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– dráhy pobočky Rudná 
Karel Zdráhal, e-mail: K.Zdrahal@seznam.cz 

– dráhy pobočky Otrokovice

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 
plná překážek, 1 baby dráha 
Slavětín u Slavonic – 1 terénově náročná menší 
dráha 
Ranč Orel v České Vsi – 3 náročné v kopcích 
položené dráhy  
Ranč na Kamenci u Prachovských skal – 1 ve 
svahu položená rychlostní dráha

Nejsme tady pro Vás, ale pro Vaše pejsky….
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kalendÁŘ akcí Sdružení 
MSc 2008

Datum Název typ Místo

16.2.2008 Sněhový coursing.. licence, trénink Radslavice u Přerova

14. - 16.3.2008 Licenční a coursingový víkend licence, trénink Slavětín u Slavonic

27.4.2008 Dalmatian and parson Cup speciál, trénink Brno

17.5.2008 Klubový závod SK CHRR speciál Piatrová, Slovensko

30.5.-1.6.2008 Adrenalinový a běhací víkend trénink Česká Ves u Jeseníku

14. 6. 2008 Moravskoslezský coursing bodovací Rudná pod Pradědem

15.6.2008 Seilin memoriál bodovací Rudná pod Pradědem

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

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

srpen - září
Saranga sprint „ rovinové závody pro 
RR“

speciál Radslavice

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

19. – 21. 9. 2008
Relaxační víkend v horách 
s mistrovstvím

trénink Česká Ves u Jeseníku

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

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

14. – 16. 11. 2008 Zimní hrátky s MSC trénink Rudná pod Pradědem

Silvestr 2008/2009 s MSC trénink ????

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

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
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Letošní dovolenou jsme se rozhodli strávit u jezera 
Garda v Itálii. Od té doby, co jsme vlastněni psem si 
vybíráme podle toho, zda tam kam chceme jet mají 
psi vstup povolen a kam lze dojet autem. Rádi se pak 
na místě vydáváme na kratší výlety prozkoumat krásy 
okolí.

Italové nemají dle mých zkušeností s přítomností psů 
žádné problémy, mají je rádi a poměrně dost je taky 
sami vlastní. Jsou to ale spíš kříženci všeho druhu, 
nějakou pro mne rozeznatelnou rasu jsme potka-

li málokde. Pokud je někde pro psy vstup zakázán, 
je toto označeno patřičnou značkou s piktogramem 
přeškrtnutého psa, případně upozornění, že zde je 
nutné mít psa na vodítku a uklízet po něm. Pes na 
vodítku může prakticky kamkoliv, dokonce jsme mohli 
Krejga vzít lanovkou na pohoří Monte Baldo, ovšem 
musel mít náhubek. Italové se o Krejga dosti zajímali, 
pravděpodobně neviděli jaktěživo čínského chocho-
latého psa. Poznali jsme to z obdivných výkřiků Bello! 
Bellisimo! a z legračních scének, při kterých hlasitě 
svolávali své příbuzné z ulice a z přilehlých domů, aby 

Naše DoVoleNá

S krejgeM na ceStÁch, 
aneb u lago di garda 
je krÁSně!
Napsala Lenka Blažková od čínského chocholatého psa Krejga,  www.krejg.estranky.cz
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se šli podívat a z dotazů, co je to za rasu. Ostatně zna-
lost rasy čínského chocholatého psa neprokázali ani 
turisté němečtí (někteří se na něj i znechuceně šklebi-
li), holandští, dánští, rakouští, angličtí, výjimky se ale 
našly. Takže v podstatě kamkoliv jsme přišli, byli jsme 
díky našemu psovi středem pozornosti, fotili si ho a 
chtěli si na něj sáhnout, případně se ptali, proč jsme 
ho oholili a někteří se taky báli pustit svého psa k na-
šemu v domnění, že náš pes je nemocen.  Člověk by 
si myslel, že v „západní cizině“ mají větší přehled.

Gardské jezero (italsky Lago di Garda) je největší 
italské jezero, ležící na severu země v nadmořské 
výšce 65m,  přibližně 180 km od rakouských hranic 
mezi Alpami a pádskou nížinou v regionech Trentino, 
Veneto a Lombardie. Jezero bylo vytvořeno ledov-
cem. V severní část se tyčí vysoké hory až 2000 m a 
chrání tak jezero před nepříznivými vlivy počasí, jižní 

část pobřeží je rovinatá a otevřená teplému proudění,. 
Proto je zde počasí velmi mírné, klima středomořské, 
voda v jezeře teplá a průzračně čistá. Bílé oblázkové 
pláže překvapí svou vůní po sladkovodních řasách a 
přítomností malých mušliček, takže si připadáte jako 
u moře, zvláště, zafouká-li vítr a vytvoří se malé vlny. 
Jak by také ne, jezero měří na délku téměř 160 km a 
v nejširším bodě pak 17 km.  Pokud se rozhodneme 
jezero objet autem po pobřeží, najedeme 160 km.

Kromě odpočinku, koupání a možnosti navštívit mno-
ho historických památek nabízí tato oblast velikou 
škálu sportovního vyžití. Pro cyklistiku a biketreking 
jsou zde ideální podmínky a skvělé cyklostezky. Sever 
jezera je pro své příznivé povětrnostní podmínky vy-
hledáván k windsurfingu a jachtingu. Lze provozovat 
horolezectví, či pěší turistiku.

Cesta dle itineráře měla trvat 8-9 hodin, ale s přestáv-
kami jsme jeli celkem asi 10 hodin. To kvůli omezení 
rychlosti v Rakousku (nějaké zúžení a zpomalení). 
Z Prahy jsme vyjížděli po čtvrté hodině ranní a pro 
mne bylo docela příjemné cestovat za světla a po-
zorovat opravdu zajímavou krajinu. Rychleji to uteče. 
Krejg nemá s cestováním autem problémy, stulí se do 
klubíčka a slastně chrupká. Naše cesta do Itálie vedla 
přes Německo a Rakousko (Brenner). V Rakousku je 
třeba počítat s desetidenní dálniční známkou, v Itálii 
se platí poplatky za průjezd autostrádou, ale neplatí 
se předem – na vjezdu vyjede z automatu kartička, 
na základě které se při sjezdu zaplatí u okýnka odpo-
vídající částka. 
Plynule jsme se přesunuli až na místo, tedy do kempu 
Baia Verde na jihozápadě jezera Garda.
http://www.campingbaiaverde.com/
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Ubytovali jsme se v jakémsi pojízdném domečku 
– Mobile Home.  Krejg se usadil na verandě a jal se 
hlídat. Pokud si nehraje na psa pasteveckého, (to 
znamená, že nás neustále počítá, jestli jsme všichni 
a  shání dohromady a neexistuje, aby se jeden vzdálil, 
protože odmítá jít dál a dokud zase nejsme pohroma-
dě, nikam se v chůzi nepokračuje), tak si hraje i na 
psa hlídacího. Teď prostě bydlíme tady a tak se nám 
koukejte vyhnout obloukem a nepotulujte se tu kolem, 
tady hlídám já! Ještě umí psa asistenčního, to když 
asistuje u každého otevření lednice. A nesmím zapo-
menout na psa canisterapeutického, protože velmi 
dobře ovládá polohování u kohokoliv z nás v posteli. 
Pes vodní záchranář z něj asi nebude, neboť každý 
náš pokus o společné koupání v řece, nebo nyní v je-
zeře, považuje za své ponížení. 

Netušila jsem, že i kempy mohou mít své označení 
kvality, tento náš měl prosím čtyři hvězdičky. Však má 
také k dispozici pro karavanisty skvěle vybavené mo-
derní voňavé  sociální zařízení včetně fénů, vířivky a 
praček prádla. Vypadá to, že jsme v kempu jediní češi, 
což je docela příjemné zjištění.

Nevím čím to je, ale v posledních letech kdykoliv jede-
me do zahraničí na dovolenou, provázejí nás tropická 
vedra. Takže celý týden bylo kolem 37 stupňů celsia a 
já umírala vedrem. Já vím, pro někoho je to příjemné 
teplíčko, ale stejně nechápu, jak v tom mohou Italové 
existovat, nosit na sobě černé šaty a ještě ke všemu 
třeba provozovat jogging! Já se potím i ve vodě. 

Výlet první

Už v neděli odpoledne po koupání a odpočinku jsme 
se rozhodli pro první výlet. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lake_Garda_
map.png
Vyrazili jsme směrem k západnímu pobřeží Gardy a 
náš cíl bylo trochu se ochladit v horách.  Pouštěli jsme 
si k tomu v autě CD v podání Michaela Bublé  s jeho 
Chtristmas Edition a představovali si sníh.

Italové zásadně jezdí bez rozsvícených světel (nevím, 
zda mohou), nepoužívají blinkr a málokdy si dávají 
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přednost a to i na kruhovém objezdu. Motorek je všu-
de hodně a to prosím nejsou žádné skůtříky, ale silné 
stroje, objíždějí vás nejen zleva. Musíte se tomu vše-
mu přizpůsobit, jinak zůstanete stát s nastartovaným 
autem a nikam se nepohnete. Kupodivu to funguje a 
za celý týden jsme nepotkali žádnou bouračku. 

Projeli a prohlédli jsme si přístav San Felice s nád-
hernou vyhlídkou na protější břeh jezera, projeli 
Saló a obdivovali nádherné paláce podél pobřeží a 
v Gargnanu zabočili vlevo směrem do hor na jezero 
Lago di Valvestino. Je to jezero vysoko v horách, kde 
skály strmě padají do vody, takže  tu nejsou žádné 
pláže. Cestou projedete kolem několika vodopádů, 
no spíše vody tekoucí po skále, která je příjemným 
osvěžením. Od jezera jsme zabočili výš do zelených 

hor plných jalovců, modřínů, lip, bříz, habrů, borovic, 
palem, dokonce fíkovníků, agáve, olivovníků, vinné 
révy, šácholanů a všudypřítomných oleandrů (koneč-
ně mi došlo, že tady,  obklopena tropickou vegetací, 
větší chladno čekat nemohu). Silničky se zužují čím 
dál víc a vesele klikatí do kopců. Díky mapě na mém 
klíně a značení na každém „rohu“ zablouditi nemož-
no. Ve výšce 1050 metrů stále potkáváme upravená 
obydlená stavení (i zde bydlí lidé), traktor sekající trá-
vu, pasoucí se krávy, ovce, viděli jsme několik klecí 
asi na ptáky zavěšených na stromech a úly. Je tu klid 
a romantické ticho, jen zdálky klinkají zvonce krav. 
Dokonce se občerstvíme sladkými lesními jahodami! 
Krejg vesele běhá (konečně na volno) a očmuchává 
ty neznámé pachy. Mám první suvenýr – našla jsem 
krásný kámen na skalku.

Při zpáteční cestě jsme pochopili, že jsme si pro vý-
let nevybrali zrovna nejlepší den. Neděle odpoledne, 
kdy se víkenďáci vracejí zpět k domovům nás zdrže-
la v koloně. Než najeli všichni na dálnici, popojížděli 
jsme po pobřeží zpět do kempu krokem. A opravdu, 
druhý den, v pondělí, byly pláže ještě více prázdné, 
než v neděli. Paráda! Před námi je totiž poslední červ-
nový týden...
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Výlet druhý

Odpoledne jsme si naplánovali výlet na 4 km dlouhý 
poloostrov Sirmione, který leží na jihu jezera Garda. 
http://images.google.cz/images?hl=cs&q=sirmio-
ne&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Auto se dá zaparkovat ve městě a nebo na velikém 
placeném parkovišti těsně před branou do starého 
města. Velmi rozsáhlé a zachovalé gotické centrum 
obehnané vysokými hradbami s pevností  Scaligerů 
ze 13 století je atraktivním cílem turistů. Hrad, pevnost, 
přístav, vykopávky, náměstíčka, kamenné uličky s ob-
chůdky, kavárnami, pizzeriemi, cukrárnami a vynikají-
cí italskou zmrzlinou, zbytky římských lázní, dodnes 
aktivní sirné prameny, lázně, to vše zdobené oleandry 
v podobě keřů ale i stromů je veliké lákadlo. Tady se 
nám opravdu líbilo. Líbil se i Krejg jedné japonské 
výpravě, která kvůli němu přestala poslouchat výklad 
průvodce a hleděli na našeho psa, jako by to byla 
další ze zajímavých atrakcí městečka. Další  Japonec, 
sedící v zahradní restauraci si dokonce poslal k nám 
číšníka, aby zjistil, co že je to za rasu.
Klasicky bylo vedro, umocňované rozpáleným ka-
menným městem. Sundala jsem si hodinky, víc už 
jsem si na veřejnosti odložit nemohla.

