozornost 
všech a náležitě si marodění užíval, hlavně 
ty scénky týraného psíka, když uviděl střa-
peček. Pro tento den vybrala teta Bára Ri-
čimu za partnera labradora Dastyho , který 
ale nedojel a tak ho nahradila kámoška ar-
gentínka Tara od Natálky a jako druhý part-
ner opět eiminka, které se běhání s Ričim 
nějak zalíbilo.
V prvním běhu Tara Ričiho vynesla trochu 
z jím zvoleného směru, ale Riči to srovnal , 
střapec našel a nádherně sledoval. bohužel 
po ostrém lomu na konci se mu kapku ztratil 
ve vysoké trávě, takže si vysloužil 78 bodíků. 
Druhý běh byl absolutně perfektní a Riči i 
eimi si odnášeli vysoké body , Riči 87 bodů, 
celkově 165 bodů a opět 1. místo.

Po závodě jsme nasedli do autíí a odjížděli. 
Cesta byla náročná a naše autíí trošku šky-
talo, ale nakonec jsme to zvládli a okolo 7 
večer dorazili unavení, ale spokojení domů. 
Panička Danka se zdržela v práci a pro žo-
liho si dojela až okolo půl 11 večer. Ten si 
mezitím užíval prodlouženého opečovávání 
hlavně od ségry Terky. 

Moc se těšíme na další akci a jsme rádi, že 
jsme měli možnost Vás všechny poznat..

mOravskOslezský cOursing 
…ANEB NEJEN „SLAStI“ ,ALE I 
„BoL A StAroSt“ MŮŽE Cour-
SING V ÚčAStNÍCÍCH ZáVoDu 
VYVoLAt.. 
VeLICe ZaJíMaVé a PRO SPOuSTu MaJITeLů 
POuČNé POVíDÁNí O BODOVaCíM ZÁVODě 
V RuDNé a ChOVÁNí PSů ZPRaCOVaLa Pa-
Ní šÁRKa MaChOVÁ OD RR CaShe a BaKa 
hTTP://www.RR.SK/CaSh/

V sobotu 14.6.2008 jsme se se svými psy 
– Tusani Cool Cash a abakus Igneus – zů-
častnili dalšího bodovacího coursingového 
závodu pořádaného MSC. 
Na závod i licence bylo přihlášeno celkem 
82 psů. Nejvíce zastoupeným plemenem 
byl, tak jak už se stává zvykem, Rhodesian 
Ridgeback v počtu 20-ti psů. 

Trať vedla travnatým terénem a byla dlouhá 
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600m. Nebyl to typicky vysekaný areál, na 
který jsme byli doposud zvyklí, ale nahrubo 
vysekané „cesty“  a remízky vzniklé vyso-
kou trávou. Sami jsme byli zvědaví, jak si 
psi s neobvyklým terénem poradí … štvali, 
nadbíhali, vraceli se … snažili se ulovit střa-
pec za každou cenu. Pár psů svůj lov „vzda-
lo“ pokud se jim návnada ztratila z dohledu 
již na začátku dráhy a vracelo se ke svým 
pánečkům. 

První kolo běželi naši kluci v párových bězích 
s Ronym a elenou. Všichni běželi moc hezky 
a lov návnady si užívali! Ve druhém kole bo-
dy vyšly tak, že Cash a Bak běželi ve trojici 
s herrym z Údolí Rožnova. Tenhle běh nebyl 
vůbec idylický, neboť herry od startu po cíl 
vyhledával Baka a celou dobu ho napadal! 
Cash díky tomu, že je velmi rychlý a opravdu 
pronásleduje návnadu, se konfliktu vyhnul. 
Baka na dráze nezajímá nic jiného než střa-
pec, takže si útoků herryho nevšímal a „ne-

šel do něj“! Proto naštěstí nenastala situace, 
tak jako v předešlém běhu herryho a ada-
ma z Putimských vrchů .. kdy docházelo ke 
konfliktům po celé délce trati - ne jen v killu, 
kde je pravděpodobnost konfliktu kvůli „ko-
řisti“ velká … 

Přes nehezký druhý běh byl pro nás bodova-
cí závod Moravskoslezský coursing v Rudné 
pod Pradědem úspěšný a Tusani Cool Cash 
se umístil na 1. místě a abakus Igneus na 
2. místě!

Nerada se vracím k nepříjemným věcem, ale 
chci vyjádřit svůj názor na to, co jsem na 
tomhle závodě viděla a čehož byli svědci i 
všichni ostatní! Při běhu RR došlo k situa-
ci, kdy psi běželi maximálně do 1/3 dráhy a 
pak jeden napadl druhého a celý coursing 
se proměnil v pronásledování a napadání 
sebe samých! V coursingovém řádu se píše, 
že psi, kteří útočí nebo brání  v běhu svým 
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partnerům mají být diskvalifikováni a z dis-
kvalifikace vyplývají lhůty pro zákaz startu!

Moje svědomí a povaha by mi nedovolili při-
hlásit na start psa, který by BěheM běhu 
napadal druhého psa a bránil mu tak v jeho 
výkonu v regulérním bodovacím závodu. už 
jen ten pocit, že můj pes napadne jiného 
psa a může mu ublížit (košík neřeší všech-
no), že mu znemožňuje odběhnout si závod 
a ukázat své kvality …
Nehledě na to, že pes, který běhal na dráze 
v pohodě, se od takového napadení druhým 
psem při závodu může změnit a to jen ne-
gativně. Místo lovu návnady si bude hlídat 
svého „partnera“ neb bude mít zafixováno, 
že druhý pes útočí, že nemůže lovit návnadu, 
že si ho musí hlídat! Jsem přesvědčená o 
tom, že tohle chování se může projevit pak 
i v běžném životě a jednoduše napsáno … 
můžu mít díky této negativní zkušenosti ze 
psa magora!

Já osobně bych byla raději, a jsem přesvěd-
čená, že nejsem sama, kdyby se na dráze 
moji psi s takovými nemuseli potkávat. Nelí-
bí se mi, že majitelé těchto psů hlásí své psy 
na bodovací závody, kde jejich psi ohrožují 
ostatní bezkonfliktní závodníky, kde se kvů-
li nim musejí dělat ohromná bezpečnostní 
opatření (ale díky za ně, radši 10 zbytečných 

lidí na dráze, kteří jsou připraveni zakročit, 
než pochroumaný a psychicky rozhozený 
pes) a kde oni nedovolí ukázat ostatním 
psům, jak je coursing baví a jak si to chtějí 
užít! 

Myslím si, že dnes se pořádá spousta neofi-
ciálních coursingových akcí, kde je možnost 
domluvit se s pořádajícím, aby psa pustil sa-
motného či v páru s fenkou. Jsem přesvěd-
čena, že tohle by bylo férové vůči ostatním 
bezkonfliktním závodníkům a dle toho, jak 
jsem měla možnost vidět jednoho ze dvou 
výše zmíněných psů běžet na druhý den 
s fenou … ten běh byl nádherný … tak by si 
to i ten pes užil parádně a opravdu by z toho 
pravého coursingu něco měl! 

