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KALENDÁŘ AKCÍ SDRUŽENÍ 
MSC 2009

Kontaktní adresy: 

Nová 185, 768 52 Míškovice 

IČO: 269 84 628, DIČ: CZ 269 84 628 

www.mscoursing.com

Forma: 

nezisková organizace, občanské sdružení

Bankovní spojení: 

Komerční banka Otrokovice,  

č. ú.: 35-4295740257/0100

Vedení sdružení:  

Předsedkyně:  

Barbora Zdráhalová, tel. 604 560 645,  

e-mail: BarboraZdrahalova@seznam.cz 

Místopředseda: 

Karel Zdráhal,  

e-mail: K.Zdrahal@seznam.cz 

Vedoucí drah:  

Bc. Richard, e-mail: rudna@mscoursing.com   

– dráhy pobočky Rudná 

Karel Zdráhal, e-mail: K.Zdrahal@seznam.cz 

– dráhy pobočky Otrokovice

Naše dráhy: 

Otrokovice – 3 dráhy položené v rovině, přesto 

velmi zajímavé 

Radslavice u Přerova – 1 velice náročná dráha 

plná překážek, 1 baby dráha 

Slavětín u Slavonic – 1 terénově náročná menší 

dráha 

Ranč Orel v České Vsi – 3 náročné v kopcích 

položené dráhy  

Nejsme tady pro Vás, ale pro Vaše pejsky….
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Datum Název Typ Místo

3. 4. – 5. 4. 2009 Jaro na hranicích ….. trénink Slavětín u Slavonic

4. 4. 2009 Dalmatian a parson russell fest speciál, trénink Slavětín u Slavonic

1. 5 – 3. 5. 2009 Víkendovka v Jeseníkách trénink Česká Ves u Jeseníku

2. 5. 2009 Moravskoslezský coursing - nominační 
na ME bodovací Česká Ves u Jeseníku

9. 5. 2009 Klubový závod SKCHRR speciál pro RR Slovensko

červen 2009 Saranga sprint „rovinové závody „ rovina - sprint Radslavice

18. 7. 2009 Seilin memoriál bodovací Radslavice

1. 8. – 8. 8. 2009 Coursing camp 2008 camp Slavětín u Slavonic

29. 8. 2009 O MSC pohár … „ Klubový vítěz MSC roku 
2009“ klubový speciál Radslavice

září 2009 Tullamore Cup 2009 speciál Telč

16.10. – 18.10. 
2009 Podzimní víkend na ranči trénink Česká Ves u Jeseníku

18. 10. 2009 Slezský pohár bodovací Česká Ves u Jeseníku

listopad Zimní radovánky trenink Řásné u Telče

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

*** Mistrovství Moravy nám nebylo na rok 2009 uznáno a pořadatelem se stal Klubu saharských chrtů!

*** Mistrovství Slezska nebylo uznáno jako mistrovský a CACT  závod, zůstává tedy jen jako bodovací pod 
jiným názvem..

Termíny tréninků  a víkendových akcí mohou být operativně změněny či úplně zrušeny!! Jednodenní akce budou 
vypisovány operativně dle našich možností a najdete je vždy v sekci „přátelské setkání“…. 

V ROCE 2009 SE NEBUDE V RUDNÉ POD PRADĚDEM BOHUŽEL KONAT ŽÁDNÁ AKCE SDRUŽENÍ MSC !!!!! 
Bodovací a mistrovské závody mají pevný termín! Speciální akce organizujeme dle našich možností a Vašich 
žádostí.. 
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BOleStIVé,  přeStO VelICe DůležIté a pOuČNé  
VypRáVěNí NáM přIpRaVIla eVa HaNDlOVá OD 
RR aMONa a BulteRIéRKy NIOBKy 
www.amNio.weBNode.cz

Nejprve jsem ani nic psát nechtěla, neměla jsem sílu, 
nechtělo se mi........ pak jsem si uvědomila, že bych 
chtěla, aby například lidé kteří si chtějí bullíčka 
pořídit, nebo kt. ho mají, ale o zdraví svého psa 
nic moc neví,a uvažují třeba o štěňátkách atd , aby 
právě oni věděli o zdraví  bullíčků, o zdraVÍ NaŠi 
NeJÚŽaSNěJŠÍ NiNiNKY ......... 
I přesto že je Nína vykastrovaná a do chovu nikdy 
nepůjde, ale právě proto že vím jak hodně bullínků 
trpí na dědičné srdeční  vady, kolika bullům selháva-
jí ledviny, jak nemocné toto plemeno je i přesto, že 
naše bílá princezna ve 2,5 letech neměla příznak 
jakékoli nemoci jsme se rozhodli, jen ze zvědavos-
ti jít na sonografické vyšetření srdce... po pravdě, 
jsem tam šla s tím že budu mít „černé na bílém“ že 
mám zdravou fenu.... 

14.10. 08 jsme navštívili pana doktora Procházku 
v olomouci... 
ten nám okamžitě řekl, že poslechem slyší ŠeLeSt 
... Na RtG hurudníku bylo viditelné zvětšení srdeč-
ní komory... poté jsme Nínu položili, udělali sono na 
kterém nám pan doktor pěkně ukázal a vysvětlil vše, 
co bylo vidět...Viděli jsme na vlastní oči Niobenčino 
srdíčko, její chlopeň která, Se NeZCela uZaVíRá a 
půSOBí tíM ZVětŠOVáNí SíNě... Vypočítal hodnoty 
(LVid bylo 45/�5, iVS 10/7,9, La 29, ao 18 ) a vyřkl 
diagnozu: DCM s endokardozou s mitrální a susp.i 

trucuspidální insuficiencí .........
4.11. 08 jsem se vydala s Ní na druhé sono, jen 
pro takovou nějakou jistotu jak se to vyvíjí... tentokrát 
k paní doktorce Křivánkové. podotýkám, že jsme 
zatím žádné Niobenčiny potíže neviděli...!!! paní dok-
torka naměřila hodnoty s výraznými změnami oproti 
minulému měření : LVid bylo 55/40 !!! , iVS 9/6, La 
28, ao 20   Bylo nám hned doporučeno jet na dopple-
ra a to k panu MVDr. Scheerovi do Malešovic.... Děkuji 
strašně moc našemu panu doktorovi Galkovi, že nás 
k tomuto super doktorovi poslal !!!

9.11.08 jsme byli na vyšetření u mVdr. Scheera. Na 
dopplerovi jde vidět víc než na sonu, je to barevné 
zobrazení průtoku krve a v podstatě všeho v srdíčku... 
pan doktor mi vysvětloval vše o nemocných srdcích, 
o nemocných bullíčkách, kterých mívá v ordinaci víc 
než je zdrávo :o( ! potvrdil diagnozy předchozích ve-
terinářů, dále čísla a hodnoty rozšířil (doppler dokáže 
zjistit daleko více než sono!!)

NioBeNKa má tedY KomBiNoVaNou mitrár-
NÍ Vadu, VÝrazNou dYSPLazii mV, VzhLedem 
K Vadě Na mV Je doPPLeroVSKY Podhod-
NoceNa ao SteNoza, hYPertroFie PraVÉ 
KomorY ........

ZDe Je ZpRáVa : 
09/11/08 
zpráva o vyšetření 091108B
Nacionále + anamnéza:
pacient – Niobe – bullterier – samice kastrát nar. 2006 
(MAJ. p. Handlová E.), 25,5 kg, anamnéza – při skrínin-

gu objevená mitrální vada.
St. Preas.:
Koordinovaná, normreflexná, eupnoe, turgor kůže ok, 
sliznice tmavě růžové. Auskultace – drsný mezodiasto-
lický šelest nad levou bazí (2/6) v levém prekordiu nad 
apexem systolický šelest 1/6, pulz synchronní, slabý.

Echokardiografie
Dominantním nálezem je dystrofická mitrální chlo-
peň s nerovnoměrným zhrubnutím cípů chlopně a 
systolickým vyklenutím kombinovaná s obstrukcí 
LVOT a subaortální stenózou. Významná mitrální 
regurgitace zatím není spojena s poklesem ejekční 
frakce LK s následnou remodelací stěn, významná 
je zatím  elevace diastolického rozměru a dilatací 
levé síňě. PWD, CWD a CPD dále prokázaná mírná 
mitrální stenóza. Aortální stenóza (dle rozměru v 2D a 
M-modu) není dopplerovský významná nicméně může 
být podhodnocen díky předřazené vadě na mitrální 
chlopni. Naznačena je hypertrofie stěny pravé komory.

Závěr:
Vzhledem k věku a plemeni lze vyslovit domněnku, 
že podkladem mitrální vady je vrozená dysplazie 
MV kombinovaná s obstrukcí výtokového traktu le-
vé komory zasahující až do oblasti aortálního anulu. 
Omezení fyzické aktivity vzhledem k současnému 
stavu není vhodné.