Výlet třetí

Autem jsme vyrazili poměrně brzy, už v sedm ráno. Cí-
lem naší cesty bylo město Malcesine a pohoří Monte 
Baldo. Rozhodli jsme se pro cestu podél západního 
pobřeží nahoru k severnímu konci jezera přes Riva 
del Garda a odtud po východní části až k Malcesine. 
Silnice ke konci západního pobřeží směrem k severu 

jsou totiž prokopány ve skále a to nás zajímalo a navíc 
cesta zvolená tímto směrem byla kratší. Zaparkovali 
jsme auto v podzemní garáži pod lanovkou (alespoň 
nebude tak rozpálené, jako kdyby stálo celý den na 
slunci) a spěchali koupit jízdenky na lanovku. 
http://www.funiviamalcesine.com/
Udělali jsme dobře, že jsme vyjeli tak brzy, protože 
jsme na ni ani tak dlouho nečekali a kolem půl desáté 
mohli nastoupit. (Při zpáteční cestě jsme viděli dlou-
hou frontu čekající na jízdu nahoru).  Krejg musel mít 
náhubek a být na vodítku, jinak není převoz psů nijak 
omezen. S jedním přestupem nás lanovka vyvezla do 
výše 1760 m asi za 20 minut.  Do kabinky se vejde 
dle mého odhadu 20 lidí a po přestupu se dokonce 
kabinka lanovky otáčí dokola, aby se všichni cestu-
jící mohli spravedlivě kochat z panoramat. A z těch 
panoramat by měli radost i Homolkovi! Lanovka pře-
pravuje i cyklisty, kteří si pak mohou vybrat z různých 
cest, kudy sjet dolů a tím si zvýšit adrenalin, dokonce 
je možno si terénní kolo vypůjčit. Teplé svetry, které 
jsme měli s sebou, kdyby nahoře foukalo, nám byly 
k ničemu, neboť tam nahoře bylo teplo a žádná zima 
se nekonala.  
http://www.lagodigardamagazine.com/index.
asp?lang=2&menu=67&art=1296

Příjemně jsme se prošli po zeleném hřebenu a těšili 
se výhledem na všechny strany; překvapily nás pa-
soucí se krávy s cinkajícími zvony na krku a kozy ví-
tající turisty hned po výstupu z lanovky. V trávě kvetly 
blatouchy, upolíny, lilie a ještě mnoho květin, které 
neznám. 
(interaktivní panorama: http://www.lagodigarda-
magazine.com/index.asp?Lang=2&Menu=2&-
Sub=265 )

Na vrcholku je možno posedět na venkovní terase 
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horské chaty a občerstvit se, což jsme také udělali. 
Připravená lehátka zvou ke sluneční lázni a ten čistý 
voňavý vzduch...! Nádhera. Krejg se tvářil, jako by jez-
dil lanovkou úplně běžně denně a pózoval zvědavým 
turistům. Bello! Beautiful! Po stodvacáté odpovídám 
na otázku co je to za rasu naučenou anglickou a 
italskou verzí a doufám, že tak přispěju k lepší infor-
movanosti zahraničních zvědavců. Jedna Italka mě 
evidentně pochopila. „Aha, to je pes.“
Zajímalo by mě, kolik čínských naháčů bylo už ve výš-
ce 1760 metrů.
Popošli jsme kousek stranou a umožnili Krejgovi pro-
běhnout se tak trochu na zapřenou, protože všude se 
musí psi vodit na vodítku. On to velmi ocenil a jeho 
radost z volného pohybu neznala mezí. I když byl po 
tom všem trmácení s námi a na slunci unavený, v té 
svobodě pohybu neuvěřitelně okřál a byl šťastný.

Dole jsme si nemohli nechat ujít prohlídku středo-
věkého města Malcesine s jeho Castello Scaligero  
http://www.comunemalcesine.it/  protože je na co 
se dívat. Na jednom z kamenných náměstíček jsme 
se nechali zlákat posezením v pizzerii a posloucha-
li při tom skvělou hru na housle pouličního umělce. 
V obchůdku nakoupili červené víno místní produkce 
Bardolino, olivy a olivový olej. Zpět do kempu jsme 
dojeli po východním pobřeží, takže jsme objeli celé 
jezero. Byl to další den, který za to stál.

Výlet čtvrtý

Dopoledne trávíme u jezera, sladká, teplá, čistá a 
voňavá voda, prudké, silné slunce a do toho  nám 
přišli zpříjemnit dojem z dovolené černošští pouliční 
prodejci se svým zaručeně značkovým zbožím. Ra-
ději jsme se odebrali půjčit si šlapadlo. Vděčný půj-
čovač loděk a šlapadel kolem nás poskakoval, tento 
týden jsme asi byli prvními zákazníky. Nalodili jsme 
se i s Krejgem.  Při šlapání jsme míjeli německé a ra-
kouské turisty zralého věku vyrážející na projížďku po 
jezeře ve svých super člunech.  Chtěli jsme se podívat 
na ostrůvek San Biágio, kam se podle mých informací 
dalo dojít pěšky suchou nohou, ale vody bylo trochu 
víc, tak po pás. A jak byla voda čistá, mohli jsme po-
zorovat kamenné dno. Nasbírala jsem si kameny, kte-
ré mě oslovily, kameny já mám moc ráda.

Odpoledne nás neminula povinná návštěva zahrad-
nictví, jednoho z mnoha. Péťa si to nemohl nechat ujít 
(zahradník se nezapře) a nakonec my taky ne. Vybral 
si tam krásný exemplář oleandru s temně vínovými 
květy a já jsem zvědavá, jestli to s námi v české kotli-
ně oleandr vydrží. 

Další zastávku jsme udělali v městečku Moniga del 
Garda v malém opevnění, kde za silnou zdí hradeb 
v zachovalých, historických, opravených, zabydle-
ných domečcích udržovali domorodci siestu. Míjeli 
jsme na naše poměry nepochopitelně otevřené dveře 
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do všech obydlí, nezakrytými okny bylo možno vidět 

až dovnitř; jiná mentalita, jiný život, téměř na ulici.

Manerba.  http://en.wikipedia.org/wiki/Manerba_

del_Garda

Impozantní skála se zbytky rozlehlého opevněného 

hradiště dala jméno celé oblasti. Chvíli trvalo, než 

jsme našli směr a prokličkovali se cestičkami k par-

kovišti pod skálu. Ten prudký výšlap nahoru se nám 

vyplatil. Vykopávky a opravy hradiště jsou prováděny 

pod dozorem UNESCO. Na vrcholu se tyčí obrovský 

kovový kříž. Dokonce jsme tam objevili starou studnu. 

Naskytl se nám úchvatný výhled na jezero a do kraje 

pod námi; s křížem nad sebou, s odkrytou historií pod 

nohama, dohlédli jsme až k našemu kempu. Krejg ab-

solvoval výstup po kamenech pochopitelně s námi a 

očmuchával ještěrky. A že jich tam bylo! Úplný ješ-

těrčí ráj.

Ještě jsme stihli večerní prohlídku starého, opravené-

ho městečka Manerba del Garda s nezbytným koste-

lem na vrchu a kamennými uličkami a vydali se zpět 

do kempu.

Možná užitečné postřehy:
- v restauracích, které jsme navštívili nám automaticky 

účtovali „spropitné“ 2 EURa na účtence

- pečivo se většinou prodává na váhu, cena je uvede-

na v kilogramech

- v podzemním parkovišti jsme nejdříve museli najít ně-

koho, komu zaplatit za dobu stání, po zaplacení nám 

vydal kartičku a díky ní se otevřela závora u výjezdu 

(neznalci museli od závory odcouvat zpět, protože je 

nepustila ven)

- velmi dobře se dá nakupovat v místních „supermer-

catech“ Lidl, Norma, Italy Mercato a podobným

pozor na kruhových objezdech kterých je všude mno-

ho, nikdo nepoužívá blinkry, raději zatroubí

- na severu jezera jsou větší vlny

- v době naší návštěvy se hrálo mistrovství ve fotbale 

a každá restaurace i hospoda měla venku plazmovou 

obrazovku a mnoho hlučných sportovních fandů

- kemp se na noc zavírá, pokud se nestihnete do 23:00 

hodin vrátit, autem se dovnitř dostanete až ráno, pěš-

ky brankou hned a nebo na speciální vypůjčený klíč

polední siesty minimálně od 12:00 do 15:00 hodin 

Italové striktně dodržují, všude je zavřeno, opravdu 

všude

- nevím, kdo a jakým způsobem píše turistické průvod-

ce, ale informace získané v takovém jednom v česku 

zakoupeném průvodci se ukázaly být velmi nedosta-

čující, nejlepší je se spolehnout sami na sebe a infor-

mace hledat třeba na internetu...
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Kulturní výbor obce Šaratice pořádá dne 28. 9. 2008
0. ročník

Šaratické voříškiády 
a výstavy psů bez PP

KDY? v neděli 28. 9. 2008 
KDE? ve dvoře OÚ Šaratice

Předběžný program:
  9.00 –   9.30 Přejímka psů
  9.45 Zahájení výstavy, 

představení porotců
10.00 – 14.00 Posuzování v kruhu
14.00 – 15.00 Doplňkové soutěže (Dítě a pes, Pejsek šikulka ad.)

Startovné: 100,- Kč

Přihlášky můžete: 
1) posílat e-mailem na adresu obec@saratice.cz
2) posílat poštou na adresu Obce Šaratice
3) osobně odevzdat v kanceláři OÚ Šaratice

Uzávěrka přihlášek je 19. 9. 2008

Více informací na

www.saratice.cz
a na e-mailu   obec@saratice.cz

11Tlapky v Trapu



SPlIt – ChorVatSKo 
2�. – 2�. �. 200�

Je středa 23. 7. 2008 odpoledne a já nakládám hrůzu 

věcí do auta neb vyrážím s klukama na menší výstav-

ní „dovolenou“ do Chorvatska. V Brně nakládáme 

na naši palubu kamarádku Míšu s VOK Airony a v 

pět hodin je řádný odjezd směr Split. Proč Split??... 

protože ve Splitu se konají v následujících 4 dnech 

vyhlášené a rozhodčími velmi kvalitně obsazené vý-

stavy... rozhodla jsem se tedy, že Chorvatsko se sta-

ne „Pepeeho 8 státem“, kde se pokusíme zabojovat o 

titul šampiona.... v této době jsem neměla tušení, jak 

moc pravda toto tvrzení bude:::: Cesta je úmorná a 

po 15 hodinách jízdy jsme na místě našeho ubytování. 

Pokoj máme rezervován 15 km od Splitu v městečku 

Kaštela v nádherné vile Cezar, kde se k nám i psům 

chovali po celou dobu pobytu fantasticky. Pláž je od 

vily vzdálena cca 250 m přes ne příliš udržovaný park, 

který je vsak ideálním pro venčení a hrátky psů. Po 

desáté ranní jsme ubytovaní a zmoženi náročnou 

cestou usínáme.... budíček je kolem druhé odpolední! 

Velké chystání a před 16 hod odjíždíme plni očekává-

ní na první noční výstavu do Splitu. 

 Sraz české výpravy je mezi 16 - 17 hod na výstavišti. 

Po menším chaosu s parkováním jsme se ale nakonec 

„shromáždili“ a náš společný noční výstavní maraton 

mohl začít.... Atmosféra na výstavě byla jedinečná, jen 

těžko lze popsat to, co zde člověk prožíval! Zahájení 

bylo i s mírným zpožděním grandiozní a myslím, ze se 

všichni účastníci dobře bavili. Velkolepé představová-

ní rozhodčích, hymna a závěrečné nasvícení kruhů re-

flektory a loučema nemělo chybu... jednoduše - jsem 

ráda, ze jsem se rozhodla to zkusit. 

Výprava českých nadšenců a členů MSC byla oprav-

du velká! Pokusím se nás všechny z MSC tedy vyjme-

novat: já a moji RR kluci Alex a PePee, Míša s VOK 

Airony, Věrka – Jana – Jiřinka a Martin se sloughama 

Jamunou a Lajlou, Natálka s Míšou a argentinky Albi a 

Naše DoVoleNá

4nightS dogS ShoW
Velký zážitek, něco ne zcela běžného.. taková trošku jiná dovolená než si asi všichni představujeme.. 
přesto pro nás „ účastníky a členy MSC“ nezapomenutelná doba v Chorvatsku…velká výprava pohle-
dem Barbory Zdráhalové, majitelky RR kluků Alexe a PePeeho www. alexapepee.cz 

12 Tlapky v Trapu



Absolut, kanárky Buchťa a Abíček a parsonka Anička. 

Mezi další účastníky, nečleny MSC, je možné jmeno-

vat manžele Janulíkovi s tibetskýma dogama, smečku 

whippetářů, azawakařů, sloughin, saluk a výmarů. … 

jednoduše řečeno „ bylo nás jak psů“ a aby bylo jas-

no, že držíme společně – vyvěsili jsme si i vlajku na 

stany!!! 

Během první výstavní noci jsme si všichni tak nějak 

zvykali na „to peklo vystavovat v noci“, jelikož co si 

budeme nalhávat .. bylo to opravdu velmi velmi ná-

ročné !! Moc ráda bych Vám napsala, jak celá noc 

proběhla, ale bohužel nevydržela jsem do konce … 

po od vystavování PePeeho v jeho třídě jsem se 

napila nějaké vody „ z obchodu“ a bylo posekáno! 