Nemyslím to zle, jen mě mrzí nezodpovědné 
chování některých majitelů psů! Vím, že můj 
názor vyvolá určitě vlnu nevole, ale taky vím, 
že hodně lidí se mnou bude souhlasit!
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První bOdOvací závOdy  rr 
rOnyhO aneb závOdní ví-
KENDoVKA V ruDNÉ.  
PěKNé ZhODNOCeNí DVOu PRVNíCh BO-
DOVaCíCh ZÁVODu V RÁMCI ZÁVODNíhO 
VíKeNDu V RuDNé POD PRaDěDeM RR aSa-
NI SNug SaRaCIa NÁM PŘIPRaVILa JehO 
MaJITeLKa LaďKa KuPKOVÁ

Po úspěšném složení licence, jsem konečně 
mohla vyrazit s Ronym /asani Snug Saracia/ na 
naše první bodovací závody do Rudné p.Prad-
ědem. a štěstí nám přálo.. zvládli jsme dva 
v jednom víkendu.. 

V sobotu 14.6.2008 jsme vyjeli kolem 7:30 hodin 
a cestou přestoupili do auta ke Katce Pěluchové. 
Posádka vozu já - Laďka, Katka,její dcera Terka 
a kluci Rony a adam,se vydala směr Rudná. Ces-
ta ubíhala skvěle, protože jsme se dobře bavily 
a kluci byli v pohodě. Za necelou hodinku jsme 
dorazily na místo určení. Prošly jsme přejímkou 
a čekaly až na nás přijde řada. Rony se konečně 
dočkal.Jeho běhacím partnerem v prvním kole 
byl Tusani Cool Cash. Raději jsem Ronymu na-
sadila náhubek, ale protože na něj není zvyklý a 
střapec ztratil,začal se šíleně zajímat o to,  jak se 
co nejrychleji náhubku zbavit. Když se mu to po-
vedlo,doběhl do cíle. Zkrátka první kolo hrůza.

Pak jsme jako všichni ostatní čekali na druhé 
kolo. Ve druhém kole běžel Rony se svým kama-
rádem adamem. a tak jsem mohla nechat náhu-
bek schovaný. Rony běžel parádně,aspoň mě se 
to líbilo.O nějakém umístění na stupních vítězů 
nemohla být dle mého názoru  ani řeč, potom 
co předvedl v prvním kole..proto při vyhlašování 
výsledků jsem stála s Ronym vzadu. Jaké to bylo 
překvapení,když nás Bára vyhlásila na 3.místě! 
Nějak jsem tomu nechtěla věřit, ale následně při 
zjištění bodových výsledků ostatních RR kluků, 
co se ztráceli na trati  nám opravdu „bedna ná-

ležela“…Rony se na svém prvním závodě umístil 
na stupních vítězů, konkrétně tedy 3. místě!

V neděli 15.6.2008 vyrazila stejná posádka vozu 
opět do Rudné na Seilin memoriál. Bylo slunečné 
počasí a tak závod mohl začít. První kolo zvládl 
Rony bezvadně. a pak už jsme jen sledovali,jak 
běhají ostatní pejsci a pesani. Blížil se konec prv-
ního kola a Seile se asi něco nelíbilo a poslala na 
nás déšť. Byla to jen krátká přeháňka v době 
přestávky, tak to ani moc nevadilo. 

Druhé kolo tedy mohlo začít...Rony opět nastou-
pil v plném nasazení. Střapec jej natolik zaměst-
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nal,že zapomněl na náhubek a trasu proběhl 
skvěle a zakilloval. Pak už jsme všichni čekali na 
vyhlášení výsledků. Bára nás stále nevyhlašova-
la, tak jsem pomyslela opět na krásné třetí místo. 
K mému úžasu byl Rony vyhlášen na 2.místě! Do 
zlata chybělo jen štěstí…

Pro stejný počet bodů losovali rozhodčí o první 
a druhé místo. Rony byl nakonec šťastná dvoj-
ka!Co dodat? Jen tak dál Rony .. jsem na Tebe 
moc pyšná!

Byl to nádherný víkend, strávený mezi báječ-
nými lidmi z MSC a úžasně běhajícími psy…díky 
Vám organizátoři za super akcičku!!

invalidOu v rekOrdním 
čASE  ANEB VÍKEND PLNÝ 
cOursingu v rudné  
NeuVěŘITeLNě VTIPNě „PODaNý“ ZÁVODNí 
VíKeND V RuDNé POD PRaDěDeM OČIMa 
aNIČKy ChyTILOVé OD BeLgICKéhO OVČÁ-
Ka aRDeNSe MaLIMITa

Krátce po příjezdu z víkendovky jsem přemýšle-
la, jak celý tento článek pojmout a o čem vlast-
ně psát. Pro inspiraci jsem ale nemusela chodit 
daleko - stačilo se podívat na své zdevastované 
tělo a rázem se mi vybavil každý detail...
1) Sedřená kůže na rameni: víkendovka pro-
běhla v Rudné p. Pradědem, což pro naši zlín-
skou výpravu znamenalo zdlouhavé a náročné 
cestování vlakem s několika přestupy. I když 
jsem si do zavazadel sbalila jen svých pět šves-
tek, každá ta švestka měla snad 10 kilo a já tr-
pěla při každém kroku, když mi taška postupně 
amputovala paži. Ponaučení pro příště – brát jen 
švestky v tekutém stavu;) Drake se mi snažil 
celou cestu pomáhat a na vodítku táhl jako blá-
zen, čímž mi situaci příliš neulehčil a já musela 
léčit krom ran na rameni také mozoly na dla-

ních. abych to shrnula, oba jsme si vypěstovali 
slušnou vlakovou fóbii a mně ještě dnes přejede 
mráz po zádech, když v TV dávají večerníček O 
mašinkách.
2) Spáleniny třetího stupně na obličeji: 
v pátek večer slibovaly předpovědi meteorolo-
gů poměrně chladné počasí. S sebou jsem si 
tedy vzala tucet pletených svetrů a ještě jsem 
si chtěla zarezervovat lůžko na oddělení omrz-
lin. Ovšem v Rudné bylo zvláště v sobotu teplo 
a sluneční paprsky nemilosrdně spalovaly naši 
pleť. Krásné opálení nevydrželo dlouho a začalo 
se loupat. Takže za týden jsem byla celá kro-
penatá jako slípka. ale prý je letos zvířecí vzor 
v módě, tak jsem vysmátá.
3) Popáleniny od kopřivy o rozloze 
10x10cm na lýtku: kolem celého závodiště 
mohutně bujela zeleň (bohužel i ta žahavá) a 
nejinak tomu bylo i na samotné dráze. Bylo to 
něco zcela nového a jistě přínosného. Našli se 
i tací zarytí nadbíhači, které nezastavila ani vy-
soká tráva a hlavně druhý den popoušteli uzdu 
své fantazii. Možná se za víkend trochu ponaučili, 
ale ruku do ohně bych za to nedala. Popálenin 
mám až až!
4) Několik hnisavých děr v noze ve tvaru 
Drakeova nůžkového skusu: ano, nejvíce si 
víkend užíval můj psí lovec. Na startu předváděl 
ukázkový svalový třes (na ten stařecký si ještě 
pár let počká) – jako z učebnice o Parkinsonově 