 Kontrola: EKG za 3 měsíce, ECHO za 12 měsíců nebo 
podle klinického stavu i dříve.
Léčba:
Egilok 25 mg tbl. Poté kontrola biochemie (Urea, Kre-
at) popřípadě EKG, pak přechod na Betaloc ZOK 25 
mg 0-0-1
Vyhotovil:  Scheer Peter
 
Co k tomu říct?  Vidíme na Níně rychlé změny, bývá 
teď více unavená, nezvládne takovou zátěž jako 
dříve, více ji šetříme, a chráníme (př.oblékáme jí 
v zimě kabátek), poslední dobou na ní pozorujeme 
hlavně v noci zhoršení....
 
Je to strašně bolestivé, nikdo neví co a jak bude dál, 
nikdo není schopen říct, jak dlouho tu náš bílý poklad 
bude.......

Niobe je tak strašně jedinečná, kdo ji poznal, za-
miloval si ji !!!  pro nás je to milovaná beruška, díky 
které víme, že bulterier už bude navždy v naší rodině 
i když druhá Nína nebude už nikdy !!! Ovšem, budu 
již hledat opravdu prověřený chov, zdravé rodiče, pra-
rodiče a budu si již více dávat pozor na zdraví předků 
!!! teď si jen přejeme a modlíme se, ať je tu naše 
beruška ještě dlouho, ať jí léky prodlouží život, ať 
nám dělá ještě spoustu let radost a rozveseluje nás 

odBorNÉ tÉma

NEJvĚTŠÍ PŘÍBĚh NAŠÍ 
NioBENKY
Nemoci srdce bulteriera
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jejíma šaškovskýma kouskama :o) !!! 

Strašně bych si přála, aby majitelé bulteriérů (sa-

mozřejmě však i ostatních plemen) hleděli přede-

vším na zdraví a povahu psů. Ne jen na to, jak zkřížit 

ty nejúspěšnější, ty nejvíce CaCové, BOBové atd.  je-

dince, jak rychle a co nejlevněji nakrýt fenu, ať má co 

nejvíce  štěnat ...  a když už se v chovech vyskytují 

tak markantní potíže, ať nejsou sobečtí a testují své 

psy!!! ať do chovu pouští jen zdravé pejsky!

tyto dědičné vady jsou zákeřné i v tom, že se ne-

musí přenášet jen v přímé línii, ale i v příbuzných 

líniích.  Je tedy potřeba vést statistiky a „hlídat“ zdra-

votní stavy chovných psů a jejich potomků.... !!!!! 

Nepřeji nikomu zažívat to, co zažívá opravdu hodně 

-bohužel - majitelů bullíčků, těch obyčejných majitelů, 

nikoli velkochovatelů(těm je to asi jedno :-(! ),těch co 

trpí se svým psem, těch co své pejsky oplakávají, co 

s nimi jezdí na kontroly i stovky kilometrů, aniž by jim 

bylo líto peněz za benzín, těch co dělají každou chvíli 

testy, které také něco stojí..... !!! Není to o penězích, 

je to o přátelství a lásce mezi psem a páníkem... cho-

vatele bych prosila aby testovali a hleděli na zdraví 

psů, vždyť to je i jejich vizitka!!! Vždyť lidé si od nich 

kupují psí kamarády, miláčky se kterými se rozhodli žít 

několik let,ne jen 2 – 3 jak je tomu většinou u bullíků. 

 

 děkuji kamarádům, kteří nám pomáhají se se vším 

vyrovnat. dík moc Věrce,mé dvorní rádkyni, neb 

ona ví, o čem to je ( http://bulterier.websnadno.cz  

), dík doktorům...

a jelikož  „informací není nikdy dost“, tak tady máte 

jeden článeček o zdraví - napsal pan doktor Scheer. 

přála bych si, aby jej přečetlo co nejvíce lidí a násled-

ně bylo co nejméně lidí, kteří mají doma takto posti-

ženého psího kamaráda !: http://www.veterina-info.

cz/script/articledetail.asp?rid=276 

Tak tohle je náš Benny
krycí pes
Fox Meadow´s April Skies „Benny“

luxace patel 0/0
dědičné choroby očí negativní
BAER - obousranně slyšící

2x CAC, CC, Krajský vítěz
norovací zkoušky, 84b, 13 vteřin

coursingová  licence
několikanásobný Mistr ČR, SR
několikanásobný Vítez ČR, SR
Mistr Čech, Moravy, Slezska, atd.

více o Bennym na www.parson.cz
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NáDHeRNé pOVíDáNí O útRapáCH NOVOpeČeNé 

MaJItelKy ŠtěňátKa VýMaRSKéHO OHaře NáM 

přIpRaVIla ŠáRKa SMutNá OD eMMy „GOJa Ze 

SKřIVOláNů“ 

www.VYmarSKaemma.eStraNKY.cz

Coby (i po sedmi měsících stále čerstvá a převelice 

hrdá) majitelka mladé fenky výmarského ohaře cítím 

potřebu podělit se o své poznatky a taky trochu va-

rovat další potencionální výmaří chovatele. Osobně 

jsem se do tohoto plemene zamilovala okamžitě a na 

první pohled, tak jako naprostá většina lidí. Výmar to-

tiž neoplývá krásou pouze vnitřní, ale dává ji nepokry-

tě najevo i navenek. V důsledku toho se už od útlého 

věku napůl uraženě a napůl udiveně otáčí za lidmi, jež 

si dovolili ho alespoň nepochválit, když už jej rovnou 

nepohladili, případně nenacpali pamlsky.

uvědomování si vlastní výjimečnosti a nenahraditel-

nosti však není ani zdaleka jediný výrazný povahový 

rys výmarského ohaře, resp. toho mého. Mezi vroze-

né vlohy nepatří pouze očichávání všeho a všech na 

jakýchkoli (i intimních) místech, vyštěkávání myšiček 

a spaní v co nejvíce prostorově náročných polohách, 

ale taktéž intenzivní a neutuchající snaha svého pána 

přesvědčit o zbytečnosti jakékoli výchovy. Zajímalo 

by mne, jestli se i majitelé jiných psích plemen zao-

bírali tak často otázkou, zda by nebylo pro klid v duši 

psa, pána, celé rodiny a obyvatelstva širého okolí pro-

stě jednodušší složit zbraně a nechat to psisko vyrůst 

ve svobodomyslného čtyřnohého hipíka.

Než jsem si tu mou malou štěnici pořídila, byla jsem 

odrazována mnohým. Zejména mě děsila fáma, že 

ohař coby pes hojně v myslivosti využívaný bude 

potřebovat více než nadměrné, neadekvátní, nemysli-

telné a páníka naprosto devastující množství pohybu. 

Vězte milí přátelé, že přesto, že jsem měla několikrát 

důkladně namazáno pod koleny, protažená lýtka a ta-

kovou tu správně fanaticko-sportovní náladu, emma 

mé nadšení nejenže nesdílela, ale přímo na něj zíra-

la s nechápavým úžasem a jistě nebyla daleka toho 

vykroužit si kolečko na čele a věnovat mi nějakou tu 

dobrotu na uklidněnou. protože moje psinečka stále 

dává přednost tulení a důkladnému spánku, zůstala 

jsem sice zmatena, avšak ulevilo se mi nesmírně.

Dovolte mi tedy v rámci boje proti mnohým mýtům, ji-

miž je toto plemeno opředeno, udělit potencionálním 

zájemcům o štěně, popřípadě dalším novopečeným 

páníkům pár nadnesených rad, postřehů a doporuče-

ní. Než si tedy pořídíte výmaráka ...

 1) zvažte, zda máte dostatek energie k bránění přístu-

pu k bobkům všech druhů, vůní a tvarů. Chce to větší 

intelektuální námahu, než se zdá!

 2) sotva se při loudění naučíte odolávat těm obrov-

ským světlým očím, celkové vizáži psa postihnutého 

obrnou a právě uprchnuvšího z Dachau, zjistíte, že 

vaše okolí se to nenaučí nikdy.

 3) před odchodem z bytu se naposledy potěšte a po-

mazlete se značkovými kusy své garderoby. Kamkoli 

se ukryjí, neuniknou. levnější kusy méně hlučných 

značek obvykle dostávají milost.

 4) je dobré jej odmalička učit mazlení na klíně, až 

dospěje, budete vypadat jako silák.

 5) připravte se na předstírané alergické záchvaty 

vašeho okolí. Ovšem pozor, ve velmi vzácných přípa-

dech o simulaci nejde!