Jen než jsem se dostala od kruhu k „našemu ležení“ 

jsem pozvracela stan dalmatinů, následně pána od 

královských pudlů a zakončila jsem to zvracením u 

bufetu vedle nás.. fakt super!! Lehla jsem za klukama 

do stanu  a snažila se vydržet.. nešlo to a po dalších 

dvou „výletech“ jsem zavelela odjezd na vilu.. .. samo 

s omluvou všem z naší výpravy a hlášením, že pěsti 

budu držet tak i tak!!! Na pokoj jsme dorazili kolem 

jedné hodiny ranní a všichni padli. .. já to teda ještě do 

cca 4 hod ranních řešila průběžně na WC:: 

Totálně převrácený režim... vstáváme po necelých 6 

hodinách spánku / já cca 3 hodinách/ , teda všichni 

vstávají jen PePee spí! V deset hodin se nám podaří 

dostat z postele i pana Pepíčka a vyrážíme na pláž, 

kde vegetujeme do cca 13 hod. Na pláži je nám úžas-

ně.. sluníčko pálí, lidé jsou vůči nám velmi ohleduplní, 

pesáci neskutečně řádí v moři a my si libujeme.. je 

nám vážně fajn!! Dokonce i já už zvládám udržet ales-

poň pití v těle.. Kolem 19 hod přijíždíme na výstaviště..

dnes je vše připraveno mnohem lépe, organizátoři 

vychytali chyby předchozího dne a spokojenost je 

tedy veliká. Dnešní noc jsem rozhodnutá vydržet až 

do konce .. a PePee dal snad právě proto, abychom 

nečekali jen tak „ BOB“!  Závěrečné soutěže začínají 

kolem půl druhé ráno a jsou připraveny opravdu lel-
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kolepě.. jsem velice mile překvapena zájmem rozhod-

čích, ostatních vystavujících a diváků o jednotlivé sou-

těže! Potlesk a líbivá hudba znějící při komentování 

jednotlivých soutěžících psů je pro nás velmi hřejivá, 

protože něco takového se u nás „nevidí“:::bohužel:: 

Pepee přichází na řadu kolem třetí hodiny ráno, kdy 

nastupujeme do závěrečné soutěže BIG FCI group VI. 

, kterou posuzuje paní rozhodčí Monique van Brempt 

/ B/. PePee odvádí i přes děsivou ranní hodinu fantas-

tický výkon a v obrovské konkurenci nejkrásnějších 

psů FCI group VI získává titul BIG 3. place!! Děkujeme 

moc paní rozhodčí za nádherný zážitek a ocenění pro 

PePeeho!! Znovu musím zdůraznit, že jsem v životě 

neviděla tak obrovský zájem rozhodčích o závěrečky.. 

všimla jsem si, že při nástupu každého psa do závě-

rečného kruhu v soutěži BIG povstal rozhodčí, který 

mu zadal BOB a tleskal „svému psovi“  po celou dobu 

jeho běhu v  „čestného kruhu“ / nutno podotknout, 

že rozhodčí vstávali několikrát za večer dle počtu jimi 

odposuzovaných plemen a nikdy se nestalo, že by 
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na některého psa zapomněli/  … byla jsem dojatá a 

pyšná, že tohle mohu díky svému chlapci prožívat! … 

Plná dojmů, nadšení a euforie odjíždím za nekonečné 

podpory Míši a Airony  ve čtyři ráno na vilu, kde celá 

naše výprava padá únavou…  

  

Třetí den  se nám podařilo spát až do deváté ranní:: 

pět hodin spánku už nám začíná stačit ani nevíme jak! 

Adrenalin v krvi na této akci nám nedovoluje více od-

počinku neb se snažíme užít si vše naplno … :: Ihned 

vyrážíme k moři, ale po poledni se zatahuje.. navečer 

se spouští šílený liják – vytrvale prší cca 4 hodiny a my 

se děsíme toho, jak dnešní výstava proběhne! Přestá-

vá pršet kolem šesté hodiny, rychle skládáme vše do 

aut a vyrážíme na výstaviště… tam nás však „stíhá“ 

další průtrž, tentokrát nechybí ani šílený větr! Z auta 

pozorujeme náš letící a lámající se stan / není tedy 

sám, které po výstavišti lítají.. /! Čekáme v autech.. je 

půl osmé a přestává pršet, nic nevzdáváme a i za re-

álné možnosti, že slejvák přijde znovu letíme na výsta-

viště chystat vše potřebné pro „naše pesáky“. Počasí 

se umoudřuje a během hodinky výstava začíná a před 

organizátory je nutno smeknout neb to co dokázali 

obnovit za hodinu bylo neuvěřitelné! My teda nic moc 

neobnovili.. jeden stan byl totálně zničený, druhý se 

podařilo pomocí drátů postavit a na něj jsme nějak 

přidělali plachtu ze stanu zničeného… rukama noha-

ma jsme vše složili a zázemí bylo opět funkční! Díky 

dešti bylo i ovzduší dnes mnohem příjemnější a tak i 

my jsme se mnohem pružněji pohybovali mezi kru-

hy „našich favoritů“ ::  Celá naše výprava je neustále 

na nohou, jak si navzájem chodíme fandit a snažíme 

se něco fotit..  Rhodesian ridgebacky posuzuje pan 

rozhodčí Per Iversen / N/! Obávaný rozhodčí si vsak 

„mé srdce získává“ ihned jak nastupujeme s PePeem 

do kruhu, jelikož první slova tohoto velmi přísného, 

přesto kvalitního rozhodčího směrem k divákům zní „ 

This dog is lovely, he is really champion!“... a já měla 

jasno! Byla jsem přesvědčena o tom, ze PePee třídu 

šampionů vyhraje. A jak jsem tušila, tak se stalo.. ba 
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co ..PePee získává od pana rozhodčího známky Ex.1, 
CAC, BOB „ Best of breed“!!! Bomba, fantazie.. pro-
žívám velice rozporuplné pocity, ale jsem pyšná, ze i 
dnes bude Pepee reprezentovat v závěrečných soutě-
žích mé nádherné plemeno. Děkuji moc panu rozhod-
čímu za „ dojetí“, krásné slova a hodnocení PePeeho!  
Závěrečné soutěže stejně jako den před ve famózním 
stylu... ale začínáme o téměř hodinu a půl dříve, fan-
tastický výkon! Z naší výpravy nabíhají jako první do 
závěrečných soutěží páry tibetských dog a pro nás 
všechny se stává velkým úspěchem jejich druhé mís-
to!! PePee přichází na řadu po  půl jedné ráno. FCI 

group VI posuzuje paní rozhodčí Marit Sunde / N/ a 
nás zrzeček si paní rozhodčí „naklonil na svou stra-
nu“ a získává res. BIG FCI group VI!!!!!Neuvěřitelné 
se stává skutečností a můj chlapeček se podruhé za 
sebou objevuje za obrovského potlesku pana rozhod-
čího Per Iversena na bedně soutěže BIG!! Díky PePee 
za bomba reprezentaci nás všech…. Ve tři přijíždíme 
na penzionek a usínáme.. nutno říci, že psi už téměř 
do pokojů nosíme neb jim odmítají spolupracovat no-
žičky / a my se jim moc nedivíme../ ! 
Poslední den u moře.. ráno je náročné, únava už za-

číná být více než zjevná, psíčkové už nemají moc sílu 
řádit ve vodě, my nemáme sílu fungovat.. ! Sluníčko 
je dnes opravdu úmorné a teploty ve stínu dosahují 
39stupňů… nedá se být téměř nikde, všude je „na 
zdechnutí“!!. Na výstaviště dorazíme na 16 hod / bo-
hužel jsme museli vyklidit penzion a tak si užíváme i 
na výstavišti totální výpek a teplotu kolem 38 stupňů 
ve stínu snášíme všichni velmi velmi těžce../... nako-
nec se počasí umoudří a začne lehce foukat! Výstava 
začíná včas.. vše klape a já mám spoustu času na 
focení přátel, jelikož RR přicházejí na řadu v kruhu 
jako poslední plemeno, tj. kolem půlnoci. Rhodesian 

ridgebacky dnes posuzuje velmi příjemný rozhodčí 
pan Mile Aleksoski / MK/ a od počátku na mne pů-
sobí velice dobře. Naposledy v Chorvatsku jdeme s 
PePeem bojovat do třídy sampionů a nemozné se 
stává skutečností:: Pepee získává u pana rozhodčího 
známky Ex 1, CAC, CACIB, BOB „ Best of breed“!!!!!! 
Po pravdě si myslím, že se mi to zdá.. PePee předvedl 
v Chorvatsku maximální výkon a při své premiéře zde 
bere ze 4 výstav maximum!!! Díky chlapče… Závěreč-
né soutěže ve většině vynecháváme a ve dvě hodiny v 
noci sedáme  do aut a vyrážíme na cestu domů..... 
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Cesta domů byla pro nás nekonečná…. zácpa ve Víd-
ni už byla jen „třešničkou“ na dortu  17 hodinového 
cestování při totálním vyčerpání:: V Brně vysazujeme 
holky a domů už dojíždíme téměř po „slepu“::  I pres 
velkou náročnost výpravy jsem happy.. jsem happy z 
toho, že Pepee dokázal i v dalším státě své kvality:: 
že Alexíček si užil bájo rekreaci u moře s přáteli:: že 
ještě existují lidé, co nám fandí a drzí pěsti:: že mám 
Karla, co mne podporuje v mých úletech:: že mám 
dvě zrzavé štěstí, které můj život naplňují nekonečnou 
láskou!!! 

DÍKY VŠEM ČLENŮM MSC I OSTATNÍM ÚČASTNÍ-
KŮM TÉTO NEZAPOMENUTELNÉ VÝSTAVNÍ DOVO-
LENÉ ZA JEJICH SPOLEČNOST!! BYLO NÁM S VÁMI 
SKVĚLE.. 
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2�. �. 200� CaC Split   

Sloughi , 
rozhodčí Monique V. Brempt – Belgie 

Jamuna Bohemia Genao - V1, CAC-HR, 

BOB / majitel Věra Malátková/ 

Lajina Bohemia Genao - V1, CAJC / majitel 

Věra Malátková/ 

rhodesian ridgeback,  

rozhodčí Petru Muntean – Rumunsko 

Multi CH, Multi JCH Djuba – Lee – PePee 
von der Burg Litermont V1, CAC – HR/ ma-

jitel Barbora Zdráhalová/ 

argentinská doga,
rozhodčí  Mile Aleksoski – Makedonie

Absolut Baby Ritakim V1, CAJC, Junior 
BOB / majitel Natálie Janulíková a Michal 

Jorda/

Albi White Tiger Ritakim V1 CAC / majitel 

Natálie Janulíková a Michal Jorda/

Kanárská doga 
rozhodčí Marit Sunde - Norsko

Ave Cobra Ritakim VD / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

Abramovicz Ritakim VD / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

Výmarský ohař 
rozhodčí 

Airony Monvi Salvia  V2 / majitel Michaela 

Vrbková/

Parson rus. teriér,
rozhodčí Per Iversen – Norsko

Anne Killers Hole   VD / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

 

2�. �. 200� CaCIB Split 
 

Sloughi , 
rozhodčí Torbjorn Skaar – Švédsko

Jamuna B.G. – VD / majitel Věra Malátková/ 

KoMPLetNí VýSLedKy čeSKé VýPRAVy čLeNů MSC
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Lajina B.G. - V1, CAJC, BOB / majitel Věra 

Malátková/

rhodesian ridgeback, 

rozhodčí Andrew Brace –Unitated Kingdom 

Multi CH, Multi JCH Djuba – Lee – PePee 
von der Burg Litermont V1, CAC – HR, CA-
CIB, BOB, BIG. 3. place  / majitel Barbora 

Zdráhalová/ 

argentinská doga, 
rozhodčí Ramon Podesta / Chille/

Absolut Baby Ritakim V1, CAJC / majitel 

Natálie Janulíková a Michal Jorda/

Albi White Tiger Ritakim V2 res. CAC / maji-

tel Natálie Janulíková a Michal Jorda/

Kanárská doga 

rozhodčí Monique van Brempt -  Belgie

Ave Cobra Ritakim V1, CAJC / majitel Natá-

lie Janulíková a Michal Jorda/

Abramovicz Ritakim V2 / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

Výmarský ohař,  
rozhodčí Per Iversen – Norsko

Airony Monvi Salvia  V2/ majitel Michaela 

Vrbková/

Parson rus. teriér , 
rozhodčí Libor Ježek - Chorvatsko

Anne Killers Hole   V1, CAJC, BOB  / maji-

tel Natálie Janulíková a Michal Jorda/

 

 

2�. �. 200� CaC Split 
 

Sloughi , 
rozhodčí Libor Ježek – Chorvatsko 

Jamuna B.G. - V1, CAC-HR / majitel Věra 

Malátková/ 

Lajina B.G. - V1, CAJC, BOB / majitel Věra 

Malátková/

 

rhodesian ridgeback , 

rozhodčí Per Iversen – Norsko

Multi CH, Multi JCH Djuba – Lee – PePee 
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von der Burg Litermont V1, CAC – HR,  
BOB,  res. BIG 
 / majitel Barbora Zdráhalová/ 

argentinská doga 

rozhodčí Marit Sunde -Norsko

Absolut Baby Ritakim V1, CAJC / majitel 

Natálie Janulíková a Michal Jorda/

Albi White Tiger Ritakim VD/ majitel Natálie 

Janulíková a Michal Jorda/

Kanárská doga 

rozhodčí Libor Ježek - Chorvatsko

Ave Cobra Ritakim V1, CAJC / majitel Natá-

lie Janulíková a Michal Jorda/

Abramovicz Ritakim V2 / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

Výmarský ohař 
rozhodčí Mile Aleksoski – Makedonie

Airony Monvi Salvia  VD / majitel Michaela 

Vrbková/

Parson rus. teriér ,
rozhodčí Ramon Podesta - Chille

Anne Killers Hole   V1, CAJC, BOB  / maji-

tel Natálie Janulíková a Michal Jorda/

 

2�. �. 200� CaCIB Split 
 

Sloughi, 
rozhodčí Paul Stanton - Švédsko

Jamuna B.G. – VD / majitel Věra Malátková/ 

Lajina B.G. - V1, CAJC, BOB / majitel Věra 

Malátková/ 

lajina splnila podmínky pro udělení titu-
lu ChorVatSKÝ JuNIoršaMPIoN!

rhodesian ridgeback,  

rozhodčí Mile Aleksoski – Makedonie

Multi CH, Multi JCH Djuba – Lee – PePee 
von der Burg Litermont V1, CAC – HR, CA-
CIB, BOB
 / majitel Barbora Zdráhalová/ 

Pepee splnil „výstavní podmínky“ pro 
zisk titulu šaMPIoN ChorVatSKa!! .. 
nyní už jen potvrdit titul  výhrou jakého-
koliv CaC po lhůtě roku a dne.. 
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argentinská doga 
rozhodčí Monique van Brempt -  Belgie

Absolut Baby Ritakim V1, CAJC, Junior 
BOB / majitel Natálie Janulíková a Michal 

Jorda/

Albi White Tiger Ritakim V2 res. CAC / maji-

tel Natálie Janulíková a Michal Jorda/

absolut splnil  podmínky pro udělení ti-
tulu ChorVatSKÝ JuNIoršaMPIoN!