chorobě. V killu chtěl igelitovému zájovi zasadit 
poslední smrtící ránu, ale omylem se zakousl do 
mé hnáty. Ponaučení pro příště – nestrkat nejen 
nos, ale také stehno do věcí, do kterých mi nic 
není! 
5) Zhmožděný loket: málem bych zapomněla, 
parádně si zaběhal i šárčin XXL-RR Dasty. Jestli-
že Drake na startu trpěl Parkinsonem, Dusty byl 
přímo posedlý ďáblem. Odchyt několika podob-
ně naladěných RR v cíli chce hodně lidí, hodně 
odvahy a taky hodně ostré lokty. akorát někdy 
křehký loket nevydrží nápor 60-i kil živé váhy. 
Myslím, že by se šárčina maminka měla zamys-
let, zda by místo závodní dečky neměla Dastymu 
ušít svěrací kazajku.
6) Škrábance na krku: nocleh jsme měli zaří-
zen v pěkném penzionu nedaleko závodiště. Po 
náročné závodní sobotě a ještě náročnější osla-
vě vítězství jsme se s šárkou svalily do manžel-
ské postele jako dva bludné kameny. Naši psi 
využili společenské únavy svých psovodkyň a 
nenápadně se propašovali do postele za námi. 
Drakea a Dastyho dělila moje maličkost, což se 
ukázalo jako špatná strategie. Jednak jsem byla 
z obou stran zavalena těly slintajících a chroptí-
cích živočichů (nácvik na manželství?) a také si 
o mě Dasty brousil přerostlé drápky. 
7) Škrábání v krku: samozřejmě s námi ces-
tovala i malá vodní dýmka. Několik odvážlivců 
bafalo s námi, jiní se oddávali fádním cigaretám 

a zbytek lidí se pasovalo alespoň na kuřáky pa-
sivní. Ti si nakonec ruinovali plíce také, ale přišli 
o skvělý moták hlavy. Zajímavý návrh vznesla 
alča – příští dárek od MSC by mohla být právě 
kapesní dýmka. Z jiných míst zazněly připomín-
ky, že by k tomu měl být dodán také „veselý 
tabák“. Tento návrh bude zpracován a předán 
vedení MSC;)
Možná to vypadá, jako by coursing způsoboval 
jen samé zdravotní komplikace. Já bych spíš řek-
la, že coursing sám o sobě je jako nákaza, která 
se šíří vzduchem napříč kynologickou veřejnos-
tí. Nebo jde spíše o závislost, jejíž abstinenční 
příznaky jsou tak nepříjemné pro lidi i pro psy, 
že raději budeme cestovat do všech možných i 
nemožných koutů republiky a klidně vlakem. a 
to vše jen proto, aby si náš pes na louce prohnal 
suk z igelitu. a aby si vypouštěči – tedy psovo-
di -  užili skvělou atmosféru, jaká panovala i na 
víkendovce v Rudné. Díky patří celému sehra-
nému organizačnímu týmu, rozhodčím, obsluze 
trati a fotografům, kteří nám vždy opatří trvan-
livou památku. 
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plemeno jméno psa pohlaví PP typ běhu POŘaDí BODy jméno majitele

am. 
kokršpa Joey pes závod 1. místo 168 bodů Michaela Klechová

barzoj Cuty Shark pes a závod 1. místo 173 bodů Radmila Pastusza-
nová 

barzoj Café Bar Silent enigma III. 
nejlepší chrt závodu pes a závod 2. místo 173 bodů Marta Křapová

barzoj D arlekin Silent enigma pes a závod 3. místo 171 bodů Marta Křapová

barzoj Comthesa Silent enigma fena a  závod 1. místo 171 bodů Marta Křapová

belgický 
ovčák

ardens Nalomit II. nejlepší 
nechrt závodu pes a závod 1. místo 176 bodů anna Chytilová

border 
collie Vojta pes závod 1. místo 172 bodů edita Rozsypalová

cavalier 
spaniel Cristel z Derylova panství fena a závod 1. místo 168 bodů Petra Breineková

chesa-
peake 
ret

Sámer z Vlčích luk pes a licence splněno Lucie Moskalenková

český str 
pes Chudobka anibob fena a závod 1. místo 175 bodů erika Fiantová

dalmatin enrico Bazzi Raul pes a závod 1. místo 168 bodů Monika Pelíšková

foxteriér 
dr.

gata Polomené hory III. 
nejlepší nechrt závodu fena a závod 1. místo 176 bodů Nikola Marková

foxteriér 
hl.

Jacob Boramo Sole I. nej-
lepší nechrt závodu pes a závod 1. místo 177 bodů Dana Novotná

foxteriér 
hl. aramis Kelečský poklad pes a závod 2. místo 175 bodů hana Zobačová

faraon-
ský pes asalé Re ammut fena a závod 1. místo 172 bodů Radka Nevěčná

faraon-
ský pes

Bahir al ghazal Farafra II. 
nejlepší chrt závodu pes a závod 1. místo 175 bodů Radka Nevěčná

fr. buldo-
ček BlueBerry pes závod 1. místo 171 bodů Martina Ruslerová

irský 
setr Dolly z Křenovic fena a licence splněno Olga Vránová

irský 
vlkodav Berika z Lenexu fena a závod 1. místo 171 bodů Daniela Mrázová

irský 
vlkodav Berenika Irská legenda fena a závod 2. místo 171 bodů Daniela Mrázová

mOravskOslezský cOurisng

VýSLeDKy
14.6.2008, Rudná pod Pradědem
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ISCwT eiminka Soft Kní york fena a závod 1. místo 145 bodů Daniel hagen

italský 
chrtík Dio diesel Bugsy pes a závod 1. místo 172 bodů Václav holoch

kříženec Baksi fena závod 1. místo 175 bodů Miroslava Paseková

kříženec Vicky fena závod 2. místo 172 bodů Markéta Pěkná

kříženec Ben pes licence splněno andrea Pěkná

kříženec špek pes závod 1. místo 164 bodů Petra Kuťková

kříženec ený fena závod 1. místo 157 bodů Dagmar Obručníková

kříženec Rony pes závod 1. místo 156 bodů alena Janalíková

hl. pinč aramis golden world pes a závod 1. místo 170 bodů Nikola Marková

hl pinč Beryl Bohém Peter Sen fena a závod 1. místo 169 bodů Nikola Marková

německý 
boxer easy fena závod 1. místo 137 bodů Zdeňka Flajšingerová

PRT Dougles Mandylion pes a závod 1. místo 173 bodů alexandra Felixová

PRT Oriental Orchid z Jeřeně fena a závod 1. místo 172 bodů Michaela Bártková

peruán 
velký aisha andaqua Peruano fena a závod 1. místo 175 bodů Vladimíra hladíková