 6) přihlaste se na jógu, studujte buddhismus nebo 

si kupte rohypnol forte. Klidnou a vyrovnanou mysl 

budete při sbírání hovínek ve čtyři ráno opravdu po-

třebovat.

ať už vaše rozhodnutí pořídit si „véóčko“ dopadne 

jakkoli vězte, že i přes všechny rozcupované knížky, 

rozkousané podklady na poradu a rozpárané adidas-

ky budete nakonec vděčni Bohu, že to šedivé zvířátko 

má vůbec chuť k jídlu, je relativně zdravé a sem tam 

vás i poslechne :).

odBorNÉ tÉma

PozNATKY NovoPEčENé 
PANičKY
Výchova štěňátka výmara :)
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SiLVeStr S mSc 2008/2009 
VtIpNé pOVíDáNí O „ZKRáCeNéM“ SIlVeS-

tROVSKéM pOBytu S MSC NáM přIpRaVIla 

DáŠKa a MICHal OD KřížeNeK eNý a MOlly

Jak už se u nás stalo tradicí, vyrazili jsme 

opět na silvestrovské „juchechá“ do 

Rudné pod pradědem na penzion Har-

monie. tentokrát jsme tam byli jen na 2 

noci, neboť na to nemáme a taky kvů-

li Molči, aby toho na ni nebylo moc. 

 

už odjezd byl zajímavý – my se prostě ne-

můžeme normálně sbalit a odjet. Den před-

tím nám na autě přestaly svítit světla, takže 

bylo co spravovat. Míša se do toho dal spo-

lečně s mým tátou a velmi je za to obdivu-

ji, jsou šikovní, světla spravili, ale až druhý 

den! tak normální lidi by to spravili a odjeli, 

jenže my ne, kolem druhé hodiny mi přišla 

sms, že se auto zamklo a nejde odemknout!  

 

Hodinu trvalo, než Michal s taťkou auto ode-

mkli (prý už přemýšleli, které okno vybijí, 

aby se dostali dovnitř), tož pak jsme koneč-

ně mohli jet!!! Ještě jsme se stavili rozloučit 

s babi (a pro slivovici, že) a hurá do Rudné! 

 

aKce roKu 2008

SiLvESTR S MSC  

přivítal nás skoro prázdný penzion. Chvíli po 

nás ale dorazila alča a začali se objevovat i 

další lidičky... No a pak se jedlo, pilo a keca-

lo až do noci, dlouho jsme se neviděli, že...

 

Druhý den šla enča s Michalem běhat, 

já se pokoušela shodit ze zad nemilou 

opičku a Molís se chtě nechtě léčila se 

mnou, protože se rozhodlo, že to nebu-

deme pokoušet a radši už běhat nebude.  

 

Odpoledne ještě „aktivaci“ běhali, ale v 

šest hodin se už vše začalo chystat na sil-

vestrovskou noc! Danča od Day a Majka 

Beníková byly tak hodné, že nakoupily 

pro nás všecky, jídla bylo habaděj! pak 

se dostavila i pánská část osazenstva, 

následoval přípitek s proslovem před-

sedkyně Báry a veselí pomalu začínalo.  

 

O půlnoci jsme si málem připíjeli zmrzlý-

ma jahodama a malinama, ale nakonec 

jsme si všichni stihli nalít a zdárně si při-

pili. Všichni vyběhli ven prskat prskavka-

ma a radovat se. My jsme zůstali dole s 

holkama, neboť jsem byla ráda, že Mo-

lís snad ani nepostřehla, že se něco dě-

je a něco venku střílí (eně je to šumák). 

 

Druhý den následovala „prochaj-

da“, kde se psiska pořádně vyřádila...  

Místo „klidu po vychajdě“ běhala na-

še milá předsedkyně po chodbě a řvala 

„Oběěěěěěd!!!!“ a kdo došel dolů, zjistil, že 

se povinně dojídají zbytky ze silvestrovské-

ho  večera.

 

K večeru jsme začali balit, rozloučili se 

s těmi, kteří byli po ruce a vyrazili do-

mů i přesto, že se nám vůbec nechtělo... 

 

Děkujeme MSC za parádní Silvestr!, foto-

grafům za fotečky a všem kamarádům za 

příjemnou společnost!!!

SiLVeStr 08‘ V rudNÉ 
Pod Pradědem
KRáSNé pOVíDáNí O SIlVeStROVSKéM pOBy-

tu S MSC NapSala lIDa MaCHaČOVá OD puN-

tIČeK SaNy a KyRy Z CHS ROyal StuaRt

Již loni jsem přemýšlela o tom, že se přidám 

k tomuto Silvestru, jenomže mimo Barči 

jsem nikoho neznala a jeďte někam, kde ni-

koho neznáte. letošní rok byl již o něčem 

jiném, pár lidiček jsem poznala a coursingo-

vé vyžití Kyry bylo jedním z důležitých pRO.

Bohužel, kvůli mé práci jsme mohly přijet 

až den před Silvestrem a odjet hned odpo-

ledne na Nový rok. ale i ty pouhé dva dny 
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byly naprosto skvělé. Mohla za to přede-

vším vynikající parta lidiček a jejich psíčků. 

Jenomže bez  chalupy a organizace, kterou 

nám Barča s Karlem zajistili, by to nešlo. No 

možná šlo ale ne tak hladce. Barča na sebe 

vzala nelehký úkol a uprostřed vánočních 

shonů myslela na to, jak nám umožnit pří-

jemně prožít konec roku.

a jaký teda byl náš Silvestr s MSC?

Silvestrovský den nám začal už ráno prvním 

coursingem. Kyra řádně natěšená, předved-

la všem, že není jen výstavní panenka, ale 

že má ráda i střapeček a umí také pořádně 

nahlas mluvit. I když teda většinou kvůli to-

mu, že byla uvázaná a já na dráze ( snažila 

jsem se dělat fotografa). Barča mě „ukeca-

la“ a já pak na velmi krátkou dráhu přivedla 

i „babču“ Sany. Dráha mohla mít tak 50m, 

ale Sany se rozhodla, že 15m stačí a krtince 

jsou zajímavější.

Odpoledne jsme v malé sestavě stihli ještě 

malou procházku a pak už jsme začali chys-

tat věci na večer. Stůl se pod náporem jídla 

a pití prohýbal. televize nám dělala kulisu, 

ale my si vystačili sami, přesto jsme na ni 

občas koukli. 

Kolem půlnoci se psíci, co se bojí rachejtlí 

vzali za námi do společenské místnosti a 

tak to zůstalo až do konce. I já jsem si vzala 

„puntičky“ k sobě… Sany je již sice nahluch-

lá a petard se nikdy nebála, ale Kyra má uši 

jako rys a já jsem nechtěla, aby se začala 

bát. Zakončení roku starého, vítání Nového 

roku bylo velkolepé a všechny tři jsme si ho 

náramně užily.. 

Novoroční den začal hromadnou procház-

kou kolem Rudné. Všichni psíčci byli napro-

sto úžasní, nikdo nevyhledával žádné rvač-

ky, tak jejich „blbnutí“ nebralo konce. pro 

znavené pánečky ideální protažení velmi 

pomalou chůzí…

Odpoledne byl připraven další coursing. 

tentokrát si každý psík zaběhl sólo. po ne-

zbytné fotodokumentaci jsem musela, ač 

nerada, naložit puntičky a vyrazit zpět k do-

movu.

Doma holčičky padly za vlast. Byly úplně 

mrtvé, ale spokojené, o což vlastně nám 

všem šlo…. užít si báječný konec roku s tě-

mi co máme rádi, s těmi co mají stejné záliby 

jako my, věnovat se svým psíkům víc než je 

možné a něco málo jim oplatit za tu lásku co 

nám každý den dávají, protože ať chceme 

nebo ne, bereme jejich bezmeznou lásku 

jako samozřejmost.

Díky všem a těšíme se opět za rok.. …
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„vteřinového lepidla“ ….

Na Rejvízu mrzlo až praštilo, při focení nám 

dokonce zamrzala i naše zrcadlovka…….

Někteří psi, včetně naší Day, na sobě měli 

slušivé oblečky. Část cesty mohli psi být na 

volno,  tak se alespoň zahřívali při správných 

psích honičkách. Když jsme se vydali po 

chodnících z kůlů směrem k Mechovému je-

zírku, museli být všichni „čtyřnožci“ na vodít-

kách. V té chvíli jsme šli ve špalíru za sebou. 

potkali jsme pár protijdoucích a ti nestačili 

valit oči nad nekonečnou řadou lidí prolože-

nou psy. Nebo to bylo naopak??? Nekončící 

řada psů proložená lidmi.....?! takže nejen 

Mechové jezírko, ale i náš špalír byly zážit-

kem! pravdou je, že moc lidí jsme nepotkali 

…. I možná proto, že jsme vyráželi až kolem 

druhé hodiny, abychom se případně vyhnuli 

návalům na Rejvízu. Byla to skvělá (Barčina) 

volba. K autům jsme se vrátili za šera. Rych-

le se setmělo... Zpátky už jedeme bez alči a 

Roníka, protože jsme se opět  stavovali ve 

Vrbně na večeři.