Kanárská doga 

rozhodčí Paul Stanton - Švédsko

Ave Cobra Ritakim V1, CAJC / majitel Natá-

lie Janulíková a Michal Jorda/

Abramovicz Ritakim V2 / majitel Natálie Ja-

nulíková a Michal Jorda/

ave splnila podmínky pro udělení titulu 
ChorVatSKÝ JuNIoršaMPIoN!

Výmarský ohař 
rozhodčí 

Airony Monvi Salvia  VD/ majitel Michaela 

Vrbková/

Parson rus. teriér , 
rozhodčí Mile Aleksoski – Makedonie

Anne Killers Hole   V1, CAC, CACIB, BOB  

/ majitel Natálie Janulíková a Michal Jorda/

aničce chybí poslední CaJC na splnění 
podmínek Chorvatského junioršampio-
na!!

21Tlapky v Trapu



Na toto téma bylo  napsáno nejedno pojed-

nání. Trh s krmivy pro psy, kočky a ostatní 

domácí zvířata je pro běžného smrtelníka 

velkou neznámou. Proto, abychom se v něm 

zorientovali potřebujeme znalosti z krmivář-

ství, zdravovědy, chemie, ale nepochybně 

i chovatelské zkušenosti, cit a pozorovací 

schopnosti.

Pokud se omezíme na trh v České republi-

ce, je zde chována jak řada plemen uznáva-

ných FCI, plemen národních, ale i nepřeber-

ná řada různých kříženců všech váhových 

kategorií a velikostí. Každé plemeno nějak 

historicky vznikalo /v určité době a na urči-

tém území/ a z toho také vyplývají i různé 

potravinové nároky.

Z mých zkušeností  vím, že např. japonským 

plemenům nevyhovují krmiva s obsahem 

mléka, velkým plemenům není vhodné po-

dávat krmiva s vysokým obsahem protei-

nů a tuků. Psům kteří nejsou v zátěži není 

vhodné podávat vysoko-proteinová krmiva, 

krmiva kategorie Performance. Kromě nežá-

doucího zatěžování trávicího systému psa 

může dojít u fen ke spouštění nežádoucích 

laktací atd.

oDBorNé téMa

jak rozpoznat kvalitní kr-
Mivo pro pSy???
odborný pohled na výběr a především rozpoznání kvalitního krmiva pro Vaše pejsky nám zpracoval 
pan ing. Gerhard Stein – StAZ spol. s r. o.
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Jak se ale k tomuto problému postavit, když 

ze všech plemen psů znám jenom to svoje a 

mnohdy ani to ne? Podle zákona o krmivech 

musí být každé krmivo deklarováno. Tuto 

deklaraci obvykle najdeme na zadní straně 

obalu. Tam najdeme důležité údaje o tom, 

kolik krmivo obsahuje  procent bílkovin /N-

látky/, tuků, vlákniny, popelovin či vlhkosti. 

Najdeme tam i obsahy vitamínů. 

Netvrdím, že to nejsou údaje důležité, ale ty-

to jakostní znaky vám nedají skutečný obraz 

o kvalitě daného krmiva. Daleko důležitější 

údaje najdete v kolonce složení. Mnohdy to 

bývá opravdu zajímavé čtení

Byli byste ochotni zaplatit za 15 kg balení 

/v pěkném obalu/ krmiva s deklarací složení 

výrobky živočišného původu, obiloviny, cuk-

ry a tuky,  1500 Kč? Já tedy rozhodně ne.

Ale zpět k problému, který jsme nastínili. 

Jsem-li i naprostý laik, což většina z Vás ne-

ní nebo nemám jistotu, zda-li je moje volba 

správná a chci dát svému psovi to nejlepší 

postupoval bych takto: Chce-li se krmivo 

nejen tvářit jako superprémiové, nemělo 

by být na prvním místě uvedeno obilí /snad 

s výjimkou krmiva light, senior/. 

To znamená, že na prvním místě bychom mě-

li nalézt deklaraci typu kuřecí moučka, rybí 

moučka, jehněčí moučka. V žádném přípa-

dě bychom tam neměli nalézt v textu něco 

jako vedlejší produkty živočišného původu, 

masové deriváty a podobně. Krmiva z tako-

výmto složením bych řadil v lepším případě 

mezi prémiová. Samozřejmě této kvalitě by 

měla odpovídat i výrazně nižší cena. 

Podezřelým může být i označení, ze kterého 

nabudete dojmu, že v každé granuli je skry-

to nejméně celé kuře. Tyto české překlady 

většinou bývají básnickým překladem ozna-

čení uvedeného v angličtině.

Suroviny na etiketě by měly být řazeny za 

sebou v sestupném pořadí. To znamená, 

že na prvním místě je surovina, které je ve 

výrobku obsaženo nejvíce, na druhém, ta 

které je druhé nejvíce atd. Na druhém či dal-

ším místě se mohou objevit obiloviny. I ty by 

měly být jednoznačně deklarovány. Pro lep-

ší názornost uvedu některé, např. pšenice, 

rýže, kukuřice, ječmen, oves atd. Za zaml-

ženou deklaraci je možno považovat ozna-

čení, vedlejší produkty rostlinného původu, 

obiloviny, rostlinné deriváty apod. Argumen-

tace, že výrobce neuvádí konkrétní složení, 

protože je to výrobní tajemství zde neobstojí. 

Označení obiloviny vlastně výrobci může 

umožnit i to, že se ve výrobě použije jaká-
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koliv obilovina, v řadě případů ta nejlevnější, 

která se na trhu dostane. 

Zákazník si tak vlastně pokaždé může koupit 

jiné krmivo. To nebezpečí tady bezesporu 

je. Mezi rostlinnými produkty v krmivech se 

často objevuje pojem sója, sójové boby či 

sójový olej. Tato surovina se v krmivu cho-

vá velice zajímavým způsobem. Ovlivní nám 

v deklaraci krmiva dvě položky a to bílko-

viny / N-látky/, jejichž obsah přidáním sóji 

prudce vzrůstá, ale také tuky. Za přispění 

sóji jako vstupní suroviny lze s menšími ná-

klady vyrobit krmivo, které obsahuje vysoké 

množství proteinů /30% i více/. Tyto jsou pro 

psa v méně stravitelné podobě. Druhým zá-

zračným úkazem, který sója dokáže je to, že 

se nám v krmivu zvedne i množství tuků. 

Jelikož pes není vegetarián, ale masožravec, 

není zajisté žádným tajemstvím, že živočiš-

né tuky jsou pro psa daleko prospěšnější a 

užitečnější než-li tuky rostlinné. I tento argu-

ment jednoznačně podporuje to, co jsem 

konstatoval již úvodem. Že není důležité 

množství proteinů a tuků, ale kvalita vstup-

ních surovin. 

Budeme-li u výběru krmení postupovat vý-

še uvedeným způsobem, řada krmiv tímto 

sítem neprojede a o to je pro nás výběr jed-

nodušší.

Trošičku složitější už bude se zorientovat 

např. v oblasti zchutňovadel s příchutí kuře-

te apod. Je to stejné, jako když místo rumu 

budete pít rumovou esenci. Zchutňovadla se 

běžně přidávají i do krmiv pro dobytek. Jako 

zchuťňovadlo může být použita i krmná sůl. 

Kvalitní krmivo by proto mělo obsahovat co 

nejnižší procento soli. 

Jednotlivá krmiva, alespoň ta která se tváří 

jako kvalitní, neopomínají uvádět, že  obsa-

hují vyvážené množství nenasycených mast-

ných kyselin Omega 3 a Omega 6. V drtivé 

většině je zdrojem Omega 3 kyselin lněné 

semínko.

Co je k tomu vede? Myslíte že je to ta nejlep-

ší varianta? Já si myslím, že ne. Daleko opti-

málnějším a pro psa využitelnějším zdrojem 

Omega 3  je rybí moučka. Co myslíte, co ví-

ce ovlivní výrobní cenu krmiva, lněné semín-

ko nebo rybí moučka? Množství mastných 

kyselin Omega 3 jejichž zdrojem je ryba 

nebo lněné semínko, může být srovnatelné, 

prospěšnost pro zdraví psa různá. Při logic-

ké úvaze si na to zajisté odpovíte sami.

Problémem, se kterým si laik už tak snadno 

neporadí jsou alergeny. Některá krmiva jich 

obsahují více, některá méně. Z těch, které 

se v krmivech vyskytují, bych alespoň někte-

ré vyjmenoval. Patří mezi ně sója, chemické 

konzervanty, vajíčka, mléko, pšeničný lepek, 

potravinářské barviva atd. Pro zdravého psa 

to nemusí být nepřekonatelný problém. Pro 

citlivé psy mnohdy stačí i velice malé kon-

centrace a může vzniknout veliký problém. 

Nejideálnější, jak se alergiím vyhnout, je vý-

běr krmiva ,které obsahuje alergenů co nej-

méně. Problém sóji a jejich produktů jsme 

už nastínili. Chemické konzervanty by se sa-

mozřejmě v superprémiových  krmivech ne-
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měly  používat, takový je celosvětový trend. 

U krmiv prémiové řady či nižších řad se s ni-

mi samozřejmě setkáme. Způsob konzerva-

ce totiž zásadně ovlivňuje výrobní náklady. 

Vajíčko je ideálním zdrojem bílkoviny, na 

druhé straně je to však nepochybně jeden 

ze zdrojů případných alergií. V tomto směru 

se mohou názory různit, zda vajíčko ano či 

ne. Nejsem-li si však jistý, jakou alergií můj 

pes trpí pak se krmivu s obsahem vaječné 

bílkoviny raději vyhnu. U zdravého psa sa-

mozřejmě žádný problém.

Je nezpochybnitelné, že část psí popula-

ce může trpět alergiemi na pšeničný lepek. 

Dobře, pšenice se dá nahradit např. kukuřicí. 

To není problém. Problém je malinko jinde. 

A to ve stravitelnosti různých druhů obilovin, 

které pak zpětně ovlivňují celkovou stravi-

telnost krmiva. Pro lepší názornost uvádím 

stravitelnost rýže je 72 % , kukuřičný lepek 

68 % , pšenice 60 % , kukuřice 54 %.

Zase zamyslíme-li se nad údaji stravitelnos-

ti některých obilovin, je zřejmé že čím více 

obilovin krmivo obsahuje, tím je stravitelnost 

krmiva menší. V tomto směru matematika 

funguje.

Potravinářská barviva se mohou vyskytovat i 

v krmivech, která zrovna nehýří všemi barva-

mi. /zelená, hnědá, modrá, žlutá, červená/. V 

rámci filosofie některých firem je to, že po-

užívají barviva  pro sjednocení barvy všech 

granulí. U krmiv, která jsou vyráběna na čis-

tě přírodní bázi můžete nalézt granule jejichž 

barvy se mohou lišit. Barva těchto granulí je 

totiž ovlivněna druhem použitých vstupních 

surovin. U amerických a kanadských granulí 

se často jako zdroj vlákniny používá červená 

řepa. No a např. řepa vypěstovaná v Sasket-

chewanu vám bude barvit granule jinak než. 

řepa vypěstovaná v Californii. Je to podob-

né jako když budete pěstovat jednu odrůdu 

vína v různých lokalitách. Výsledná sklizeň 

bude mít malinko jiné specifické vlastnosti.

V poslední době se často setkáváme  s do-

tazem týkajícím se obsahu betakaroténu. 

Zde zase můžeme všeobecně říci, že stejná 

rostlina pěstovaná na různých místech mů-

že mít různý obsah betakaroténu. Čím horší 

a náročnější podmínky pro její růst, tím bu-

de obsah betakaroténu v rostlině větší. Po-

kud bychom tento problém nerozpitvávali 

zbytečně zeširoka, tak se dá říci, že čím více 

krmivo obsahuje rostlinných složek, tím je 

větší jeho obsah betakaroténu.  Dá se před-

pokládat, že z pohledu na menší množství 

obsahu betakaroténu  v krmivu bude výhod-

nější používat krmiva u nichž tvoří rostlinnou 

složku bramborové úsušky či rýže. Větší 

obsah betakaroténu najde zajisté v pšenici  

V případě kukuřice víte, že zrno má samo o 

sobě krásnou nažloutlou barvu. Přítomnost 

betakaroténu by se dala dokázat pokusy.

Jen stěží se dá uvěřit někomu kdo tvrdí, že 

jeho krmivo betakarotén neobsahuje. Berte 

to jako nesporný fakt. Budete-li krmit granu-

lemi, po kterých srst Vašeho psa zčervená, 

budete se muset poohlédnout po jiné vari-

antě. V případě správné volby červená bar-

va srsti zmizí.
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Chci-li prorazit na trhu, měl by jsem se od 

ostatních nějak odlišit. Proto se setkáváme 

i s tím, že ten či onen výrobce tvrdí, že ta 

či ona surovina dává jeho značce výjimečné 

vlastnosti. To samozřejmě nevylučuji, vždy 

se ale na věc musím dívat komplexně. Tak-

že např. uvedu, že moje značka obsahuje 

L-carnitin. Na tom by nebylo nic špatného. 