peruán 
střední Capac Mayta Pazzda pes a závod 1. místo 75 bodů Jarmila Jurová

peruán 
střední huaca Ovejita Pazzda fena a licence splněno Lucie Moskalenková

pumi Colette Lady Domikar fena a závod 1. místo 175 bodů Nikola Marková

RR Dasty pes závod 1. místo 175 bodů šárka Pastyříková

RR Rodrigéz pes závod 2. místo 173 bodů Pavla hrbková

RR amon pes závod 3. místo 164 bodů eva handlová

RR elena fena závod 1. místo 165 bodů šárka Boháčová

RR Tusani Cool Cash pes a závod 1. místo 168 bodů šárka Machová

RR abakus Igneus pes a závod 2. místo 161 bodů Kamil Mach

RR asani Snug Saracia pes a závod 3. místo 146 bodů Laďka Kupková

plemeno jméno psa pohlaví PP typ běhu POŘaDí BODy jméno majitele

RR herry z Údolí rožnova pes a závod 4. místo 83 bodů žaneta Keclíková

RR adam z Putimských vrchů pes a závod DISK Kateřina Pěluchová

RR Lambra Katama King fena a závod 1. místo 166 bodů Kateřina Novotná

RR heila Saranga fena a závod 2. místo 166 bodů hana Tichá

RR henessy Saranga fena a závod 3. místo 164 bodů hana Sonnensche-
inová

RR Calma Farský dvůr fena a závod 4. místo 163 bodů adriana Vávrová

RR Borgia Mary kay fena a závod 5. místo 163 bodů Marie Skulová

RR Bereniké africký lovec fena a závod 6. místo 158 bodů Romana hudečková

RR gladys Saranga fena a závod 7. místo 131 bodů hana Sonnensche-
inová

RR arnika wandellmere fena a licence splněno Barbara Vaculínová

RR Chantal Saranga fena a licence splněno hana Tichá

SBT Ben Kerkin Bohemia pes a závod 1. místo 153 bodů Majka Juříčková

thajský 
ridge aurelie Khiri Khan fena a licence splněno hana Kohoutová

tr. pinč Čiky fena licence splněno Jana Pípalová

whippet anetka České tůně I. 
nejlepší chrt závodu fena a závod 1. místo 176 bodů Martin Mikovec
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whippet Biscit Discobolos pes a závod 1. místo 175 bodů Jana Kotková

whippet Cyril od hněvína pes a závod 2. místo 173 bodů eva Kunešová

whippet Benjamín yellow treatures pes a závod 3. místo 173 bodů Slavomíra Božíková

saluki alfa Rašaja z čech fena a závod 1. místo 171 bodů Věra Malátková

saluki Tamir h Mazury pes a závod 1. místo 171 bodů Věra Malátková

sloughi Lajiina Bohemia genao fena a licence splněno Věra Malátková

sloughi Jamuna Bohemia genao fena a závod 1. místo 171 bodů Věra Malátková

sloughi ahaggar ag Dalvit pes a závod 1. místo 171 bodů emilia Petrovská

yorkšír-
ský ter Damián pes a licence splněno Daniel hagen
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seilin memOriál

VýSLeDKy
15.6.2008, Rudná pod Pradědem

plemeno jméno psa pohlaví PP typ běhu POŘaDí BODy jméno majitele

am. kokr-
špa

Joey pes závod 1. místo 143 bodů Michaela Klechová

arg doga Tara Perro Pelea fena a závod 1. místo 60 bodů Natálie Janulíková

barzoj Café Bar Silent enigma pes a závod 1. místo 170 bodů Marta Křapová

barzoj Cuty Shark pes a závod 2. místo 165 bodů Radmila Pastusza-
nová

barzoj D arlekin Silent enigma pes a závod 3. místo 164 bodů Marta Křapová

barzoj Comthesa Silent 
enigma

fena a  závod 1. místo 146 bodů Marta Křapová

belgický 
ovčák

ardens Malimit pes a závod 1. místo 154 bodů anna Chytilová

border 
collie

Vojta pes závod 1. místo 154 bodů edita Rozsypalová

cavalier 
spaniel

Cristel z Derylova 
panství

fena a závod 1. místo 158 bodů Petra Breineková

chesa-
peake ret

Sámer z Vlčích luk pes a licence 1. místo 169 bodů Lucie Moskalenková

český str 
pes

Chudobka anibob fena a závod 1. místo 164 bodů erika Fiantová

dalmatin enrico Bazzi Raul pes a závod 1. místo 165 bodů Monika Pelíšková

foxteriér 
dr.

gata Polomené hory fena a závod 1. místo 165 bodů Nikola Marková

foxteriér 
hl.

aramis Kelečský poklad pes a závod 1. místo 169 bodů hana Zobačová

faraonský 
pes

asalé Re ammut fena a závod 1. místo 174 bodů Radka Nevěčná

faraonský 
pes

Bahir al ghazal Farafra pes a závod 1. místo 174 bodů Radka Nevěčná

fr. buldo-
ček

BlueBerry pes závod 1. místo 168 bodů Martina Ruslerová

irský setr Dolly z Křenovic fena a licence splněno Olga Vránová

irský 
vlkodav

Berika z Lenexu fena a závod 1. místo 155 bodů Daniela Mrázová

irský 
vlkodav

Berenika Irská legenda fena a závod 2. místo 147 bodů Daniela Mrázová

ISCwT eiminka Soft Kní york fena a závod 1. místo 158 bodů Daniel hagen

italský 
chrtík

Dio diesel Bugsy pes a závod 1. místo 174 bodů Václav holoch
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kříženec Baksi fena závod 1. místo 171 bodů Miroslava Paseková

kříženec Vicky fena závod 2. místo 70 bodů Markéta Pěkná

kříženec Ben pes licence splněno andrea Pěkná

kříženec špek pes závod 1. místo 70 bodů Petra Kuťková

kříženec ený fena závod 1. místo 167 bodů Dagmar Obruční-
ková

kříženec Rony pes závod 1. místo 163 bodů alena Janalíková

kříženec Lady fena licence splněno Markéta Kubíčková

hl. pinč aramis golden world pes a závod 1. místo 169 bodů Nikola Marková

hl pinč Beryl Bohém Peter Sen fena a závod 1. místo 167 bodů Nikola Marková

německý 
boxer

easy fena závod 1. místo 140 bodů Zdeňka Flajšinge-
rová

PRT Dougles Mandylion pes a závod 1. místo 172 bodů alexandra Felixová

PRT Oriental Orchid z Jeře-
ně II. nejlepší nechrt 
závodu

fena a závod 1. místo 175 bodů Michaela Bártková

maďar 
chrt

Vágtázo Cirkusz II. 
nejlepší chrt závodu

pes a závod 1. místo 179 bodů Jindřich Studený

leopardí 
pes

Sannydogs holandia fena a závod 1. místo 172 bodů gerhard Stein

peruán 
velký

aisha andaqua Peruano fena a závod 1. místo 155 bodů Vladimíra hladíková

peruán 
střední

Capac Mayta Pazzda pes a závod 1. místo 68 bodů Jarmila Jurová

peruán 
střední

huaca Ovejita Pazzda fena a licence splněno Lucie Moskalenková

peruán 
střední

gana Munay Pazzda fena a licence nesplně-
no

Lucie Moskalenková

pumi Colette Lady Domikar fena a závod 1. místo 162 bodů Nikola Marková

RR Rusty pes závod 1. místo 164 bodů Pavla gašpárková

RR Dasty pes závod 2. místo 163 bodů šárka Pastyříková

RR amon pes závod 3. místo 153 bodů eva handlová

RR Rodrigéz pes závod 4. místo 140 bodů Pavla hrbková

RR elena fena závod 1. místo 149 bodů šárka Boháčová

plemeno jméno psa pohlaví PP typ běhu POŘaDí BODy jméno majitele

RR Tusani Cool Cash pes a závod 1. místo 164 bodů šárka Machová

RR asani Snug Saracia pes a závod 2. místo 164 bodů Laďka Kupková

RR huckleberry z Údolí 
rožnova

pes a závod 3. místo 158 bodů Pavel Myslivec

RR gyr od Cykasu pes a závod 4. místo 157 bodů Markéta Kubíčková

RR adam z Putimských 
vrchů

pes a závod 5. místo 151 bodů Kateřina Pěluchová

RR abakus Igneus pes a závod 6. místo 140 bodů Kamil Mach

RR afra fena licence splněno Vendula Bednaří-
ková

RR Chantal Saranga fena a licence splněno hana Tichá

RR Calma Farský dvůrI. 
nejlepší nechrt závodu

fena a závod 1. místo 175 bodů adriana Vávrová

RR Bereniké africký 
lovecIII. nejlepší nechrt 
závodu

fena a závod 2. místo 171 bodů Romana hudečková
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RR Borgia Mary kay fena a závod 3. místo 170 bodů Marie Skulová