 

Jelikož mrzlo a auto na parkovišti velmi rych-

le vychládalo, měla Day na sedadle pod se-

bou pelech z ovčí vlny a na sobě Ruffwear 

obleček, přes který jsem jí ještě připnula 

Manmat obleček. Byla obalená jako pumpa 

na zimu, ale my jsme nechtěli, aby nám v au-

tě mrzla, zatímco jsme večeřeli. V restauraci 

by amstafíka na židli asi „neskousli“ a stude-

ná dlažba nebyla zrovna to nejlákavější.  

Večer jsme opět strávili a ostatními ve „spo-

lečenské“.

Úterý 30.12. aneb další den jako vymalova-
ný 
probudili jsme se do mrazivého, prosluně-

ného rána. tohoto dne přijel Rosťa. Kdo je 

Rosťa??? Figurant, díky kterému měla Day 

možnost si pořádně zařádit na obranách. 

Domluvili jsme se s alčou, aby nás Rosťa 

vzal ve dvou kolech mezi prvními, protože 

jsme plánovali vyrazit kolem poledního na 

praděd. a dle plánu jsme také vyrazili. pře-

mýšleli jsme, kterou cestu vybrat, abychom 

se alespoň částečně vyhnuli davům lidí a pl-

SiLVeStr S mSc 2008/2009 
KRáSNé pOVíDáNí O týDeNNí aKCI V RuDNé 

pOD pRaDěDeM přIpRaVIla DaNa FItZOVá 

OD aSt DayDReaM FaNtaZy aMaZONKa

Silvestrovský týdenní pobyt v Rudné začínal 

již 26.12. My jsme se však pod praděd vydali 

až 28.12. a to z mnoha důvodů. Na 1. svátek 

vánoční nás totiž čekal oběd u rodičů, ten 

druhý jsme absolvovali tradiční celodenní 

procházku s našimi kamarády. 

Dále jsme chtěli mít jistotu, že kdyby se při-

hodilo něco pracovně neodkladného, bude 

mít páníček dostatek času na případné vy-

řešení.

V neděli 28.12. jsem v klidu vstali, sbalili si 

veškeré věci a kolem poledního vyrazili směr 

Rudná p. pradědem. Ve Vrbně jsme se stavi-

li v naší oblíbené restauraci Koliba na pozdní 

oběd / večeři..

Nejeli jsme totiž rovnou do Rudné, ale nabí-

rali jsme ještě směr Rejvíz, kam jsme do jed-

né z restaurací vezli obrovský kafáč. Jakmi-

le jsme ho vyložili, šli jsme vyvenčit Day. Na 

Rejvízu bylo jako v pohádce, také tam byla 

pekelná zima. Dali jsme asi ¾ hodinovou 

„prochajdu“. Já zapomněla v autě rukavice 

i kapesníky, takže mi nejen mrzly ruce, ale 

od nosu mi neustále visela namrzlá „lokša“ 

…. paráda!

Do penzionu jsme dorazili kolem půl páté. 

Našli jsme si náš pokoj, zabydleli se a pobyt 

mohl  se vší parádou začít. Day ho zahájila 

zběsilou „lítačkou“ po chodbě s Beníkem. 

postupně jsme se se všemi pozdravili a večer 

strávili ve „společenské“ místnosti s ostatními.  

V pondělí 29.12. byla naplánovaná společ-

ná procházka na Rejvíz. tam jsme dlouho 

nebyli……

Kolem 14h hromadně vyrazila naše dlouhá 

kolona aut.  S námi v autě jeli Roník a al-

ča, která  chudák strávila cestu nacpaná na 

dveřích, protože na jejím klíně seděl Roník 

a z boku se na ni tiskla Day. že bylo více 

než půl zadního sedadla volného, naši „tu-

linku“ nezajímalo, ona se prostě musela tulit 

a alče nepomohlo ani odstrkování našeho 
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ným autobusům mířícím z Hvězdy vzhůru. 

přejeli jsme do Karlovy studánky, ale místní 

parkoviště bylo totálně plné. Jeli jsme tedy 

ještě o kus dál a nechali auto na menším 

parkovišti u konce stezky „údolím Bílé Opa-

vy“. pro jistotu jsem se ještě zeptala skupin-

ky lidí, kteří cestu údolím právě absolvovali, 

zda je „schůdná“. prý je to trošku adrenalin, 

ale dá se…… 

Day dostala  „kabuš“ a vyrazili jsme pěšky 

zpět do Karlovy studánky, kde jsme k naší 

velké radosti zjistili, že i odtud jede kyva-

dlová doprava na praděd. Nemuseli jsme 

šlapat po silnici až na Hvězdu - HuRá!!!! 

ale museli jsme čekat 25 minut, což bylo 

v mrazu docela nepříjemné. alespoň jsme 

chodili sem a tam po parkovišti. Konečně 

přijel autobus a my se v klidu usadili. Bylo to 

zvláštní, autobus byl poloprázdný. Když nás 

nahoře autobus „vyplivl“, málem nás smetl 

ledový vítr, který nenechal moc prostoru pro 

kochání se, i když bylo na pradědu modro a 

slunečno. Zkrátka nádherný rozhled…

Brzy se ukázalo, proč byl autobus polo-

prázdný, většina lidí již byla nahoře.

Rychle jsem udělala pár fotek a prodírali 

jsme se větrem i lidmi ke stezce. Když jsme 

k ní došli, nořili jsme se pomalu do údolíčka, 

kam už na nás vítr nemohl. lidí jsme překva-

pivě moc nepotkali, měli jsme stezku jen pro 

sebe a krásně si cestu užili. 

Za dvě hodiny už jsme byli zpět u auta a 

vraceli se na penzion. Cestou jsme se opět 

stavili na večeři. Večer proběhl klasicky ve 

„společenské“, kde jsem marně holkám říka-

la : „ Nepijte ten beton…budete na plech“ , 

ale copak mě někdo poslouchal ??????

 31.12. Silvestr - poslední den roku 2008
Vyrazili jsme s Jaromírem na hromadný ná-

kup. Vzali jsme s sebou Majku a jeli jsme do 

Bruntecu do Billy nakoupit. Ještě předtím 

jsme sepsali seznam všeho potřebného. Za-

nedlouho jsme byli zpět i s nákupem.

přioblékli jsme se, přibrali do auta Majku s 

Beníčkem a jeli jsme na výlet, ovšem nevě-

děli jsme kam. Nakonec jsme se rozhodli 

pro zatím neznámou trasu. Vyjeli jsme za 

Zlaté Hory až na rozcestník, tam jsme se 

vydali lesní cestou vzhůru. Day a Beník do-

váděli, přetahovali se o klacíky a my pomalu 

stoupali. Když cesta nebrala konce a zjistili 

jsme, že jsme asi někde blízko vrcholu, roz-

hlédli jsme se a pomalu se vraceli zpět k au-

tu a honem do penzionu. tam jsme si dali 

horkou sprchu a po malém odpočinku jsem 

šla v 17,30 do „společenské“, kde to už 

v kuchyňce vřelo jako ve včelím úlu. Všech-

ny holky už dole a krájely, mazaly, chystaly, 

skládaly….. Já vyfasovala sýrové talíře. Za 

chvíli už nebylo kam to dávat. Všechno do-

stupné nádobí už bylo použité, talíře, talířky, 

hluboké i mělké  …..misky, mističky…. 

Šest sražených stolů vytvořilo obrovskou ta-

buli, která se přímo prohýbala pod nánosy 

jídla. V kuchyni nezbylo snad jediné nečinně 

ležící nádobí. Vše se použilo.

Kolem 19,30 už jsme byli všichni dole. Sil-

vestrovská oslava začínala přípitkem rů-

žovým „šampáněm“, do kterého si všich-

ni, díky lidce, ládovali hory malin a jahod. 

Mňáááám. to byla dobrota!!!!

Večer se neodvratně blížil k půlnoci a když 

se začala z tV linout státní hymna, naše pa-

ní předsedkyně Barča chytla taky notu a pě-

la. Bouchání špuntů hlásilo konec starého 

a začátek  nového roku .. přípitky, přání…a 

honem ven před penzion sledovat ohňo-

stroj. Ještě se stavili na pokoji potřást tlapič-

kou naší Day, hodíli jsme na sebe bundy a 

šli jsme. Venku byla neskutečná zima, ale já 

jsem „tvrďas“, tak jsem vydržela asi 20minut 

koukat na ohňostroje a potom se celá pro-

mrzlá vrátila do tepla penzionu. Kolem dru-

hé ranní oslavy skončily a my šli spát.