Jenže pokud ve složení krmiva najdu de-

klarace typu vedlejší produkty živočišného 

původu, rostlinné tuky apod. má to pak vý-

znam? Většinou jen ten reklamní. Celkovou 

hodnotu krmení to mnoho nevylepší.

Měl by jsem se rozhodnout podle výše 

uvedených kritérií. Musím počítat, že cena 

kvalitního krmiva bude vyšší, ale nemusí 

být přemrštěná .Cenu samozřejmě ovlivňu-

je kromě kvality výrobku i reklama. Je jas-

né, že i tu musí vždy někdo zaplatit.No asi 

to zřejmě nebude nikdo jiný než zákazník. 

Takže i zde funguje určitá úměra ve vztahu 

kvalita a cena. Drahé totiž může být i méně 

kvalitní krmivo s velkou a bombastickou re-

klamou. Ale to už je zase trošku jiné téma. 

Každý kdo si pořídí psa by si měl uvědomit, 

že pořizovací cena je ten nejmenší náklad, 

který se psem má. Nemám-li na to, abych 

mohl nakrmit opravdu slušně velkého psa, 

tak si raději pořídím středního nebo malého. 

Mám-li doma psů hodně, pak bych měl zvá-

žit co je lepší. Jestli krmit hodně psů špatně 

nebo menší množství či jen jednoho dobře. 

Přeji šťastnou ruku ve výběru. …  



CaniAgil - tablety pro psy 

období intenzivního rùstu, zvláštì jedincù velkých a obøích plemen (nad 25kg v dospìlosti),
  volné klouby a vazy dospívajících jedincù

kloubní a kostní problémy jako dùsledek vrozených patologických zmìn opìrné soustavy
  (dysplazie kyèelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, luxace èéšky, strmé úhlení
  konèetin)

získané zmìny kostí, kloubù a vazù  poúrazové stavy, zánìtlivá onemocnìní

vysoké nároky kladené na pohybový aparát  sport, výcvik, pracovní využití atd.,nadváha

kloubní problémy degenerativního rázu  osteoartróza, osteochondróza, poškození
  meziobratlových plotének

CaniAgil  podporuje fyziologickou výstavbu chrupavek, kloubù a vazù pùsobením následující
kombinace úèinných látek:

,

      doporuèené dávkování poskytne 600 mg celého komplexu glykosaminoglykanù 
      na 10 kg váhy psa, dále extrakt obsahuje nenasycené omega 3 kyseliny, esenciální 
      aminokyseliny (vysoká hladina glutaminu), zinek, mìï, mangan, pøírodní 
      antioxidanty jako kofaktory pøíznivého pùsobení glykosaminoglykanù na stavbu 
      chrupavky

      glykosaminoglykany :

         - váží v kloubní chrupavce vodu a zabezpeèují tak potøebné mechanicko-elasické 
            vlastnosti
         - stimulují správnou tvorbu  tkánì chrupavky, zvyšují produkci kyseliny 
            hyaluronové (pùsobí jako „mazadlo“ v kloubní štìrbinì)
         -  mají protizánìtlivý a analgetický efekt, snižují aktivitu enzymù pùsobících 
            poškození vlastní chrupavky

jihoafrická rostlina s velmi dobøe prokázanými pozitivními úèinky na klouby mechanismem podpory metabolismu
bunìk produkujících chrupavky  chondrocytù

         - chrání nenasycené mastné kyseliny omega 3 a kloubní buòky pøed pùsobením 
           vysoce  škodlivých volných radikálù (vedlejší produkt bunìèného metabolismu)
         - stabilizuje bunìèné membrány, zejména kosterní svaloviny, podporuje tak její 
            vývoj a pøispívá tak k tvorbì kvalitního svalového pláštì jako opory pro klouby

         - extrémnì dùležitý vitamín pro syntézu kvalitního kolagenu, nejhojnìjší bílkoviny 
            v celém organismu, silný antioxidant

         - základní stavební jednotky tìlních bílkovin, které si organismus neumí sám 
            vytvoøit, podpora kvalitního svalstva, chrupavek, vazù

Doporuèené dávkování 1,5 tablety /10 kg váhy psa.

-mrazem sušený 15ti procentní èistý extrakt z novozélandského mìkkýše Perna canaliculus 

-Harpagophyti radix  ïáblùv dráp

-vitamín E 5 500mg/kg pøípravku

-vitamín C 27 500 mg/kg pøípravku

-esenciální aminokyseliny

NA KLOUBY
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Superpremiová řada konzerv arden Gran-
ge s vysokým obsahem masa ‘Partners’ 

NOVINKA NA ČESKÉM TRHU

Konzervy ‘Partners’ představují komplet-
ní naturální výživu a jsou plnohodnotnou  
alternativou granulovaným recepturám 
arden Grange.  

Základem konzerv Partners je �0% čerstvé-
ho masa potravinářské kvality  ve třech 
druzích  s �ti procenty rýže. Souhlasně 

s nejnovějšími trendy ve výživě psů je ten-

to vysoký podíl masa s mírným podílem 

škrobů z dieteticky hodnotné rýže doplněn 

koktejlem hodnotných darů přírody pro 
zdravý psí život  jako je  čerstvá zelenina, 
dýňová semínka, mořské řasy a brusinky. 
Analogicky granulované řadě Arden Grange 

nejsou použity rostlinné oleje, pouze čistý 
rybí tuk, to vše vyváženo  vitamíny a mi-
nerály, s přídavkem glukosaminu a chon-
droitinu pro kloubní podporu. Nechybí juka 
pro zdravé tráven,  nukleotidy podporující 

imunitu a celkově tonizující organismus.  

Více než 70% čerstvého masa, rýže, zelenina, vita-

míny, minerály, nutraceutika

Všechny suroviny v potravinářské čistotě od dů-

věryhodných a doložitelných dodavatelů z Velké        

Británe, jasná deklarace složení kvalitativní i kvanti-

tativní  (nikoliv „maso a vedlejší produkty, obiloviny, 

oleje a tuky“) 

Žádné vedlejší rostlinné  nebo živočišné produkty, 

žádné oleje

Bez nutričně málo hodnotných plniv, zahušťovadel 

typu guarové gumy, zchutňovadel, soli, barviv a 

konzervantů (obvyklé složení oblíbených „kapsi-

ček“ je 4% masa a zbytek nedefinované obiloviny, 

barviva a konzervanty)

Bez pšeničného lepku, mléčných produků,  bez 

kukuřice, sóji

Netestováno invazivně na zvířatech

hypoalergenní nutričně hodnotná výživa 
holistického složení a potravinářské čis-
toty, respektující psa jako masožravce, 
bez přítomnosti surovin nevhodných pro 
výživu psa. Konzistence vlhké výživy vy-
hoví i špatně krmitelným psům  a při tom  
zachovává všechny výhody špičkové gra-
nulované stravy arden Grange. takto do-
ma neuvaříte! 

oDBorNé téMa

SuperpreMiovÁ Řada 
konzerv arden grange
Novinku na trhu v „řadě konzerv“ nám zhodnotil a představil pan ing. Gerhard Stein – StAZ spol. s r. o. 
,který je našim významným sponzorem
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Přísné veterinární podmínky pro vstup do 

Švédska zapracovaly a stalo se, že na mi-

strovství odjížděla z Česka mini výprava 

čítající jednoho greyhounda a jednoho ita-

láka. Je škoda, že spoustu coursingářů toto 

odradilo. 

Přestože jízda po Švédsku je skvělá a cesty 

tam jsou velmi dobře značeny, bez navigace 

bychom měli asi zamotanou hlavu. Akce se 

konala na zámeckých pozemcích ve vesnič-

ce Husby. Všude byl dostatek místa a každý 

účastník měl předem vyhrazeno své místo 

v kempu. Perfektně vytyčeno, označeno, ve-

likost cca 15x15 metrů stačilo bohatě i na 

karavan. K dispozici dostatek toy WC, v při-

lehlých budovách bylo potom další sociální 

zařízení, umyvadla , sprchy, WC, teplá voda, 

která byla vždy. Navíc bylo k dispozici Wifi 

připojení a u hlavní budovy elektřina, včetně 

elektrického vařiče, což bylo dobré zejména 

pro takové jako jsme byli my, kteří si vzali zá-

soby, plynový vařič a doma zapomněli bom-

bičky s plynem. Organizačně vše fungovalo 

vcelku dobře až na malé časové skluzy, což 

je u coursingu téměř pravidlem. 

První zklamání nám přinesly tratě. Údajně 

pro velmi dobře trénované psy. Možná trať 

číslo 1 nesla určité prvky náročnosti. Trať 

číslo 2 byla plochá louka s nenáročným te-

rénem, na té kromě kondice nemohly psi nic 

moc ukázat. Dalším negativem byla tvrdost 

tratí, které byly vyschlé. Za rohem měli zá-

toku, klidně si mohli hasiči udělat cvičení a 

mohl se terén trochu předem nakropit. Trať 

rePortáže oDJINuD

MiStrovStví evropy v cour-
Singu ve (po) ŠvédSkuNovinku na trhu v 
Fantastický článek o nevšedním zážitku na Mistrovství evropy ve Švédsku nám napsal skvělý pisatel 
Vašek Holoch od italského chrtíka dio diesel Bugsy  www.italian-greyhounds.eu
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číslo 1 byla skoro vedle kempu, byla kop-

covitá, s terénními překážkami a potokem. 

Nesmyslná byla poslední zatáčka o 180 

stupńů, která se nabíhala z kopce směrem 

do kopce. Velká plemena měla s tím problé-

my a bylo to docela nebezpečné vzhledem 

k tvrdému povrchu. Nevýhoda tratě 2 byla 

její vzdálenost cca 1 km od kempu. Infor-

mace o bězích do kempu nepronikly, takže 

jsme litovali, že nemáme vysílačky. Psi jsme 

musely mít zbytečně brzy u sedliště a vzhle-

dem k velkému vedru jsme měli práci navíc 

se stínem a ochlazováním. 

Velice přísná byla veterinární přejímka. Neje-

nom že se kontrolovaly všechny náležitosti 

v PET pase, ale každého psa veterinář vel-

mi důkladně prohlédl, u tlapek i mezi prs-

tíky apod. Potom se musel pes předvést 

v pohybu. Hárání fen se kontrolovalo velice 

přísně výtěrem. Po každém prvním běhu se 

navíc musel pes dostavit do 30 minut na ve-

terinární kontrolu. Někteří pejskaři tam blbli 

s nějakými ampulkami a stříkačkou něco do 

tlamy atd. Jedna čechoněmka nám potom 

řekla, že to jsou povolené látky na rychlou 

obnovu energie. Nějaké vitamíny a minerály. 

Dopingové kontroly se dělaly losem, vždy 

asi kolem pěti psů denně.

Nejpočetnější výpravy tam byly pochopitel-

ně ze severských zemí a potom Němci, Švý-

caři a Holanďané. 

Samostatnou kapitolou byli rozhodčí, kteří 

zkrátka bez skrupulí dokázali zvýhodňovat 

své národnosti. Byly poměrně velké rozdí-

ly mezi jednotlivým bodováním. 90% jich 

bylo ze severských zemí. Najednou mi by-

lo jasné, proč nebyl zájem o rozhodčí z ji-
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ných krajin. Navíc do bodování vnášeli prv-

ky národního bodování a vůbec nebrali na 

zřetel, že se jedná o mistrovský FCI závod, 

který musí být bodován výhradně dle řádu 

FCI. Výsledky prvních běhů byly k dispozici 

celkem rychle, ale pouze v sumáři. Rozpisy 

bodování byly k dispozici až kompletně po 

vyhlášení výsledků. 

Zprvu pesimisticky jsem vzhlížel k natahová-

ní čtyřkolkami. Ale v tom jsem se mýlil. Do-

cela to šlo rychle. Bylo to mimo jiné tím, že 

měli opravdu značkové profi terénní čtyřkol-

ky, kterým pohyb na nerovnostech nedělal 

sebemenší problém. Navijáky  sice někdy 

byli pomalejší, tahalo se spíše blíže, ale ne-

měly téměř žádné prodlevy. Kladky byly níz-

ké a rohy se tahaly přes dvě kladky zasebou, 

návnada tudíž nešla do ostrého ohybu. Ná-

vnada byla velký třapec plastu, kůže nebyla. 

Po prvním dnu se řešila malá velikost třapce, 

který se druhý den zvětšoval. 

Závod se skládal z dopoledních běhů, od-

poledních běhů a slavnostního vyhlášení. To 

probíhalo na prostranství před zámeckou 

budovou. Tradičně se vyhlašovalo prvních 

šest psů, tahaly se vlajky a hrály hymny. 

Mistrovství bylo organizačně vcelku dobře 

zvládnuté, mělo skvělé zázemí, optimálnímu 

prostředí a pořadatelé se snažili. Technická 

část byla skvělá, nejslabším článkem byli 

rozhodčí, kteří zapříčinili mnoho sporných 

momentů, velké rozdíly v bodování a šam-

pionát tak degradovali na úroveň meziná-

rodního mistrovství severských zemí. Zajisté 

toto mohl pohlídat delegát FCI, který mezi 

tratěmi sice údajně přejížděl na kole, ale 

vcelku mu to bylo jedno. Určitě si mohl ne-

chat jednotlivé velké rozdíly v bodování ne-

chat vysvětlit.