RR henessy Saranga fena a závod 4. místo 160 bodů hana Sonnensche-
inová

RR heila Saranga fena a závod 5. místo 140 bodů hana Tichá

RR gladys Saranga fena a závod 6. místo 137 bodů hana Sonnensche-
inová

SBT Ben Kerkin Bohemia pes a závod 1. místo 152 bodů Majka Juříčková

thajský 
ridge

aurelie Khiri Khan fena a licence splněno hana Kohoutová

tr. pinč Čiky fena licence splněno Jana Pípalová

whippet Cyril od hněvína pes a závod 1. místo 174 bodů eva Kunešová

whippet Benjamín yellow 
treatures

pes a závod 2. místo 173 bodů Slavomíra Božíková

whippet arachné Naděje SnůI. 
nejlepší chrt závodu

fena a závod 1. místo 179 bodů hana Valentová

whippet anetka České tůněIII. 
nejlepší chrt závodu

fena a závod 2. místo 178 bodů Martin Mikovec

whippet Sandy fena a závod 3. místo 169 bodů hana Valentová

yorkšírský 
ter

Damián pes a licence splněno Daniel hagen
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mistrOvství slOvenska 2008
VeLICe ZaJíMaVý a POuTaVý ČLÁNeK O MI-
STROVSTVí SLOVeNSKa 2008 V COuRSINgu 
NÁM PŘIPRaVILa PaNí LeNKa BLažKOVÁ, 
MaJITeLKa ČíNSKéhO ChOChOLaTéhO PSa 
KReJ MODRý KVěT hTTP://www.KReJg.eS-
TRaNKy.CZ/

V sobotu 7.června 2008 jsme se zúčastnili 
coursingových závodů Mistrovství Slovenska 
2008, které se konalo na dostihové dráze v 
Bratislavě-Petržalke.
Protože nechrti startovali až odpoledne a regis-
trace probíhala od 13:30 do 14:00 hodin, mohli 
jsme se v klidu vyspat a na cestu se vydat v 
přijatelném čase 9:30 dopoledne. Během jízdy 
jsme několikrát projeli dešťovými přeháňkami, 

což ve mě vyvolávalo pocit neklidu. Před ne-
dávnem nám byl zrušen kvůli silnému dešti zá-
vod na Moravě, tak snad se to nebude opako-
vat? ale počasí se k nám zachovalo milosrdně a 
po celé odpoledne bylo slunečno. Černé mraky 
se začaly zatahovat až na konečné vyhlášení 
výsledků, ale těm jsme stihli ujet autem. Od té 
chvíle však pršelo, pršelo, pršelo...
Dostihové závodiště v Petržalke je krásný upra-
vený areál. Mistrovství Slovenska mělo dobrou 
úroveň pro svou připravenost, ozvučení, mís-
tem konání, vypisováním průběžných výsledků, 
přístupem coursingového personálu, profesio-
nalitou. Podle mě však mohla být dráha kom-
plikovanější a členitější.
Závodit se začalo s mírným zpožděním asi v 
15:30. V čase mezi přejímkou a zahájením zá-

rEPortáŽE oDJINuD

MISTROVSTVí SLOVeNSKa 2008
dostihová dráha Petržalka Slovensko 7.6.2008
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vodu jsme se přivítali se známými: hankou a 
paní hladíkovou od peruánů, manželi Macho-
vými od ridgebacků, andy od parsona a dalšími 
a seznámili jsme se s novými přáteli ze Sloven-
ska. atmosféra byla opravdu přátelská.
První kolo závodů proběhlo hladce, střapec byl 

na startu schován za plentou, na což nejsme z 
Čech zvyklí a některé psy to poněkud překva-
pilo, když hned u startu neviděli střapec, který 
vyrazil vpřed z úkrytu až po odstartování. Krejg 
trochu nadbíhal a chytračil a to se mu zřejmě 
nevyplatilo při bodovém hodnocení. Jeho spa-
ringem byl naháček Xichtík Lachesis ze Sloven-
ska. Krejg byl ohodnocen lépe a ve druhém 
kole mohl startovat opět s červenou dečkou. 
Druhé kolo běžel velmi pěkně, však také dostal 
více bodů, než v kole prvním.
Jelikož se však nepřihlásili alespoň 4 psi ple-
mene čínský chocholatý pes, aby mohli běžet 
za jednu kategorii, byli číňánci hodnoceni v 
kategorii Mix plemen, kde startovali i např: be-
agl, bichon, briard, cairn teriér, český strakatý 
pes, německý boxer, parson russel teriér, pudl, 
stafordshire teriér. Celkově se Krejg umístil na 
7 místě. Podíváme-li se na tabulku bodového 
ohodnocení , máme z výkonu Krejga radost, 
neboť na jeho součet bodů 347 nedosáhli ani 
někteří chrti, RR a další plemena! Ovšem v ka-
tegorii MIX plemen byla veliká konkurence. 
Zajímavý poznatek z bodové tabulky je pro 
mne ten, že někteří psi nechrtích plemen do-
stali od rozhodčích vyšší bodové ohodnocení v 
celkovém součtu, než chrti. Jak by na to asi 

35Tlapky v Trapu



pohlížela DaC komise se svým zákazem oficiál-
ních závodů pro nechrtí plemena v ČR?
V každém případě, pokud to bude možné, po-
jedeme na Slovensko zas! :))

mistrOvství slOvenska
KRÁSNé POVíDÁNí O MISTROVSTVí SLOVeN-
SKa OČIMa BOXeRKa eaSy NÁM PŘIPRaVILa 
JeJí MaJITeLKa ZDeňKa FLaJšINgeROVÁ 
hTTP://www.BOXeReaSy.eSTRaNKy.CZ/

V sobotu dne 7.6.2008 jsme jako správní cour-
singoví nadšenci, mnoho z lidí by řeklo dokon-
ce bláznů, jely reprezentovat naši republiku na 
Mistrovství Slovenska 2008, které se konalo na 
dostihové dráze v Bratislavské Petržalce. Pře-
jímka pro nechrtí plemena se konala naštěstí 
až po poledni, tak jsme nemusely vyjíždět moc 

brzy. Po menší zajížďce do Maďarska jsme do-
konce dorazily na místo včas. :o)

Setkaly jsme se zde s celkem 28 účastníky CZ 
a nechyběla ani naše kamarádka RR Larinka 
s kterou jsme trávily veškerý čas krom našich 
běhů. Ty jsme klusaly každá zvlášť.
Já jakožto málo početné plemeno (byla jsem 
jediná kdo reprezentoval plemeno Německý 
boxer) jsem byla zařazena do kategorie MIX, 
v které soutěžilo celkem 12 pejsků různých 
ras a obou pohlaví. Oba mé běhy jsem běžela 
s briardí slečnou Mafií. Já dostala barvu bílou 
a tak mi panička dala krásnou bílou dečku. ale 
ještě navíc jsem musela mít náhubek. Což teda 
opravdu nemusím. Běžela jsem s ním jen jed-
nou a to trénink před týdnem a teď na takový 
velký závod zase. ach jo. No co nadělám. Tak 
jo, já teda poběžím když jinak nedáte….