Čtvrtek 1.1.2009 byl prvním dnem roku 2009 
tento den jsme začali společnou procház-

kou po okolí. přejíždět někam auty kvůli 

„zbytkáči“ nemělo smysl. Dali jsme si hez-

kou, asi hodinovou, procházku a vymrzlí a 

vylítaní jsme se vraceli na penzion.

poobědvali jsme zbytky Silvestrovské hos-

tiny, protože sníst na Silvestra vše, co jsme 

hromadně připravili, bylo nad naše síly! 

Chvíli jsme si odpočinuli a rozhodli se vyra-

zit ještě na menší sólo procházku. Nasedli 

jsme do auta a jeli ke „kostelíčku“. Dali si 

menší okruh kolem lesa a po poli se vraceli 

k autu. Restaurace byly zavřené, tak jsme 

povečeřeli opět nějaké zbytky, které stále 

byly…..  večer se opět sedělo s ostatními 

ve „společenské“. Někteří z osazenstva už 

museli odjet domů. My měli kliku, že práce 

mohla počkat…

Pátek 2.1. aneb den návratu domů
Ještě nás před odjezdem čekaly obrany 

s Rosťou. Day už byla mnohem větší suve-

rén a šla na jistotu - teda na Rosťu. parádně 

si zakousala, „zablbla“ a přiměřeně se una-

vila. to bylo na cestu domů ideální. Sbalili 

jsme, napakovali auto a stavili se ještě v blíz-

ké Kolibě na oběd.

Cestou domů jsme to vzali pro změnu opět 

přes Rejvíz, kde jsme museli naložit kafáč, 

který jsme tam předtím dovezli. Rychlé pro-

běhnutí po Revízu, vyčurání, jen nerada jsem 

nasedla do auta a zamířili jsme domů. Zkrát-

ka Rejvíz – to je Ruská pohádka. Je tam tak 

nádherně, že bych se tam nejraději zabydle-

la. ale když musíš, tak musíš….  Doma nás 

čekala hromada navařeného jídla, protože 

moje maminka měla pocit, že bychom se 

mohli vrátit hladoví a tak jsme měli zásoby 

jídla na další čtyři dny ….

Děkujeme za nádherný konec roku.. 
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KRáSNé pOVíDáNí O Výletu Na ZříCeNINu 

HRaDu CIMBuRK NáM přIpRaVIla NaŠe KaS-

KaDéRKa BOxeRKa eaSy OD ZDeNČI FlaJŠIN-

GeROVá 

httP://www.BoxereaSY.eStraNKY.cz/

Bylo to přesně 14 dní, co jsem seděla do-

ma a maximálně jsem se proběhla po za-

hradě, neboť moje panička lehla poté, co ji 

dostal nějaký bacil. a tak s ním trávila celé 

dny v pelíšku a na pomoc si brala nějaký 

antibiotika. Já už nudou nevěděla co bych, 

tak když jsem se dozvěděla, že teta Barča 

plánuje společnou „prochajdu“ a já tam ne-

budu, protože se panička potí….no co Vám 

budu povídat, představa hrozná. ale naštěs-

tí se panička slitovala a do plánovaného ter-

mínu bacila porazila, tak jsme mohly společ-

ně vyjet za kamarády.

Sraz byl na parkovišti nedaleko zříceniny 

Cimburk. tam, bohužel, dorazili jen čtyři 

pesani. teta s Borinkou uvázla o něco níž 

v kopci zavátém sněhem, když uhýbala pro-

tijedoucímu vozidlu. No a pak se jí holt už 

nepodařilo rozjet. Dohnala nás tedy pěšky. 

Vyrazili jsme alespoň v sestavě RR alexíček 

a pínošek, RR Surinka, VOK Borinka no a 

já.

Strejda Karel má naštěstí něco co panička 

ne a to orientační smysl. Vybral nejlepší ces-

tičku kudy tudy. Jen díky tomu jsme nečeka-

ně uprostřed lesa potkali auto. Ve chvíli, kdy 

nás řidič spatřil, tak auto zůstalo stát a z něj 

vyskočila teta andrejka a její MOK Miuška. 

tomu říkám opravdu štěstí, neb netuším, 

jak nás ty holky chtěly po tom lese hledat. 

Netrvalo ani moc dlouho a našla nás i teta 

Šárka s její VOK emmičkou. Naše sestava 

byla celá. 

Některým neustále blikal foťák, proto nestí-

hali naše tempo a my museli neustále če-

aKce roKu 2009

výLET NA CiMBURK
1. 2. 2009  

kat. prý je to nějakým stářím, že nemůžou 

tak rychle běhat. ale nikdo „starej“ s námi 

přeci nebyl. :o) Společně jsme dorazili na 

zříceninu hradu Cimburk, kde si nás páníčci 

společně vyfotili a valilo se krásnou, zasně-

ženou krajinou dále. procházeli jsme kolem 

studánky a mnoha dalších krásných, přírod-

ních útvarů, které zajisté stojí za povšimnutí. 

No, my pesani jsme si výlet parádně užívali. 

Běhali jsme, skákali, přetahovali, a dokonce 

na sebe dělali i bu, bu, bu. Surinko já to tak 

nemyslela, mám tě ve skutečnosti moc ráda. 

to já tě zlobila jen z legrace. Ovšem když mi 

panička nadala, že toho mám nechat nebo 

mi nakope moji zrzavou „prdel“, tak jsem 

dostala strach a raději opravdu poslechla. 

Myslím, že my pesani jsme byli nad míru 

spokojeni. Díky strejdovi Kájovi jsme dora-

zili k autíčkům bez bloudění. u nich jsme se 

všichni rozloučili a já už v tu chvilku doufala, 

že brzy bude nějaké další společné venče-

níčko. Mám Vás všechny moc ráda. 

Vaše placatěnka easy :o)
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V roce 2008 jsme se s Niobe zúčastnily dvou 

výstav v polsku, a myslím se nám skvěle da-

řilo...

1. VÝStaVa BYLa V KraKowě 29.6.08, 

zde Nína nastupovala do tř.otevřené! Na-

stoupily s námi ještě 3 fenečky a musím 

říct, že všechny byly moc krásné! Rozhodčí 

- Zdislaw Kitliński po posouzení všech fe-

neček nechal všechny ještě dvě kola běhat. 

až poté určil 4, 3 místo. Na nás ještě stá-

le neukázal. u druhého místa se obrátil na 

Nínu a tím určil naše krásné umístění. pol-

sky je „ doskonala 2“ = V2 !! Když jsem si 

šla  pro posudek, pan rozhodčí mi řekl „ať 

fenu ukazuji a jezdím s ní na výstavy neb je 

„bardzo ladna“ !!! „ udělal mi velikou radost 

a děkuji za ta slova!! :-)

2.výstava byla Výstava Nowa ruda, 
6.12.08. 

Zde jsme s Ní zaperlily :-)) ! Do kruhu jsem 

s Ní nastupovala kolem 11h. Bohužel jsme 

byly samotinké.. soupeřka asi zaspala, ne-

boť  dorazila ale až ke konci výstavy. panu 

rozhodčímu Hořákovi se Nína mocinky líbi-

la, dobře jsme si „pokecali“ ( musím říct, že 

to bylo vážně příjemné posuzování  ) . Vý-

sledek: „vítězka třídy, cwc a NeJKráS-
NěJŠÍ BuLterier VÝStaVY, gratuluji“ ... 

juchuuuu ! Já ani netušila, že jsme „po na-

šem“ BOB. ale je to tááák Nína má BOBíka :-

)!!!!!!!!!!!  Dokonce jsme zůstali do závěreč-

ných soutěží, kde jsme nastoupily s Ní  do 

3.skupiny (terieři) jako „nejhezčí zástupce 

plemene“ :-) tam i když po nás pan rozhod-

čí pokukoval :o), už jsme nepostoupily. 1.byl 

„nečekaně“ jorkšír, haha! ale byl to super 

den strávený v bájo společnosti !!!

www.amnio.webnode.cz

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

ARTEMiS MARSo-BULL  
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Dostihy
Nejlepší sprinter 2007

Dostihový vítěz 2008

Vicemistr ČR 2007 krátká trať

Vicemistr ČR 2007 dlouhá trať

Mezinárodní Mistr ČR 2008 Gp Ml. Boleslav

Dostihy 2007 -  14 dostihů,  1.místo-9x,  

2.místo-3x,  10 tréninků, 48 běhů 

Dostihy 2008 -  15 dostihů,  1.místo-7x,  

2.místo-4x,  3.místo-1x,  14 trén.,  55 běhů 

MS 2008 Holandsko semifinále, 

Me 2008 Švýcarsko semifinále

Coursingy

Coursingový vítěz 2007, 2008

Coursing Mistr Čech 2007, 2008

Coursing Mistr Moravy 2007, 2008

Coursing Mistr Slezska 2008

Coursing Mistr ČR 2007, 2008

Me 2008 - Švédsko 5.místo

Vítěz Gp Bratislava 2008 (celkový)

Coursing 2007 -  8 coursingů,  8 vítězství ,  6 

tréninků, 28 běhů 

Coursing 2008 -  13 coursingů,  12 vítězství ,  

2 tréninky,  30 běhů,  5x 1.místo, 2x 2.místo 

ze všech psů v závodě

Největší úspěchy a výkony, které 
stojí za povšimnutí

MVp Gibraltar 22.09.2007 umístění 2xR-

CaCIB za světovým vítězem uN DIaMaNt 

NOIR des princes de Kazan, Catherine 

Frommer, eSp, 70% jeho výstav rozhodovali 

zahraniční rozhodčí

Spolehlivost a výkonnost, kdy jsem absol-

voval v roce 2007 38 akcí, 76 běhů a v roce 

2008 44 akcí, 85 běhů

představte si, že navíc zvládám všechny po-

kyny poslušnosti včetně zákusu, odložení, 

odložení ve výstavním postoji, jsem schop-

ný běhat agillity, jsem odolný vůči povětr-

nostním podmínkám a běhám tvrdě čistým 

kontaktním způsobem.