A nyní k našemu účinkování.

Do Švédska jsme odjížděli s netrpělivostí a 

nadějí, že konečně zúročíme své zkušenosti. 

Cesta byla bez problémů, trajekt jsme přežili 

bez nevolnosti. Navigace nás dovedla přes-

ně na místo kempu ve tři odpoledne. Naše 

česká výprava se tím zkompletovala. Jeden 

grey a jeden italák. Mlaďoch Akimek byl 

pouze na čumendu. 
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Po klidné pohodové noci, začaly v sobotní 

běhy. Šotek-grey Evy Dufkové běžel nejprve 

trať 2 a odpoledne potom trať 1. Běžel spo-

lu s obhájcem titulu z Ruska a kluci běželi 

opravdu absolutně vyrovnané běhy. Trať 2 

byla jako cvičná louka, náročnost žádná. Na 

této trati byli severští rozhodčí a ti měli sku-

tečně svérázný výklad pravidel rozhodování. 

Jeden grey po první zatáčce ztratil návnadu, 

ani jí nedohledal, zůstal stát a nakonec do-

stal více bodů, než ti, kteří absolvovaly celou 

trať. Zejména švédští rozhodčí se stali čer-

nou můrou spravedlivosti. Trať 1 byla už ná-

ročnější, ale zase dosti krátká. Na večerním 

vyhlášení Šotek bral třetí místo, titul obhájil 

opět Rus. Co jsme ale museli překousnout, 

bylo druhé místo za praktický nedoběh toho 

statisty.

Druhý den nás přepadla  nervozita. Běželi 

jsme nejdříve trať 1. Italáků bylo 11 a jakousi 

náhodou na nás zbyl běh bez soupeře. Žád-

né losování. To ale nevěděli, že my s tím ne-

máme problém. Běželi jsme poslední a Dízik 

trať proběhl naprosto precizně a jako jediný 

si cestou poštěkával. Dostal naprosto objek-

tivní hodnocení a bylo z toho druhé místo 

před druhým odpoledním během. 

Odpoledne jsme nastupovali na zkrácené 

trati 2. Italáci začínaly první s druhým. Dízik 

to opět proběhl dobře, navíc zakousl tak, že 

mu to nemohli z tlamy vůbec vyndat. Byla 

spokojenost. Navíc několik psů návnadu 

ztratilo, dokonce v jednom běhu oba dva. 

Na tak rovné trati to je i kus umění. Viděli 

jsme to tak do třetího místa. Nakonec z to-

ho bylo páté místo, kvůli švédskému roz-

hodčímu, který se se svými kolegy v našem 

případě rozešel o 20 bodů při hodnocení 

a navíc nám dal o 6 bodů méně než pso-

vi, který po první zatáčce ztratil návnadu a 

zjistil jí až po poslední kladce, kam mu mezi 

tím dojela. Byli jsme z toho absolutně rozča-

rováni, přestože i 5. místo je skvělý úspěch. 

Rozhodčí tohoto typu jsou ostudou takové 

prestižní akce. Konečně nám došlo, proč 

rozhodovali převážně seveřané a proč nebyl 

zájem o rozhodčí z jiných zemí.

Přesto jsme zanechali pěkný dojem, náš 

Akimek se strašně líbil a už se tam na příští 

rok rýsují potencionální nevěsty. Našli jsme 

si nové přátelé ze Švédska, Norska, Finska 

Holandska a Německa. Na ně se zlobit ne-

můžeme. Domů jsme odjížděli s rozporupl-

nými pocity. Jedno třetí místo a jedno páté 

místo nebylo pro naši mini reprezentaci za-

se tak špatné. 

Příští rok naschle v Čechách.
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MSC CaMP 200� aNeB NeNí 
NaD SuPer záBaVu
VELICE PĚKNÉ ZHODNOCENÍ MSC CAM-

PU 2008 OČIMA RR CENTA AFRICKÁ ZÁřE 

NÁM ZASLALA JEHO PANIČKA MARTINA 

CHLÍPKOVÁ    

www.cent.ic.cz

Opět je tu začátek srpna a odjezd na CAMP 

od MSC do Rudné pod Pradědem. Opět uvi-

dím staré přátele, ale i řadu nových. Opět 

budu na pokoji s malým střapatým šikulou 

Ronym a jeho paničkou Alenkou, ale pozor, 

letos nastává jedna velká změna v podobě 

dvou mladých slečen, které nejen budou 

bydlet s námi, ale i na CAMP s námi poje-

dou v našem malém prdítku, značky Renault 

5. Slečny jsou Arwen, drobná elegantní fen-

ka amerického pitbulla a její panička Monika. 

Byl jsem moc rád, konečně na tak dlouhou 

cestu příjemná společnost.

Během cesty jsme všichni, samozřejmě kaž-

dý ve svém jazyce, probrali program CAMPu, 

který byl letos vážně naditý akcemi. Posuď-

te sami : 3x výcvik poslušnosti začátečníci 

– pokročilý, 3x výcvik obran, pod taktovkou 

figuranta Rosti Valíčka z Rýmařova, 3x lo-

vecký výcvik, 3x coursing – trénink, soutěže 

a ve výčtu nesmí chybět ani společný výlet 

do okolí Pradědu. Poslední a největší tečkou 

bylo Mistrovství Moravy 2008 v coursingu. 

Nebudu rozebírat vše dopodrobna, to by-

chom si krátili mládí a tak něco jen tak z rych-

líku a o něčem více. Výcvik poslušnosti letos 

vedla panička u pokročilých a u začátečníků 

Melanie od Garyho. Psíčků bylo poskromnu 

a tak se na každého poctivě dostalo. Stejně 

tak u loveckého výcviku, který vedla panič-

ka, bylo zájemců málo, což je u lovečáku jen 

výhoda. U jedné lekce jsem byl přítomen a 

musím konstatovat, že ze začátku někteří 

nad zvěřinou doslova zvraceli,  ale ke konci 

aKCe roKu 200�

MSc caMp 2008
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výcviku byl jejich zájem již větší a byli ochot-

ni i aport zvěřiny v tlamce podržet. Moc je za 

pokroky chválím, hlavně obě holky Henessy 

a Gladys Sarangovi.

Největší zájem byl o obrany a oproti loňské-

mu roku se bylo i na co koukat. Začátkem 

Rosťa všem vysvětlil způsob jakým budou 

obrany prováděny a co vlastně sportovní 

obrany jsou. Některým psíčkům ze začát-

ku hlava nebrala, ale záhy pochopili, že jde 

vlastně o super hru a tahání s Rosťou. Ně-

kdo se rozjel na hadr, kůži či coursingový 

střapeček, ale všichni byli moc šikovní a 

zařádili si.

Coursing tréninků se zásadně neúčastním, 

neboť tuto zábavu nějak nechápu. Běhat jak 

splašený za igelitem, hrůza. Tak třeba pro-

táhnout faldy srnce nebo nějakému pěkné-

mu ušákovi, to je něco a o překážky také ne-

ní nouze, ale přátelé, igelit? Fuj! Juknul jsem 

na dráhu jen jednou, zda se třeba od loňska 

návnada nezměnila, ale nic a tak jsem vět-

ší zájem projevoval o kamarádku Adélku ( 

franc. buldočka ), která zajímavě voněla a 

měla úžasná ouška.

Nejvíce radosti jsem měl z hromadného vý-

letu do okolí Pradědu. Trasa cca 8 - 10 km 

byla pro mě ideální, přeci jen jsem ještě 

v rekonvalescenci a vedla úžasnou příro-

dou. Občas byla malá občerstvovací pauza 

a jindy panička fotila přírodu a samo i mojí 

„ maličkost „. Na zpáteční cestě jsme se za-

stavili v Malé Morávce na oběd. Borůvkové 

knedlíky byly vážně dost dobré.

A nyní se dostáváme k soutěžím. Ze zdra-

votních důvodů byla moje účast pouze na 

druhé soutěži, ale i tak bylo o zábavu po-

staráno. 

1. Soutěž : troJBoJ 

- běh se psi páni 4 km, dámy 2 km

- jízda na kole či koloběžce

- agility trochu jinak

Tato soutěž prověřila nejen souhru páníčků 

a jejich psů, ale především jejich vytrvalost 

a obratnost.

2. Soutěž : záVoD V tahu – tak toto byla 

doména jen nás psů, chudáků…..

Páníčci jen povzbuzovali, ale pravdou je, 

že u některých to byla asi pořádná dřina a 

omlouvám se tímto lidem bydlícím v okolí 
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za hluk, fanděním způsobený. Já jsem se 

sice snažil, ale při větší zátěži přišla na řadu 

moje přemýšlivá hlava a začal jsem stávko-

vat, což jsem nějaký tažný vůl či mula? A tak 

tu největší váhu nakonec odedřel, za mého 

malého přispění, aby se neřeklo, Michal od 

argentinek a kanárek.

Zlatým hřebem týdne byl coursing závod 

– Mistrovství Moravy 2008. Já jsem raději 

odpočíval na pokoji a panička pomáhala při 

přejímce, vypisování diplomů a nakonec i 

při předávání cen. Na chvíli jsem se také při-

šel podívat a nestačil jsem se divit, co přijelo 

„ běhavců „ různých plemen. Při pohledu na 

motorku natahující jejich super střapec vy-

dávali někteří, co někteří, téměř všichni až 

děsivé zvuky. Tak to vážně nemusím, rozlou-

čil jsem se s paničkou a s grácií sobě vlastní 

odpochodoval s Monikou a Alčou na pokoj. 

Suma sumárum, letošní rok byl nejlepší. Dě-

kujeme všem, kteří se na organizaci CAMPu 

podíleli, manželům Zdráhalovým, Rosťovi 

Valíčkovi za trpělivost při obranách, paničce 

a Melanii za výcviky a v největší míře i super 

lidem a chlupatým kamarádům.                                                                        
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VySNěNá DoVoleNá S MSC - 
CourSING CaMP 200� 
KRÁSNÉ POVÍDÁNÍ O PRVNÍM „ZÁŽITKU 

S MSC“ NÁM NAPSALA MONIKA PAZDE-

ROVÁ S PITBULKOU ARWEN   

www.pitbullarwen.estranky.cz

Coursing Camp byl pro nás dlouhou dobu 

pouze vzdálená fantazie. Nějak jsem si vsu-

gerovala, že tam se my s Arwenkou dostat 

nemůžeme. Jenže Mel s Garym  mi napsali 

do návštěvní knihy, že je tam ještě volno a 

jestli nechceme jet taky. Po zvažování a do-

mlouvání (bylo přece v plánu kupovat bará-

ček, který nakonec stejně nevyšel) jsem řek-

la jednoznačné „ano“ a pak jsem se mohla 

jen těšit a dořešit odjezd a příjezd. Naštěstí 

se našla hodná teta Martina s Jujdáčkem, 

kteří nás odvezli z Kutné Hory (kde jsme trá-

vili část dovči) až do Rudné pod Pradědem, 

kde se následující týden plnily moje sny a 

přání. 

Jsem blíženec a tudíž člověk, co rád zkou-

ší nové věci a poznává nové lidi (a hafany, 

že?). S Arwenkou jsem nás tudíž přihlásila 

do všeho kromě loveckého výcviku. Ano, 

obavy byly...zvládneme to všechno, máme 

dobře sbaleno, nebudu tam jak kůl v plotě 

- vždyť tam znám jen pár lidiček a oni jsou 

očividně zaběhnutá parta, co spolu nejedou 

poprvé a jak to všechno bude vypadat. Otá-

zek byla spousta, ale jsme hrdinky a šly do 

toho naplno....

První obava padla zjištěním, že Marťa s Ju-

jdou jsou príma dvojka a cesta s nima byla 

jako po másle. Snad jen drobné zaváhání s 

vařícím se motorem Renaulta ve Svitavách 

nás mohlo minout, ale ono to vlastně byla 

celkem dobrá pauza pro mě jako kuřačku::

Penzionek taky vypadal lákavě. A nastalo 
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další seznamování...Barču s Karlosem a 

klukama jsem poznala hned, vždyť jsou to 

hlavní aktéři téhle akce. Moc mě potěšilo, že 

Barča se pomuchlala s Arwenkou, i když ta 

o nějaké mazlení vůbec nestála. Měla oči jen 

pro Rony. Ronďák je, jak jsem se dozvěděla, 

ten kříženec, co s námi bude bivakovat na 

pokoji společně s Martinou. A Ronova pa-

nička Alča si mě získala opravdu okamžitě. 

Takže osazenstvo pokoje schváleno. Byla 

jsem happy - vypadá to na skvělý týden. 

Ani nevím, kdy a jak všichni přijeli ale najed-

nou byl plný penzion lidiček ze všech koutů 

republiky, i té slovenské :-D a těch krasavců 

čtyřnohých. Paráda. Někoho jsem znala z 

netu, někoho vůbec...Fajn, přijeli jsme ale 

hlavně kvůli tomu, abychom mohli vyzkou-

šet nové věci a dotrénovat ty staré. Takže co 

jsme vlastně dělali?