První běh jsem běžela moc pěkně a tak jsem se 
prozatím umístila na 2.místě z čehož byla úplně 
nadšená panička. avšak já jakož to již chytrý 
pejsek jsem si v kolem druhém chtěla trošičku 
zkrátit trať a tím jsem zřejmě o tohle umístě-
ní přišla. Po druhém kole nás bodově dohnala 
Chudobka anibob a jelikož měla větší počet bo-
díků v kole druhém, tak nám vzala n
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še místečko a já se umístila i tak na krásném 
3.místě.

I tak byla panička moc hrdá a myslím, že jsem 
jí tím udělala velkou radost. a bylo nás víc, kdo 
si ze Slovenska odvezlo krásné ocenění. Moc 
rádi jsme reprezentovali „blázny“ z MSC, jelikož 
jen díky Vám jsme si mohly vyběhat licenci a 
zúčastnit se tohoto úžasného závodu.
Díky zato, že jsem závodníkem…..Vaše placat-
ka easy

maJstrOvstvá slOvenska 
2008
KRÁSNé ZhODNOCeNí MISTROVSTVí SLO-
VeNSKa 2008 NÁM PŘIPRaVILa MaJITeLKa 
VíTěZNéhO PeJSKa PLeMeNe RhODeSIaN 
RIDgeBaCK TuSaNI COOL CaShe PaNí šÁR-
Ka MaChOVÁ www.RR.SK/CaSh

Dne 7.6.2008 v Bratislavské Petržalke na do-
stihové dráze pořádal Racing hounds Slovakia 
Mistrovství Slovenska v coursingu pro rok 2008. 
Mistrovství bylo pořádané dle pravidel FCI pro 
všechna plemena se zadáváním titulu CaCT. 

Závodu se zúčastnili zástupci čtyř evropských 
zemí, z nichž nejpočetněji zastoupená byla 
Česká Republika – 28 závodících psů, poté ná-
sledovalo Slovensko – 27 závodících psů, Ra-
kousko – 13 závodících psů a Maďarsko – 2 
závodící psi.
Závodu se tedy celkem zúčastnilo 45 chrtů a 24 
nechrtů. Nejvíce zastoupeným plemenem byly 
Saluki (8) a hned po nich se o druhé místo 
v účasti dělili whippeti (7) a Rhodesian Ridge-
baci (7).  Oproti loňskému roku, kdy se Mis-
trovství Slovenska 2007 zúčastnil pouze jeden 
jediný Rhodesian Ridgeback, bylo letos přihlá-
šeno rekordně mnoho RR a tedy i konkurence 
byla velká!

Délka trati byla 600m, povrch - travnatá rovina. 
Trať byla dobře postavena … i když si myslím, 
že prostor, který dostihová dráha nabízí, mo-
hl být využit i lépe …  ale psi, kteří opravdu 
štvali návnadu a nadbíhali si, neměli problém 
a běhání si užili. Byla vidět krásná spolupráce 
v párových bězích. 

My jsme se Mistrovství Slovenska 2008 zúčast-
nili se svými ridgebacky  – Tusani Cool Cash a 
abakus Igneus. Oba běželi výtečně a obsadili 
první příčky v pořadí! 
Cash se svými 357 body stanul na místě prv-
ním a abakus získal jen o bod méně a zařadil 
se tak na místo druhé!

Strávili jsme na dostihové dráze příjemný den, 
potkali se s fajn lidmi a vítězství našich zrzou-
nů byla třešnička na dortu! Děkujeme RhS za 
profesionálně připravený coursingový závod a 
za super organizaci! 
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mistrOvství slOvenska 2008 
PěKNé ZhODNOCeNí NeVšeDNí COuRSIN-
gOVé aKCe Na SLOVeNSKu NÁM PŘIPRaVILa 
MaJITeLKa PRT BeNíKa aNDRea šVÁBOVÁ   
www.PaRSON.CZ

Coursing je Beníkova srdeční záležitost, takže 
když už je někde poblíž, snažíme se tam nechy-
bět. Tentokrát to bylo v Bratislavě a rovnou zá-
vod a dokonce Mistrovství Slovenska. Tak tam 
jsme museli být.

Společnost nám v autě dělala Petra Drbošalová 
s Beníkovic nej kamarádem RR argem, který 
coursing rovněž miluje, ikdyž netradičně vyniká 
spíš v agility. argo v kufru, Beník v přepravce, 
Matýsek v sedačce, Petra vedle mě a pod no-
hama ještě borderku Spika a frčeli jsme. Vzhle-
dem k tomu, že závod pro nechrty začínal až 
ve tři, byli jsme i v rámci možností vyspinkaní 
(Matýsek vstával výjimečně v šest a ne v pět, 
miláček).

Koňský areál v Petržalce je fakt nádherný. 
Spousta místa, spousta zeleně, spousta stínu, 
fajnové tribuny, ze kterých je super vidět. Je ra-
dost sem jezdit. Beník jakožto jediný zástupce 
své rasy běhal v kategorii Mix nechrti. V minu-
lých letech jezdilo na Slovensko poměrně hod-
ně parsonů, ale letos přijel jen Beník. škoda, 
protože musel běžet sám.

První běh probíhal naprosto standardně dle 
Bennyho vzoru. „Prostě si pořádně nadběhnu 
a pak to chytím“. Jenže ouha, on ten střapec 
zahnul na úplně opačnou stranu, než si Beník 
nadběhnul. Takže fofrem zpět, chvíli střapec 
hledal, ale pak se chytil a rychle do killu. Ve 
střapečku kůžička, takže byl trochu problém 
Bennyho, ač měl koš, od střapce oddělit. Za 
první kolo dostal Beník naprosto oprávěně 167 
bodů, což bylo jedno z nejhorších bodových 

ohodnocení ze všech účastníků.
V druhém kole se ale Beneček vytáhnul. Makal 
jak šílený, krásně s tak akorát náběhy střapeček 
sledoval a ten kill, no paráda, nádhera! Pan roz-
hodčí poznamenal, že to byl jeden z nejhezčích 
killů za celý den vůbec a ten běh, že paráda, a 
jestli Beník nějak běžně loví. :) Tak jsem zasmá-
la, že neloví, protože mu to nedovolím. :) Beník 
dostal v druhém kole 184,5 bodu!! To bylo z 
nechrtů za ten den nejvyšší bodové ohodnocení 
vůbec a z chrtů asi čtvrté. škoda toho prvního 
běhu. Takhle nám součet z obou kol stačil na 
celkově čtvrté místo. 
ale konkurence byla velká, takže jsem měla z 
výsledku obrovskou radost. a Benymu, tomu to 
bylo jedno, ten si chtěl jít raději ještě znovu 
zaběhat.