Konkrétní přesné statistiky, výsledky a ko-

mentáře, včetně všech hodnocení z výstav 

jsou na našich stránkách

www.italian-greyhounds.eu  k veřejné kon-

trole.

No, já bych se nevytahoval, ale páníček je ji-

ného názoru. Je pravdou, že historicky tady 

nebyl nikdy žádný „italák“, který by dosáhl 

komplexně takových výsledků. Co se týká 

počtu absolvovaných závodů a běhů, o tom 

už není řeč. Není to žádné týrání, protože 

mě to baví, jsem v podstatě závodní „feťák“.

Navíc myslím i na diváky a pravidelně pro-

kládám své běhy kotrmelci na různý způsob. 

páníček mě pořád otravuje s neustálými ve-

terinárními kontrolami, jako bych byl nějaký 

„měkkýš“, z toho jeho otužování má rýmu 

pořád jenom on sám. to akimek začíná být 

ještě větší závislák, závoďák, i venku vydrží 

daleko více než já a to už je,  co říci. letos 

páníček plánuje více jezdit do zahraničí. už 

se těšíme na pořádnou konkurenci a já si 

strhám žíly, abych dokázal, že v Čechách 

jsme také dobří. No, uvidíme. Budeme na 

to už dva, protože akimek se zdá být ještě 

kvalitnější univerzál, takže budu jenom rád, 

pokud mě někdy v budoucnu překoná. 

Vždyť je to můj synek a z našeho rodu Bug-

síků si vzal to nejlepší, co mohl. Zkrátka mě 

geneticky vykradl. alespoň, že ho zatím pá-

níček nebude pouštět na coursing. to mož-

ná až příští sezónu. takže vážení přátelé i 

nepřátelé, mrkněte níže, za dva roky toho 

je slušná porce. Mě tahle lidská čísla nezají-

mají, ale páníčkové potřebují pohladit duši a 

věřte, že jim to přeji. Nám, pejskům obětují 

skutečně všechno.

Výstavy

Interšampión

Český šampión

Slovenský šampión krásy 

Šampión Bosny a Hercegoviny

Šampión KCHICH

Šampión KCHCH

Šampión pro krásu a výkon 2007

Klubový vítěz KCHICH 2007

Klubový vítěz KCHCH 2008

Výstavy 5 R-CaC,  17 CaC,  7 R-CaCIB,  8 

CaCIB,  2 BOB,  1 BOG2

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

Co vÍCE čEKAT oD „iTALÁKA“  
zA DvA RoKY NA SCéNĚ ANEB 
zASE NĚCo oD DÍziKA  
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Alfa Rašaja z Čech
2008
Coursingový vítěz 2008
Mistr Moravy- coursing
2x CAC čekatel českého šampióna
1x C W C čekatel polského šampióna
1x CACIB
1x Krajský vítěz
1x Oblastní vítěz
6x V1

Tamr – H Mazury
2008
Coursingový vítěz 2008
Mistr Moravy 2008
Klubový vítěz Klubu chovatelů chrtů
1x C W C čekatel polského šampióna
1x krajský vítěz
2x V1

Jamuna Bohemia 
2008
Klubový vítěz Klubu chovatelů chrtů
Coursingový vítěz  2008
Vítěz Moravy -   coursing
Zagreb Winter
Central Easter Evropan Winter
Nejlepší fena PRESTI GE 2008
1x BOB
3x CACIB  splněny podmínky pro udělení Interšampióna 
 3x CAC    čekatel chorvatského šampióna
1x C W C   čekatel polského šampióna
2x CAC    čekatel českého šampióna
1x CAC    čekatel slovenského šampióna
1x     Krajský vítěz

Lajjina   Bohemia 
2008
Vítěz Poháru saharských chrtů - coursing
Klubový vítěz mladých  Klubu chovatelů chrtů
Klubový vítěz mladých   Klubu saharských chrtů
Český Junior šampión
Polský Junior  šampión
Chorvatský Junior šampión
5x BOB
4x  CAC    čekatel českého šampióna
2x CAJ C    čekatel Slovenského junior šampióna
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jinou formu coursingu a to dostihy na ová-

le v Rakousku.  16. listopadu splnil všech-

ny podmínky k udělení dostihové licence 

a tím se stal PrVNÍm rr PSem V čr, 
KterÝ Je drŽiteLem raKouSKÉ do-
StihoVÉ LiceNce arh marcheGG!!! 
 

Jsme na Cashe i Baka velmi pyšní, jsme rá-

di, že jsme se s nimi mohli celý tento rok 

věnovat „běhání za střapečkem“, které si 

oba naši kluci náležitě užívají! Díky těmto 

akcím jsme i my „dvounožci“ našli nové přá-

tele, s nimiž trávíme to poněkud delší čeká-

ní na závod a které vždy velmi rádi vidíme!  

 

těšíme se na sportovní akce v r. 2009, ale i na 

akce pořádané v příštích letech a věříme, že 

se tam s mnohými z vás potkáme! … proto-

že co je krásnějšího, než vidět v očích našich 

milovaných ridgebacků radost, kterou jim 

tenhle sport zaručeně přináší a je jim napro-

sto jedno, jestli si běží pro vítězství nebo ne! 

 

S přáním, aby jste byli se svými ridgebacky 

šťastní v každodenním životě tak jako my …

 

Šárka a Kamil Machovi 

       www.rr.sk/cash

courSiNGoVÝ VÍtěz 2008 v čr 
courSiNGoVÝ VÍtěz Sr 2008 
 
majster Slovenska 2008 
1.místo na mistrovství čr 2008 
mistr Slezska 2008 + �. nejlepší ne-
chrt celého mistrovství 
Vícemistr moravy 2008

cashova coursingová kariéra začala v 

březnu 2008 ve Slavětíně. Zde úspěšně 

dokončil licenci, již o 14 dní později bě-

žel svůj první závod v Kralupech nad Vl-

tavou – pořádaný CCC. Na Jarní Kralupy 

vzpomínáme rádi, neboť postavená dráha 

byla nejlepší závodní dráhou roku 2008! 

 

7.6.2008 jsme zavítali na dostihovou drá-

hu v petržalce. pod hlavičkou Racing 

Hounds Slovakia se zde pro coursingo-

vé nadšence konala událost roku– Majs-

trovstvá Slovenska 2008! cash předvedl 
naprosto perfektní výkon a domů si od-
vezl titul maJSter SLoVeNSKa 2008! 
 

zúčastnili jsme se i dalších bodovacích či 
mistrovských coursingů:
 

14.06.2008 Moravskoslezský coursing 

(MSC) – 1. místo 

15.06.2008 Seilin memoriál (MSC) – 1. mís-

to 

24.07.2008 III. C + a 2008 Svojanov (RR 

Sport) – 3. místo (konkurence 20-ti RR) 

09.08.2008 Mistrovství Moravy 2008 (MSC) 

– 2. místo 

24.08.2008 Mistrovství Čech (CCC) – 2. 

místo 

31.08.2008 pohár města litomyšl – 1. místo 

20.09.2008 Mistrovství Slezska (MSC) – 1. 

místo + 3. nejlepší nechrt celého Mistrov-

ství Slezska 

11.10.2008 Memoriál MVDr. Danice Kocúro-

vej (RHS) – 3. místo 

12.10.2008 Mistrovství ČR 2008 (CCC) – 1. 

místo

 

 

Mistrovstvím ČR 2008 pro nás letošní cour-

singová sezóna skončila. Skončením se-

zóny pro nás však coursingové úspěchy 

neskončily, čekala nás ještě dvě ocenění. 