CourSING 

Jo, známá věc a naše největší vášeň. Já se 

u toho moc nenadřu a Arwuška by běhala 

i kdyby se měla plazit bez nohou. Tréninku 

bylo spoustu, myslím tři a tak rychle odbě-

háno jsem ještě neviděla. Fakt spousta ha-

fanů / běžně na tréninku kolem 50 kusů /  a 

za chvilku bylo hotovo. Dokonce jsem i ně-

co natáhla, aby se neřeklo...musím ale říct, 

že bylo fajn i čekat na běhy. Člověk mohl 

kecat, opalovat se, kochat se pohledem na 

běhací hafany, smát se těm neběhajicím, 

resp. běhajícím páníkům a vůbec…. prostě 

paráda. Dráhy byly kousek od penzionku, 

takže k tomu i pohodlí téměř domácí.

oBraNy 

Teda obrany  mě nadchly. Nevím, zda  tím, 

že figurant Rosťa Valíček je fakt třída a umí 

nejen se psy ale i s lidma nebo tím, že 

mám doma asi fakt pitbula a Arwuška mi 

dělala samou radost. Obavy nad tím, jak se 

lekne biče nebo že bude kousat jen na kus 

huby se vypařily s prvním výcvikem obran 

a po zbytek týdne jsme se na obrany těšily 

jak malé děti na Vánoce. Možná se tomu 

budeme věnovat i tady u nás. 

PoSlušNoSt 

Původně jsem chtěla napsat, že ta posluš-

nost nás s Arwen zas až tak nebavila, ale 

ona by to byla vlastně lež, protože poslou-

chat se musí a já mohu s čistým svědomím 

říct, že nato, že jsme NIKDY nebyly ani na 

jednom cvičáku, Arwenka poslouchala tak 

akorát. Jasně na zkoušky se neženeme ale 
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Mel od Garýska nám dala spoustu rad a 

celkem nás i nakopla, že snad i ten cvičák 

vezmeme na milost. A navíc jsem zjistila 

jednu podstatnou věc, že Arwuška výborně 

cvičí na ovar...díky, Péťo Špédovic :::

K poslušnosti vám musím něco napsat… Al-

ča a Roník jsou přeborníci ve všemožných 

skopičinách a parádních kouskách a já se 

vždycky tak smutně koukala po Arwence a 

říkala si, proč ona alespoň tu „pac“ neumí...

Alenka mi ale udělala velilikánskou radost a 

otevřela oči. Ona chyba nebyla v Arwušce, 

že packu nezvedala ale ve mě. To já jí to ne-

uměla naučit. Alí se to povedlo s pytlíkem 

piškotů během tří minutek a ne jednu packu, 

ale rovnou obě. Později mi i naučila, jak cvi-

čit s Arwenkou další cviky a ukázala mi, že to 

jde. Takže obrovské děkuji cvičitelce kome-

diantských kousků Alče a Roníkovi. 

záVoDy 

Závody byly celkem tři. První byl Campový 

Trojboj, který spočíval v běhu , jízdě na kole 

a opičí dráhou. Všechny tři disciplíny muse-

li společně absolvovat pes i pán. Uběhnout 

jsme měli asi 3km, ale mě se to zdálo mno-

hem více. Běh opravdu nebyla moje silná 

stránka, což se ovšem nedalo říct o Arwuše. 

Ta si to vždycky metelila k dalšímu střa-

pečku, kterým byla trasa vyznačena. Díky 

dlouhému odpočinku jsme svěží nastoupili 

na kolo. Jenže bicykl půjčený měl hodně 

vysoko sedadlo, bylo dost horko, trasa 

vedla asi 4km po asfaltu a tak podobně. No, 

nechci se moc vymlouvat. Tuhle disciplínu 

jsme opravdu nezvládly a celkem mě to 

i mrzí, protože jinak jsme na kole celkem 

často. Opičí dráha byla parádní, jen na příš-

tě musím trénovat házení šipek do kýble. U 

tohoto „zbržďovadla“ jsme se zasekli i když 

jinak jsme dráhu proletěli. Nakonec jsme 

skončili pátí, což je skvělý výsledek. 

Druhý závod byl „v tahu“. Vlastně honostně 

nazváno by se dalo napsat Weith pulling. 

Původně jsem Arwen nechtěla přihlásit, ale 

když jsem viděla, že klády nejsou nijak ob-

rovské a Arwen byla čilá jak rybička, tahala 

taky. Začalo se od úplně nejmenší, a kdo jí 

utáhl mohl nastoupit do dalšího kola. Arwen 

skončila v předposledním kole. Další kolo 

jsme jen zkusili, ale kláda s šutrem byla nad 

její síly, i když chuť by ještě měla. V tahá-

ní Arwen skončila na 6. místě, což jsem ani 

nečekala. 
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A poslední závod? Byl vlastně náš první. Jak 

je to možné? Když nepočítám ty neoficiální 

soutěže, tak Mistrovství Moravy 2008 v Rud-

né pod Pradědem 9.8.2008, tedy v závěru 

campu, byl náš první oficiální závod v cour-

singu. Moc jsme se na něho těšily, zároveň 

jsme se bály překážek, reakcí naší Arwen 

a Astičky a špatného počasí. Všechno ale 

skončilo parádně...a Arwenka se stala Mis-

trem Moravy 2008 v coursingu a navíc ještě 

vyhrála 3. místo z nechrtích plemen. Udělala 

nám, holčička naše, obrovskou radost. Více 

o MM 2008 se dozvíte v samostatné repor-

táži.. 

VÝlety 

Okolo Pradědu je opravdu krásně, napro-

sto pohádková krajina...takže je jasné, že 

jsme museli vyrazit někam dál od penzionu, 

abychom si to mohli prohlédnout. Trasu na-

plánovala Elfka s Amonkem někde kolem 

Liry s výhledem na Praděd. Všude po cestě 

rostly jahody a maliny, v lese spousta hub 

na večeři a po většinou se šlo lesem, kde 

sem tam zurčel nějaký ten potok. Prostě 

nádhera. Arwušku jsem měla na šňůře, by-

lo totiž hlášeno mladé srnčí v lese. Zpátky 

jsme se vrátili příjemně unavení.  

GRILOVÁNÍČKO  

Téměř každý večer se rozdělával venku gril. 

Každý si tam mohl přihodit a ogrilovat, co 

nakoupil v nedalekém Bruntálu. Navíc se 

jelo pro rybičky do rybárny. Občas se tam 

objevila i nějaká ta zelenina či sýr. Já teda 

na grilování moc nejsem, masu neholduji, 

ryb mám dost často u našich na Šumavě a 

když jsem si chtěla dát hermelín, byl ostrý 

a tak jsem ho přenechala spolubydlícím. A 

proč teda píšu o grilování? Protože téměř 

každý večer jsem tam seděla s ostatníma, 

popíjela kávu nebo vínko a užívala si ty 

jedinečné chvíle mezi pejskaři. Hodně jsem 

se toho dozvěděla nového, pobavila jsem 

se, pověděla jsem něco ze svého soužití se 

psem...no co vám budu povídat...mezi svý-

mi je vám stejně nejlépe. 

Doufám, že se se spolucampařema uvidíme 

dřív než bude za rok zase Coursing Camp. 

Jen jedno mě na tom mrzí, že jsou téměř 

všichni Moraváci a já tvrdnu tady u Prahy. 

Musím si dodělat ten řidičák a vyrazit za ni-

ma častěji. 

Děkuji MSC, hlavně Barče a Karlosovi za 

organizaci. Výcvikářům Martině a Mel, fi-

gurantovi Rosťovi a Alče, že zase umíme 

něco nového a všem ostatním za prímovou 

společnost. Bylo nám s vámi všemi skvěle 

a hodně dlouho budeme vzpomínat...no, to 

bych zapomněla děkuji všem fotografům, 

díky kterým mám nad čím vzpomínat a jejich 

fotky mohou být součástí tohoto článku... 
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CourSING CaMP MSC 200�, 
ruDNá PoD PraDěDeM
PODROBNÉ A POUTAVÉ ZHODNOCENÍ 

CELÉHO COURSING CAMPU NÁM PřI-

PRAVILA JITKA ORÁLKOVÁ OD KřÍŽENCE 

OHAřE MONTYHO

Tak na tenhle týden jsem se obzvlášť těšila. 

Jelo se s MSC na coursing camp a bylo zde 

zaručeno, že ani chvilka nebude prolenoše-

na, což nám jen vyhovovalo. Program byl 

bohatý a doufali jsme jen v pěkné počasí, 

které nakonec nezklamalo. Já s Montym 

jsme vyráželi už v sobotu, protože jsme byli 

nahlášeni na poslušnost a taky na slavnostní 

zahájení campu. Janča s Honzou a holkama 

měli dojet až v neděli neb měli ještě dogtre-

king. V sobotu jsme po půl 8 vyrazili směr 

Rudná a to vlakem. Cesta ubíhala rychle 

a jen jsem doufala, že najdu tu správnou 

stanici a nezajedem si zbytečně. Naštěstí 

jsme vystoupili dobře, párkrát se zeptali a 

úspěšně dorazili do cíle. Hned nás přivítala 

Barča, která nám přiřadila pokoj, kde jsme 

se spokojeně ubytovali a trochu odpočinuli. 

Od 16.hod nám začal týden, který by mohl 

ještě pokračovat…..

VÝCVIK PoSlušNoStI
Od 16. hod. v sobotu jsme začínali s posluš-

ností. Přihlásila jsem nás do začátečníku, 

jelikož máme spoustu věcí zdokonalovat. 

Pro tento den nás měla na povel Martina od 

Centa Africké záře. Jelikož Monty vyjížděl 

po psech a bylo úplně jedno jestli fena nebo 

pes, Martina nám náš problém hned objas-

nila. Mylně se panička domnívala, že je to 

oním pokousáním. Panička byla totiž ne-

důsledná a Montymu dovolila se vůči jiným 

psům takhle chovat. Jen co jsem Montymu 

trochu přiškrtila obojek, vyjížděl i po mě….

což byl dost velký problém. A tak jsem do-

stala neocenitelnou radu jak na něj. Při míje-

ní psů, ve chvíli kdy vyjel, jsem ho strhla na 

zem, klekla na něj a přiškrtila mu obojek. Po 

chvilce se Monty uklidnil a jakoby nic jsme 

pokračovali ve výcviku. Od této chvíle jsme 

měli spolu už napůl vyhráno. 

V pondělí a ve čtvrtek nás měla pro tento-

krát na povel Mel od Garyho s kterou jsme 

dělali hodně chůzi u nohy, povely lehni, sed-

ni, vstaň, přivolání, odložení, aport a jiné. 

S Montym jsme zvládali sedni, lehni, vstaň 

i odložení (občas se však válel jak prasátko 

a né jako způsobný gentleman). U přivolá-

ní jsem měla pro jistotu stopovačku. Mon-

tík nezklamal ani s aportem, chuť je, jen na 

zkoušky budeme mít co dělat, aby to bylo 

na výbornou (on totiž strašně rád přežvyku-

je). Máme dostatek rad, takže se budeme 

jen zlepšovat. Poslušnosti třikrát zdar!

CourSING
Samozřejmě zde jsme nezklamali. Monty je 

pro tento sport jak stvořený a coursing je je-

ho láskou. Montík v neděli běžel s Arwenkou, 

na kterou až u cíle zavrčel a Arwen se stáhla, 

takže byl igelit jeho. Druhé kolo jsme běželi 

s faraonama, které teda bylo nic moc, neb 

ženské si na Montyho zavrčeli a chvilkami 

se spíš naháněli, ale i tak byl moc šikovný.
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Druhý coursing v úterý jsme běželi s křížen-

cem Jimmym. Zde si Barča chtěla zjistit jak 

se bude Monty chovat při běhu se psem. Při 

běhu se zajímal víceméně jen o střapec a 

až při killu si na sebe zavrčeli. Další kolo bě-

žel s RR Borou a Jimmym. Kluci běželi jak o 

život jen Bora se vrátila zpět, přeci nebude 

s takovými blázny běhat.

Poslední coursing jsem pro unavenost psa 

a našlapaný den raději zrušila. 

oBraNy
Ach ty obrany…zde jsme svou reputaci „psa 

zabijáka“ vylepšili na šikovného „psa obra-

náře“. Nejdřív musíme pochválit výběr figu-

ranta. Rosťa Valíček byl prostě vynikající a 

uměl to jak se čtyřnohými miláčky tak i s těmi 

dvounohými. Dokázal se psům věnovat, nic 

nenechal náhodě a pokud pes potřeboval 

povzbudit nebyl to pro něj problém. Prostě 

nic nevzdával a bral vše jako výzvu. Příště 

uděláme místo v autě a berem ho sebou (on 

by se jistě nebránil). Montík zde ukázal svůj 

dobrý zákus, štěkot i tu radost, že si může 

toho lumpa zakousnout (používali jsme slo-

vo lump, ale zřejmě ho změníme neb Katka 

od Lary nešetřila figuranta a používala mno-

hem tvrdší názvy…budeme se muset inspi-

rovat). Pýchou jsem se nadýmala, když byl 

Monty chválen Rosťou, ale i ostatními

a Dále….
Na campu samozřejmě byly i výlety, ale těch 

jsme se nezúčastnili. Místo toho jsme si za-

šli na Andělskou horu a venčili jen tak. Po 

večerech si panička byla trošku pokecat a 

nabaštit se specialit v podobě ryb či mňam-

kovně připraveného masa. 

V pátek jsem pátek jsem si ještě  byla vy-

zkoušet na půl hodiny jak se jezdí na koni...

a pravdou je, že to tak lehké není. Nicméně 

koník Amaris mě nadchl a uměla jsem ho i 

zastavit a pobídnout k jízdě. Obtíže mi děla-

lo hlavně vysedání, nějak jsem se nemohla 

při pohybu koně udržet. Ale byl to krásný 

zážitek a opravdu je nejkrásnější pohled ze 

hřbetu koně.