Z Bratislavy jsme vyjížděli kolem sedmé hodiny, 
za patama bouřku. No vyjížděli. :) Vybloudili. 
ale den to byl parádní, kluci vylítání, unavení a 
děsně happy.
Výsledky coursingu najdete na
 www.courisng.sk.
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III. OFICIÁLNí TRéNINK 
DOSTIhů PRO RR
Povídání o speciálním dostihovém tréninku nám jako „perličku „ ke coursingovým příběhům   při-
pravila paní šárka Machová, majitelka RR Cashe a Baka  www.rr.sk/cash, 
5. 7. 2008 Marchegg Rakousko

V sobotu 5.7.2008 jsme se s Cashem a Bakem 
zúčastnili II. oficiálního tréninku dostihů pro 
Rhodeské Ridgebacky v roce 2008, pořádané-
ho pod záštitou ÖKV a Rakouského RR Clubu 
v areálu aRh Marchegg. areál v Marcheggu 
se nachází v příjemném prostředí a má velmi 
kvalitní zázemí pro všechny zúčastněné. Povrch 
dráhy oválu je travnatý. 

Sešlo se zde zhruba kolem 25-ti RR různého vě-
ku. Nejvíce RR přijelo z Rakouska, další byli ze 
Slovenska a České republiky. Většina účastníků 
neměla s oválem žádnou zkušenost … což sa-
mozřejmě nebyl pro organizátory problém. 

Na začátku tréninku paní Silvia gürtler rozdala 
všem „návnady“ a proběhla „zkouška“ zájmu o 
střapec. Poté již následovalo samotné běhání 
na oválu, kde se jednotlivě věnovali každému 
RR. Profíkům, kteří na dráhu jezdí trénovat, 
nedělal běh žádný problém a krásně si svých 
480m dostihu užili! Začátečníkům na dráze se 
pořadatelé snažili vysvětlit a poradit jak jen to 

šlo. Mnohokrát se stalo, že pánečci běželi se 
svým psem, povzbuzovali a snažili se jej moti-
vovat k pěknému běhu! 

Sobotu v Marcheggu jsme strávili ve velmi pří-
jemné atmosféře a naši psi si krásně zaběha-
li! Dnes již z vlastní zkušenosti mohu říct, že 
dostih není to samé co coursing! že když pes 
běhá super na coursingu neznamená to, že bu-
de běhat super i na oválu. Je to jiný sport, pes 
musí být jinak motivován, dokonce se musí na 
ovále „naučit“ běhat a úspěch si vyžaduje více 
času, více tréninků a více spolupráce pánečka 
se svým psem! 

Fotografie z tréninku můžete shlédnout v ga-
lerii paní elisabeth hammerschmid, dlouholeté 
chovatelky a specialistky na plemeno RR http://
www.ridgeback.or.at/eh/ a také v naší galerii 
cooliik.rajce.idnes.cz

Děkujeme Rakouskému RR Clubu a pořada-
telům z austrian Racing hounds Marchegg za 
příjemně strávené sobotní odpoledne a věříme, 
že na příštím oficiálním tréninku dostihů pořá-
daném speciálně pro RR se nás - ridgebackářů 
- sejde z ČR a SR o něco více!
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Tlapky v trapu čtu moc ráda a tak jsem se roz-
hodla, že také přispěji svojí troškou do mlýna, 
když panička pořád nemá čas. .. a aby nebyly 
Tlapky v trapu jen o coursingu, chci Vám po-
vykládat o dalším psím sportu, co miluji… agI-
LITy:::  
a jaké že to tedy je, běhat agility s moji pa-
ničkou? No musím vám říci, že žádnej med to 
teda není. Zvlášť, když je Vaše panička pěkný 
sklerotik jako ta moje. ale začněme pěkně od 
začátku….
Jednoho jarního dne roku 2007 mne panička 

přivedla k Martině Vaškebové na Psí školu Na 
Ostrově v Brně , na první trénink čehosi, čemu 
se říká agility. Všude byla změť tyček, dřevě-
ných desek, podivných rour ležících na zemi 
a světe div se, zahlédla jsem zde i zavěšenou 
pneumatiku. No co si ti lidi všechno nevymyslí. 
ale když je to baví, ať si kolem toho běhají, 

pomyslela jsem si a šla se seznamovat s nový-
mi čtyřnožci. Ovšem moc zábavy jsem si s ni-
mi neužila. Panička chtěla, abych běhala s ní. 
Snad se sama bála nebo co. Musela jsem pře-
skakovat překážky, houpat se na divným prkně 
a probíhat těma barevnýma rourama, kterým 
říkají tunel. Což je pro mne, při mé výšce 70cm 
v kohoutku někdy pořádná makačka. a panič-
ka?  Tak ta si klidně všechny překážky obíhala 
!!!  Časem jsem pochopila, že to tak asi má 
být, přestala jsem ji následovat a běhala si svou 
cestou. Lidé zřejmě nejsou tak šikovní jako my 

pejsci a tak na ně zbyla jen role obíhačů. 

Jak šel čas, zvládaly jsme stále těžší a těžší par-
kury. Tedy,  já lépe, panička hůře. Jak jsem  již 
zmínila, je děsnej sklerotik a kolikrát ani nemá 
tušení, kam se vlastně běží. a to si to předtím 
několikrát proběhne beze mne.  No kdyby jste 

rEPortáŽE oDJINuD

JaK Se BěhÁ agILITy 
S PaNIČKOu 
KaTKOu NOVOTNOu…
Vtipné a velmi příjemné povídání o běhání agility pohledem naší čtyřnohé členky rhodesian ridge-
backy Lambry Katama King    www.lambra.ic.cz
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ji viděli! Nohy se jí pletou jedna přes druhou, 
rukama máchá jako kdyby odháněla mouchy a 
oči má vypoulený jako žába. Kolikrát ukáže na 
dvě překážky naráz a pak si vyberte. Neví kudy 
kam a já abych to pak zachraňovala.

Dnes už běháme i oficiální závody, ale problémy 
jsou s ní stále. Někdy mi třeba nestačí a tak na 
ni musím čekat. No a abych nevychladla, dám 
si pár překážek navíc, což teda vůbec neumí 
ocenit. Jako by ji moje zdraví vůbec nezajímalo. 
Taky mi na závodech chybí „zrzaví „ kamarádi. 
Jen občas se zde potkám s argem  ze Santinky 
. Probereme spolu problematiku malých tunelů 
(argo má totiž v kohoutku ještě o 12 cm víc 
než já – ale bohužel kategorie koníků zatím ne-
existuje) a zase si jdeme každý po svém. Na 
druhou stranu to má i své výhody, neboť téměř 
vždy bývám středem pozornosti. Každý si mne 
prohlíží a říkají mi jak jsem krásná a šikovná. 
Panička sice přikyvuje, ale já vím, že v duchu 

si myslí, že to nemehlo z nás dvou jsem já. No 
jo, člověku se nezavděčíš. Jestli to s ní takhle 
půjde dál, skončím nejspíš v psím blázinci. …

ale mám ji moc ráda a tak to s ní zkouším stá-
le znovu a znovu. a snad jednou, počítám že 
nejdřív tak za 150 let, se i já budu moci pyšnit 
titulem a3Ch – šampion agility  :o)
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fOtOseriál

LéTO Se PSeM
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fOtOseriálLéTO Se PSeM
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Chovatelským stanicím nabízíme speciální podmínky

jen to nejlepší pro Vaše miláèky

3x fair pet foods 

Ultrapremiová hypoalergenní øada bez obilovin. 
Holistická formule. Borùvky. Enzymy. Probiotika. Kloubní 
výživa + MSM. Šetrná technologie a vakuum. Bez 
rostlinných olejù. Vynikající výsledky pøi léèbì 
zdravotních potíží.

www.firstmate.cz

www.ardengrange.cz

Prodejce našeho krmiva najdete na 
internetových stránkách viz. výše. 
Zabezpeèujeme prodej ve všech 
regionech naší republiky.