Czech Coursing Club totiž 5. listopadu zve-

řejnil výsledky soutěže o Coursingového 

vítěze 2008, kde se hodnotí výsledky bodo-

vacích a mistrovských závodů pořádaných 

CCC a MSC. cash byl oficiálně vyhlášen 
coursingovým vítězem 2008 v čr!
  
Druhý nečekaný úspěch se dostavil 8. pro-

since, kdy jsme obdrželi mail od paní Dáši 

Šulekové z výboru Racing Hounds Slova-

kia, ve kterém nám jménem RHS gratuluje 

k získání titulu coursingový víťaz Sr 2008! 
Slavnostní vyhlášení a předávání cen se 

uskuteční na začátku roku 2009 na večírku 

klubu RHS v Bratislavě, kam už se těšíme!  

V nadpise je sice jen tusani cool cash, 
ale my bychom se rádi zmínili i o našem 
Bakusovi, který je na všech závodech Ca-

shovi „ parťákem “ a většinou se umísťuje v 

těsném závěsu za ním. Bak si oblíbil i trošku 

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

TUSANi CooL CASh 
A JEho CESTA K vÍTĚzSTvÍ 
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Rok 2008 byl pro nás s Garpíkem nadmíru 

úspěšný, protože se nám dařilo na všech 

frontách a splnili jsme vše, co jsme měli v 

plánu.

Výstavnímu šílenství jsme propadli na ja-

ře a ačkoliv se nám dařilo, chtěl jsem ten-

to „sport“ velmi omezit. S přestupem do 

mezitřídy a tělesným rozvojem však začal 

Garpík vyhrávat, získal nejedno ocenění od 

uznávaných chovatelů, a tak se pokusíme v 

tomto roce započatou cestu za šampionáty 

dokončit.

S kolísavou intenzitou a chutí jsme se vě-

novali i výcviku poslušnosti. Já chci totiž 

udržet, popřípadě rozvíjet, fantastické geny, 

které Garpíkovi jeho otec ahali Fani‘s akali 

předal. Garp má na to trochu jiný názor :o)  

a mně nezbývá nic jiného než vytrvat a pře-

svědčit ho, že moje vize je ta správná. ten 

pes na to má, ale jeho hravá, šílená, hyper-

aktivní a stále štěněcí povaha je v tomto pří-

padě lehce na obtíž :o) Zkoušku ZOp jsme 

bez větších problémů složili a hurrrááá na 

obedience.

Jediný nedostatek si píšeme v kolonce 

coursingová licence. Nejdříve jsme neměli 

splněn minimální věk a pak se objevily pro-

blémy kolem účasti na oficiálních závodech, 

a tak se není čemu divit. Nejlepší jsou stejně 

tréninky a stihli jsme jich loni vcelku dost :

o)  Zúčastnili jsme se taky dvou speciálů a 

Garp potvrdil, že tohle je přesně to, co ho 

baví nejvíce.

Na konci roku musel Garpulín podstoupit 

ještě rtg kyčlí a loktů, výsledek je báječný 

a letos na jaře se chystáme na bonitaci. Co 

bude dál, se uvidí :o)

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

gARP

JCh. Tusani Extra Spice
Junior šampion ČR 
Mladá vice-fena SKCHR 2008 www.spice.estranky.cz
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Když si tak přemýšlím jak zhodnotit loňský 

rok, tak trochu nevím jak a odkud začít . 

Máme spolu s Michalem velkou smečku 

psů, které velmi milujeme a kteří nás prostě 

baví. Zajistit, aby měli výbornou péči, stra-

vu a byli alespoň trochu spokojení, nás stojí 

velké úsilí. S našimi pejsky se věnujeme také 

výstavám. loňský rok byl pro nás velmi vý-

jimečný. Výstavní kariéru začali naši junioři 

– „áčkové odchovy argentinek absolutek  a 

albiček, dále kanárky ave -Buchťa a abíček. 

Stejně tak jsme si zasoutěžili ve výstavních 

kruzích s mladou parsonkou aničkou. pro-

cestovali jsme téměř celou evropu… téměř 

každý víkend jsme byli někde na cestách či 

akcích.

Dopřáli jsme našim pejskům i radost z cour-

singu a užili si fantastické, i když náročné  

dovolené s našimi pejsky ve společnosti 

pejskařů. V podstatě se již 4.rokem účast-

níme táborů či campů pro pejsky a jejich 

pánečky.

přesto, že si dovolím sepsat výčet některých 

titulů a snad i všech šampionátů, které naši 

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

ohLéDNUTÍ zA RoKEM 2008 
ChS RiTAKiM

pejskové získali, ať už v menší či velké kon-

kurenci, tak bych chtěla zdůraznit to, na co 

jsme skutečně pyšní úplně nejvíce a to je, že 

naše argentínky a kanárky nás opravdu mo-

hou doprovázet všude. Dělají nám radost 

nejen na výstavách, ale právě i na coursin-

gu, na procházkách a na návštěvách.

Víte, jak  si tak bilancuji a přemítám, co 

opravdu považuji za velkou radost tak to, že 

na různých setkáních a akcích nás vidíte rá-

di, že Vás naši pejskové zajímají a „oslovují“. 

že jim věnujete pohlazení, trošku pozornosti 

a lásky. Je moc fajn,  když  nám naše „ra-

fany“ pomůžete vypustit na dráhu, vezmete 

je na „obranách“ do svých rukou, na nějaký 

„sranda závod“ a tak…Víte, to pro nás zna-

mená, že jsme našli tu správnou cestu, jak 

své psy dobře a spolehlivě vychovat, což 

samozřejmě není vždy jednoduché. Zvláště, 

když vezmete jako výzvu 5- ti  juniorů  ab-

solutka, albička, Buchtiky, abíčka a aničky.

Jsme moc rádi, že jsme našli další prima 

partu pejskařů !!!!!!! 

tak i proto byl ten loňský rok 2008 velmi hez-

ký !!!!!!!

VÝStaVNÍ ÚSPěchY JuNioŘi:
Argentinské dogy:

absolut Baby ritakim  
*14.7.2007

Junioršampion česka, Německa, rakous-
ka a chorvatska
Čekatel Interšampionátu 

Šampion česka 
Čekatel šampionátu Slovenska, Rakouska, 

Maďarska, Belgie a Chorvatska

Šampion šampionů čr 2008 �.BiG
4. nejúspěšnější moloss (2.nej argentinská 
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doga ) Moloss klubu SK

Klubový vítěz mladých a BoB molossclu-
bu cz
Klubový vítěz mladých a BoB daca 
–Klub argentinských  dog v rakousku -26 
argentinek
Vítěz mladých speciální výstavy a BoB 
KmdPP
BiS JuNior Klubová výstava mc cz , res. 
BoG  JuNior rakousko
2. BiG a �. BiG Německo
2 x Junior BOB

Vítěz Brna a BoB 2008

Vdh europajuniorsieger a BoB  2008
Vítěz mladých Lipska 2008
Výborný 3 na evropě v Budapešti

13 x BOB 

3 x CaCIB

albi white tiger ritakim
*14.7.2007

Junioršampion česka 
Čekatel junioršampionátu Německa 

Čekatel Interšampionátu - 4 potřebné Caci-

by již získal, musí jen potvrdit.

Šampion česka 
Čekatel šampionátu Slovenska, Rakouska, 

Německa, Chorvatska

Klubový vítěz daca –Klub argentinských  
dog v rakousku
Res CaC na Klubové výstavě Moloss klubu 

SK

Bundessieger tulln 2008
Vítěz Lipska 2008
Národní vítěz 2008+2009
Vítěz Prahy 2008
Vítěz mladých Berlín 2008
Vítěz mladých Bavorska 2008
� x BoB
4 x caciB

Kanárské dogy:

ave cobra ritakim  
*12.6.2007

Junioršampion česka, Německa, Sloven-
ska, Lucemburska, rakouska a chorvat-
ska
Šampionka chorvatska
Čekatelka šampionátu Česka, Slovenska, 

Rakouska, Německa a Belgie

Klubový vítěz mladých molossclubu cz
Klubový vítěz mladých a BoB molosser 
club austria 
res. BiS JuNior  česka
res. BiS JuNior  rakouska
4. BiG rakousko
Bundessieger tulln a BoB 2008
Bundessieger dortmund 2008
Vítěz mladých Grand prix Slovakia  2008
Národní vítěz 2009
Vítěz Prahy a BoB 2008
Vítěz záhřeb + Vítěz střední a východní 
evropy 2008
Vdh europajuniorsieger  2008
Vítěz mladých durynska  
Výborná 2 res. CaC na evropě v Budapešti

9 x caciB 
1� x BoB

abramovicz ritakim  
*12.6.2007

Junioršampion česka, Německa,Sloven-
ska a  rakouska
Čekatelka šampionátu Česka, Slovenska, 

Rakouska a Německa

BiG JuNior Slovensko
Klubový vítěz mladých  molosser club 
austria 
Bundessieger tulln 2008

Bundessieger dortmund 2008
Vítěz mladých Grand prix Slovakia  2008
Národní vítěz 2009
Vítěz mladých durynska  
Vítěz mladých Lipska
Výborný 3 na evropě v Budapešti

� x caciB 
2x BoB

PARSON RUSSEL TERIÉR

anne Killers hole

Junioršampion Slovenska  
Junioršampion chorvatska 
Čekatelka šampionátu Slovenska 

Čekatelka titulu Interšampion 

Vítězka speciální výstavy SK 2008 
Vítězka klubové výstavy SK 2008 
Jugendbeste rakousko
� x cac 
2 x caciB 
� x BoB
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Ostatní argentínky:

akim Barrandovské stříbro 
Dodělal Interšampionát

Český grandšampion 

Šampionát Německa a Slovenska

Klubový vítěz Moloss clubu CZ 2008

Vítěz speciální výstavy KMDpp 2008

Vítěz Bavorska 2008

Vítěz Durynska 2008

tara Perro Pelea córdobes
Dodělala Interšampionát

Český grandšampion 

Vítěz prahy BOB 2008

Vítěz Bavorska 2008

Vítěz speciální výstavy KMDpp 2008

adonka Barrandovské stříbro
Český grandšampion 

Šampionát Německa

Vítěz Saarska 2008

Vítěz lipska 2008

Vendy Fochris
Český grandšampion 

Český šampion

Národní vítěz 2008

tak to byla vskutku náročná a velmi úspěšná 

výstavní sezóna

Natálie Janulíková a michal Jorda, chova-
telská stanice ritakim

Výstavní úspěchy: 2008
exc.1 CaC – NV Olomouc

exc.1 CaC, National Winner 08 – NV Ostra-

va

exc.2 r.CaC, r.CaCIB – MV České Budějo-

vice

exc.1, Veteransieger, BIS3 Veteran – MV 

tulln

exc.1, CaC, Speciality Winner 08, BIS Wor-

king dalmatian, BOB, BIS – Speciality Dog 

Show prag

toP worKiNG daLmatiaN 
dK čr 2007 – po 3 za sebou (vyhlašuje 

se zpětně)

Coursingové úspěchy: 2008
COuRSINGOVý VítěZ 2008

MIStR DK ČR 2008

MIStR MORaVy 2008

MIStR SleZSKa 2008

MIStR ČeCH 2008

7x 1.MíStO

ÚSPěchY NaŠich čLeNů

iCh. ENRiCo BAzzi RAUL
„Riči“
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ÚSPěchY NaŠich čLeNů

DoUBLE CACiB BRNo 
7. - 8. 2. 2009

Double CACIb brno   

 7. - 8. 2. 2009

V1 CAC

V1 CAC CACIb

JCh Art leonArDo helyArIDge

gArp splnIl poDmínky pro zIsk tItulu Český šAmpIon.

Jch Dreamskape Loves of Naire

Double CACIB 
Brno 7. - 8. 2. 2009

V1 CAC, CACIB, 
Cruft nominace 

V1 CAC, CACIB, 
BOB

Kyra splnila podmínky pro zisk titulu Český šampion

Double CACIB Brno 7. - 8. 2. 2009

V1, CAC, BOB, 
1. místo BIG

V1, CAC, BOB, 
4. místo BIG

CH Sanny Šumící křídla
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FotoSeriáL

vÁNoCE U vÁS

Cash a kapřík

Eny
Monika a Riči

Happy Garp

Nero

Dogo Argentino

Orinka

Ema vánoce

Anička

Cash a Bak s kapříkem

FotoSeriáLvÁNoCE U vÁS
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FotoSeriáL

vÁNoCE U vÁS

Sany

Spice a kapr

Ori

Cash a Bak s kapříkem

Garp a holky
mimi PRT

Nero a vánoce

Riči

hrátky RR

Day a Vánoce

Natálka
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OBCHOD PRO PEJSKY I PRO JEJICH PÁNY
 !!! Pro členy MSC sleva 5% !!!

NOVINKA „Nezničitelné“ hračky Zogoflex

 Motivační hračky Hunter
Oblečky a doplňky pro psy značky Pinkaholic

 Trička s potiskem psích motivů mara&cuja
 NOVINKA dárkové předměty - designové pokladničky

 Připravujeme sortiment i pro kočičky
 

www.dulezitypes.cz
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Kanadská kompletní krmiva s dietními účinky

Kompletní sortiment kvalitních suchých krmiv z kuřecího masa. 
Přirozená výživa z tradičních surovin – základem je kuře, kuřecí 
tuk, pšenice a rýže. Trvanlivá, chutná, lehce stravitelná a zaručeně 
kompletní  krmiva.Vyberete  z  nich  nejlepší  krmnou  dávku  pro 
svého psa jakéhokoliv plemene i stáří, podle zátěže, fyziologického 
cyklu, požadované kondice a osrstění i podle podmínek chovu.

CANDIE´S –  jsou 
zdravé  pamlsky  nové 

generace pro zvířátka  vyrobené  v ČR.  Jsou 
ideálním doplňkem  stravy  pro  všechny 
čtyřnohé mazlíčky, které s nimi díky jejich  kvalitě můžete mlsat i vy.

Proč jsou krmiva K-9 a NUTRAM 
vhodná pro všechny zdravé psy:
- základní surovina je kuřecí maso
- žádná chemie, žádná soja
- žádná chemická ochucovadla
- nízký obsah kuchyňské soli
- vysoká stravitelnost
- garantovaná kompletnost
- mimořádná chutnost
- příznivá cena ve vztahu k biologické 

hodnotě

Proč jsou krmiva K-9 a NUTRAM 
vhodná pro nemocné a citlivé psy:
- chuťová přitažlivost daná kvalitou 

surovin překonává nechutenství 
provázející nemoc

- jednoduchá dostupnost kvalitních živin 
šetří trávicí trakt

- minimální obsah alergenů a jiných 
dráždivých látek

- obsah aktivních biologických látek 
v přirozené formě

!!! S  O  U  T  Ě  Ž !!!
V roce 2009 opět probíhá velká soutěž pro spotřebitele i pro prodavače. Letos hrajeme 
s CANDY o tyto ceny: 3 zájezdy v hodnotě 20.000,- Kč, 3 zájezdy v hodnotě 15.000,- Kč, 
3 zájezdy v hodnotě 10.000,- Kč a 27 pytlů krmiv Nutram a K-9.

Vystřihněte českou etiketu z každého balení krmiv NUTRAM a K-9, vyplňte všechny údaje a 
pošlete ji na adresu CANDY. Bude spokojen Váš pes, kočka a po výhře i Vy.

!!! D Á R E K   S   K A Ž D Ý M   B A L E N Í M !!!
V roce 2009 máte s každým balením krmiva NUTRAM a K-9 nárok na hodnotný dárek.
Nezapomeňte si jej vyzvednout u svého prodavače.

!!! N O V Ý  I N T E R N E T O V Ý   O B C H O D !!!
Na našich internetových stránkách www.candy.cz funguje internetový obchod, na kterém 
najdete kompletní sortiment krmiv K9, NUTRAM a také našich pamlsků CANDIE‘S.

Vyrábí Maple Lodge Farms, Ltd., CANADA, Ontario

Zastoupení pro Evropu, dovoz, distribuce:

CANDY, spol. s r.o., Hradčanská 403, Pardubice

e-mail: candy@candy.cz , tel. 466 301 360

www.candy.cz www.candies.cz www.candy.cz 
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Tlapky v trapu jsou coursingový zpravodaj, kde najdete reportáže 
nejen z akcí pořádaných MSC, ale i jiných klubů, nejen coursingových. 
Pravidelně v něm vychází i články na různá odborná témata z oblasti 
kynologie. Letošní novou rubrikou jsou Úspěchy našich členů, kde 
členové MSC prezentují své výstavní i sportovní úspěchy.

Tlapky vznikají jen na základě práce několika nadšených lidí, kteří 
za to nejsou nijak placeni a Tlapky vyrábí ve svém volném čase. 
Omlouváme se všem, kteří čekali nový vzhled a nový formát Tlapek, 
ale bohužel pracovní vytížení našeho šéf designera nedovolilo, aby 
Tlapky dostaly již teď nový vzhled. Budeme se snažit, aby Tlapky v 
novém hávu vyšly co nejdříve. Děkujeme za trpělivost.

Svoje příspěvky posílejte prosím v otevíratelných formátech, fotky 
ve vhodném rozlišení. Inzerci se snažte posílat nejlépe již hotovou 
a to ve formátech .jpg, .pdf, možno i .doc. Ušetříte nám tím práci. 
Děkujeme.

Vaše redakce.
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