Staz s.r.o.
Mlýnská 21, Opava
tel.: 553 610 385, 773 610 373
e-mail: staz.sro@iol.cz

Výhradní 
dovozce

S obsahem komplexu pro podporu imunity. Ochrana 
bunìk pøed škodlivými vlivy zevního prostøedí a 
pøedèasným stárnutím. Konzervy s 98.8 % obsahem 
masa. www.belcando.cz

Kombinace èerstvého masa a masové mouèky tøídy A. 
Hypoalergenní složení všech formulí. Extrakty z bylin a 
ovoce. Kloubní výživa, MSM, oligosacharidy.
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FOX MeaDOw´S aPRIL SKIeS – KRyCí PeS

luxace patel 0/0 
dědičné choroby očí – negativní 
BaeR – oboustranně slyšící

2x CaC, CC 
norovací zkoušky, 84b

Coursingové tituly: 
Mistr ČR 2005, vítěz ČR 2005 
Mistr SR 2006 
Vítěz plemene sdružení MSC 2006 
Vítěz SR 2006, vítěz ČR 2006

Tak tohle je náš „Benny“...

Tlapky v Trapu



Dnes, v našem moderním světě, rozhoduje 

člověk o tom, které dva jedince spojí, a roz-

hoduje také o tom, jaký bude jejich osud. 

Od chovatele odejde malý uzlíček k novému 

majiteli a je jen na něm, jaký život mu při-

praví. Většina z nás mu jistě poskytne život 

krásný a přesně takový jaký si v našem 

případě pes rhodesian ridgeback - rozhod-

ně zaslouží, ale bohužel jsou i tací, kteří to 

z nějakých důvodů nedokáží. ať už je to 

lidská zrůdnost, v těch horších případech, či 

v těch lepších „jen“ neuváženost, je konec 

takovýchto zvířat smutný. 

Vyhození z auta, uvázání v lese u stromu - 

útulek a možná i něco horšího. Zvíře je v takovéto situaci odkázá-

no zase a jen na pomoc nás, lidí. Těžko bez ní dokáže přežít. My 

jsme udělali rozhodnutí - my neseme zodpovědnost.!!!

a i když nejsme ti, kdo se zachovali špatně vůči tak nádhernému 

zvířeti, jakým RR je, myslíme, že zůstat lhostejným je snad ještě 

horší. Zvíře si opravdu samo nepomůže a je na nás, abychom 

nezůstali „jen“ u lítosti ale abychom opravdu P O M O h L I. 

Z těchto důvodů vznikl PROJeKT ReaDy TO ReSCue.

Chceme pomoci opuštěným ridgebacků najít „nové“ lepší páníčky, 

zjednodušit hledání majitelům zaběhlých psů najít své kamarády, 

pomoci zkvalitnit pobyt v útulku a ulehčit tak těmto už tak živo-

tem dost zkoušeným ridgebackům v jejich těžké situaci. 

Dlouho jsme pečlivě vybírali útulek, který by byl vhodný pro 

naše milované plemeno RR. Našli jsme ho v Lanškrouně – lo-

kalitě velmi oblíbené „ridgebackáři“. Tento útulek je specific-

ký svým krásným přístupem ke psům. Kotce, ve kterých jsou 

pejsci umístěni jsou na útulek mimořádně 

prostorné, čisté a světlé a hlavně zateple-

né. Jejich krédem není se psa zbavit, ale 

umístit ho do rodiny, která bude pro pejska 

pravou. Jelikož i my chceme, aby ridgeba-

ci měli důstojné podmínky, oslovili jsme 

Caniscentrum Lanškroun a jsme nesmírně 

potěšeni, že byli našim projektem nadšeni 

a jsou ochotni pomoci našim RR. 

Všichni RR z celé republiky se budou svážet 

do tohoto útulku, který nás bude okamžitě 

informoval o novém přírůstku. Každý ridge-

back bude mít na stránkách RR SPORTu 

své foto, popis a povahový profil. Tento útulek bude vztyčným 

bodem pro všechny nalezené ridgebacky. ať už s průkazem pů-

vodu, nebo bez. 

Ready to Rescue bude mít za úkol tomuto útulku pomoci svými /

Vašimi/ sponzorskými dary ať už to budou dary finanční či věcné. 

Pro finanční dary je připraven tento účet: 

číslo účtu:172 034 039/0600, variabilní symbol: 146

Další podrobné informace o projektu naleznete na webu

V divočině rozhoduje příroda a osud o spojení dvou jedinců a dání tak 
vzniku novému životu. Stejně tak osud určuje, který jedinec přežije a který 

ne, který bude mít cestu životem lehkou a který klikatou a strastiplnou. 
ale ať je to jak chce, je to příroda, která rozhodne.

http://www.rr-sport.cz/cze/rtr.htm
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PŘÍŠtě V tLAPKáCH NAJDEtE!!!!

* Coursing camp
* Mistrovství Moravy 2008
* Mistrostvství světa v coursingu
* fotogalerii coursing camp „dvounožci“
* fotogalerii coursing camp „čtyřnožci“

PIšTe a POSíLeJTe NÁM Vaše PŘíSPěVKy Na RůZNÁ TéMaTa 
Z OBLaSTI KyNOLOgIe. PODěLTe Se S NÁMI O Vaše ZÁžITKy. 
uVITÁMe RePORTÁže Z DOSTIhů NeJeN Z MSC, Vaše DO-
VOLeNé Se PSeM, Vaše ÚSPěChy Na VýSTaVÁCh I JINýCh 
SPORTeCh, TIPy Na VýLeTy. děkujeme Vám za Vaši přízeň 

Tlapky v trapu jsou coursingový zpravodaj MSC, kde najdete 
reportáže nejen z akcí pořádaných MSC, ale i jiných klubů, ne-
jen coursingových. Pravidelně v něm vychází i články na různá 
odborná témata z oblasti kynologie.
Tlapky vznikají jen na základě práce několika nadšených lidí, 
kteří za to nejsou nijak placeni a Tlapky vyrábí ve svém volném 
čase.
Poděkování patří i všem, kdo do zpravodaje pravidelně přispívají.

Svoje příspěvky posílejte prosím v otevíratelných formátech, 
fotky ve vhodném rozlišení. Inzerce přijímáme pouze hotovou a 
to ve formátech jpg pdf nebo možno i doc.
ušetříte nám tím práci. Děkujeme.
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