Týden nám utekl strašně rychle. Děkujeme 

všem, kteří nám dělali společnost. Speciál-

ně Martině od Centa za dobré rady a taky 

vtipné povídání o Jujdovi. Monči od Arwen, 

sranda s Vámi holky fakt byla. Alči od Roni-

slava, který umí neuvěřitelné kousky a je to 

prostě střapatý šašek. Katce a Davčovi od 

Lary, která chudák tak svou paničku táhla na 

kole až jí packy odešli a ještě jí bylo humor-

ně nadáno (zde nelze publikovat). Majce a 

Peťovi od Bena, který sic přijel ve čtvrtek, ale 

o to víc jsem si ho mohla pomuchlat. Taky 

nejpočetnější smečce Natálce a Míšovi, kte-

ří sebou měli jak kanárky tak argentinky a 
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velkou oblibu si u mě získala Tara a Absolu-

tek. A Janči od našich holek, že to s námi ve 

zdraví přebydleli.

Největší dík však patří Báře a Karlovi Zdrá-

halovým, kteří pro nás program připravili a 

vše potřebné vyřešili. Nemůžeme si stěžovat 

a jsme rádi, že jsou lidi, kteří dělají hodně i 

pro ostatní pejsky. 

CaMPoVÝ  troJBoJ
SouBoJ S VlaStNí Vůlí a Ne-
čeKaNÝMI PřeKážKaMI
NEUVĚřITELNĚ ZÁBAVNÉ ZHODNOCENÍ 

CAMPOVÉHO TROJBOJE NÁM NAPSALA 

KATEřINA NOVOTNÁ OD RR LAMBRY KA-

TAMA KING

Závod začíná velmi brzy. Již v 9hod stojím 

s ostatními před pensionem a snažím se vní-

mat pokyny. Celá rozlámaná sním o rehabili-

taci a masážích. To ovšem ještě netuším, že 

ten den mi bude mnohem, mnohem hůř. 

První disciplínou je běh na 2km. Muži startují 

jako první, neboť jejich trať je o pár kilomet-

rů delší. Blázni. Takhle si huntovat tělo hned 

po ránu, pomyslím si a snažím nasoukat do 

postroje nejdříve sebe a potom i Laru, která 

je neskutečně nadržená na jakoukoli aktivi-

tu. Což je pochopitelné, neboť se roztažená 

přes celou postel vyspala lépe než já, která 

jsem se celou noc choulila na kraji, jen aby 

ten můj pejsánek miloučký nestrádal.

S myšlenkou, že tomu budu muset udělat 

přítrž a odkázat zrzku do patřičných mezí 

(rozumějte do pelechu na zemi), jsem se 

připravila ke startu.

Silný tlak v oblasti ledvin mě probral z mých 

úvah a já zjistila že je odstartováno a Lara 

vyrazila vpřed. Přála jsem si mít její energii, 

elán a nadšení. 

Po několika stovkách metrů zjišťuji, že mi za-

čínají selhávat plíce. Snažím se vzpomenout 

jaké číslo má rychlá záchranná služba, ale 

špatně okysličený mozek mi odmítá vydat 

patřičné informace. Zato Lara běží jako o 

život. Nohy se mi pohybují snad už jen ze 



setrvačnosti. Konečně vidím fáborek. Místo, 

kde je potřeba odbočit ze silnice. „Pravá, 

pravá“, křičím na Laru a jen doufám, že ten 

rozmazaný tvor na konci lana mi rozumí. Ro-

zuměl. Jaké štěstí, zaradovala jsem se, ale 

v zápětí mi ztuhl úsměv na rtu. Před námi 

byla prudká stráň dolů a já byla zapřažena 

za perpetum mobile. Dnes už vím, že to byla 

jen mírně se svažující cesta, na jejímž konci 

čekala Marťa „Jujdová“, coby dozorující or-

gán. Byly jsme v půlce.

A když mne zrzka dotáhne až k pensionu, 

mám téměř vyhráno. Tam mi jistě zavolají 

pomoc a objednají místo na JIPce, blesklo 

mi hlavou. V té chvilkové euforii jsem si do-

konce vzpomněla i na to, že Hliník se odstě-

hoval do Humpolce a správně tak zodpově-

děla kontrolní otázku. 

Při zpáteční cestě potkáváme Kubu s leopar-

dem Sannym, Lařinou velkou láskou. Ale ta 

jako správná závodnice mu dá jen rychlou 

pusinu na čumáček, snad příslib že později 

dostane víc a opět vyrážíme. Do cíle to má-

me sice už jen kousek, ale já cítím, že kromě 

selhání plic mě postihuje totální kolaps obě-

hového systému a hybnost dolních končetin 

se blíží obrně. Předměty už jsou jen rozma-

zané šmouhy a tak doufám, že se trefíme do 

vrat u pensionu, kde je cíl první etapy. Poda-

řilo se. Totálně vyčerpaná se klátím na židli a 

pomalu upadám do kómatu.

Po chvíli pomalu otvírám oči. Vše je rozma-

zané, ale za okamžik dostávají věci kolem 

mne jasnější obrysy. „Žiju“ , zaradovala 

jsem se, ale v zápětí si uvědomila, že pokud 

je to tak, čeká mne druhá etapa závodu, jíz-

da na kole.
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4km hrůzy!!! Naštěstí s Larou startujeme až 

předposlední, protože k dispozici jsou jen 

dvě kola a jedna koloběžka a závodníků je 

mnohonásobně více. Díky Bohu za to.

Lara nikdy u kola neběžela, bude to tedy 

naše společná premiéra. Na radu zkuše-

nějších si opět připevňuji zrzku za opasek, 

nikoli za řídítka na kole, jak jsem měla pů-

vodně v plánu. Až v průběhu cesty mi došlo, 

že to byla rada nad zlato. Vyrážíme opět od 

pensionu. „Vpřed,vpřed“ volám na Laru, ale 

ta jako by zapomněla, co ten povel zname-

ná. S nechápavým výrazem v očích zpoma-

luje a otáčí se na mě. Vší silou mačkám na 

brzdy a přemýšlím, co je horší – přejet psa 

kolem, nebo na něj dopadnout po dvojitém 

saltu přes řídítka……

Naštěstí nic z toho se nestalo a brzdy i přes 

to, že se o ně roky nikdo nestaral splnily 

svoji povinnost. Došlo mi, že na kole mne 

Lara asi nepotáhne a tak jsem ji vymotala 

z vodítka a s povelem „k noze“ jsme pokra-

čovaly ve společném utrpení.

Ale již po několika metrech mne čekala hrů-

za mnohem větší, než byl předešlý strach, 

z toho, že ze psa budu mít jen mastný flek na 

silnici. Cesta totiž vedla kolem výběhu pro 

koně, kde se den před tím běhal coursing. A 

milá zlatá si usmyslela, že závod by byl ješ-

tě zajímavější, kdyby jeho součástí byl i lov 

oblíbeného střapečku a tak ostře zahla před 

kolem doprava a spěchala k výběhu. Ovšem 

když zjistila, že brána je zavřená a z lovu nic 

nebude, rozhodla se otočit o 90 stupňů zpět, 

vrátit se na silnici a pokračovat v závodě. Na 
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to ovšem již moje kaskadérské umění ne-

stačilo a „orazítkovala“ jsem tak svým tělem 

bránu výběhu, to aby bylo jasné, že si cestu 

nezkracujeme, ale jedeme poctivě. Neujely 

jsme ani 40 metrů, když jsme v protismě-

ru míjely soupeře. Lara se rozhodla, že se 

chce kamarádit a tak mnou znovu smýkla 

přes celou silnici. Naštvaná a na pokraji ner-

vového zhroucení jsem ji dost nevybíravým 

způsobem vynadala. Vzduchem létalo jedno 

slovo sprostější než druhé a mne v tu chvíli 

napadlo, že jestli tento závod přežiju, vydám 

slovník sprostých slov, aby lidé věděli, jak 

umí být čeština v krizových situacích bohatá 

na jadrné výrazy. Když jsem se vzpamato-

vala z dalšího prožitého šoku, nasedla jsem 

na kolo, které jsem ve vzteku mrskla na zem 

a doufala, že mé utrpení již brzy skončí. Ně-

kolik dalších stovek metrů jsme zvládly bez 

větších komplikací a dokonce nás bez úho-

ny předjelo i několik automobilů. Pomalu 

ale jistě jsme se blížily do místa, kde bylo 

potřeba kolo otočit a vydat se na zpáteční 

cestu. A tady jsem čekala velké potíže v po-

době pánečka, který měl za úkol přijíždějící 

závodníky fotit. Jaké ale bylo mé překvapení, 

když si Lara jako svého obětního beránka 

místo pánečka vybrala Karlose a já opět jen 

tak tak vyrovnávala balanc. Ovšem musím 

se pochválit, lepšila jsem

se :o) 

Na zpáteční cestě, která byla mírně do kop-

ce, už se Laře nedostávalo sil a tak jsem se 

rozhodla, že teď potáhnu já ji. Že se jí poku-

sím být fyzickou i morální oporou. A tak za 

mohutného povzbuzování jsme se snažila 

dotáhnout ji  do cíle. Najednou jsem za ná-

mi koutkem oka spatřila auto. Přitáhla jsem 

si Laru  víc ke kraji, aby nás mohlo předjet. 

Ale ten debil !!! (promiňte mi ten výraz), se 

za námi stále vlekl a k předjíždění se neměl. 

Tak jsem Laře vodítko opět povolila , ať si 

ten magor jede jak chce, my už mu uhýbat 
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nebudeme! Až v cíli jsem se dozvěděla, že 

tím magorem nebyl nikdo jiný než páneček, 

který se spolu s Karlosem vracel ze svého 

stanoviště zpět na pension. Naštěstí měl pro 

mou „slabou chvilku“ pochopení. Vzápětí, 

když jsem se snažila Laru vyvléci z postro-

je jsem zjistila, že to nebyla neochota, ani 

únava co ji brzdilo, ale sedřené polštářky na 

packách. Ujala jsem se tedy role sestřičky 

a tlapky jí ošetřila. Rozhodnutá, že v soutěži 

již pokračovat nebudeme jsem ji odvedla na 

pokoj.

Ze třetí etapy trojboje se ale vyklubala vcel-

ku krátká a jednoduchá překážková dráha, 

která trochu připomínala parkur agility a tak 

jsem se rozhodla, že závod dokončíme a 

potom si v nedaleké nemocnici pronajme-

me společný pokoj.

Laře jsem tlapky ovázala měkoučkým průž-

ným obvazem, aby se jí běželo jako po ob-

láčcích a nastoupily jsme na start. Překážky 

jsme zvládly v absolutně nejrychlejším čase 

ze všech a za necelou minutku už jsme obě 

ležely spolu v posteli. Navečer pak proběhlo 

vyhodnocení celého Campového trojboje. 

K mé veliké radosti jsme se umístily na skvě-

lém 2.místě a obdržely tak od MSC medaili a 

balíček piškotů. Za to, jak mne zrzka v první 

etapě dotáhla do cíle a jak se ani na konci 

nevzdala jsem se rozhodla, že jí obě ceny 

přenechám, uložila ji do postele a s páneč-

kem jsme si zašli do nedaleké hospůdky na 

uzené koleno. Dnes už má Lara tlapky zaho-

jené a zbyly nám už jen příjemné vzpomín-

ky. Vzpomínky na Campový trojboj, závod, 

který byl pro nás  soubojem s vlastní vůlí a 

nečekanými překážkami.
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vÝSledky - courSingovÝ trojboj 

Závodníci terénní běh 3,5 
km

jízda na kole 
6,5 km

agility trošku 
jinak 

výsledný čas pořadí

Kuba a Sanny 14:00:00 21:06:00 1:19:97 36:25:00 1. místo

Libor a Jimmy 15:32:00 21:07:00 0:52:76 36:91:00 2. místo

Jindra a Farao 13:21:00 28:10:00 1:05:53 42:36:00 3. místo

Jirka a Freya 13:08:00 30:08:00 1:01:84 44:17:00 4. místo

Rado a Bony 15:15:00 29:01:00 1:50:80 45:66:00 5. místo

Michal a 
Absolut

15:36:00 31:00:00 1:33:72 47:69:00 6. místo

Michal a Ený 19:50:00 37:00:00 1:29:69 57:79:00 7. místo

MUŽI	 ***	všechny	disciplíny	probíhali	„v	neporušeném	kontaktu“	člověk	-	pes

Ženy	 ***	všechny	disciplíny	probíhali	„v	neporušeném	kontaktu“	člověk	-	pes
Závodníci terénní běh 

2 km
jízda na kole 
4 km

agility trošku 
jinak 

výsledný čas pořadí

Zuzka a Fredy 11:10:00 08:00:00 0:53:59 19:63:00 1. místo

Katka a Lara 12:15:00 11:00:00 0:47:44 23:62:00 2. místo

Alča a Asta 13:33:00 14:00:00 1:02:85 28:35:00 3. místo

Natálka a 
Dakota

16:53:00 16:00:00 2:05:43 34:58:00 4. místo

Monika a 
Arwen

14:37:00 19:00:00 2:17:13 35:54:00 5. místo

Natálka a 
Buchťa

15:18:00 21:00:00 1:29:16 37:47:00 6. místo

Dáša a Moly 14:50:00 31:00:00 1:23:35 46:73:00 7. místo

Verča a Sheena 17:19:00 30:00:00 01:28:21 48:47:00 8. místo

Verča a Sandy 18:42:00 30:00:00 01:10:39 49:52:00 9. místo

VŠeM	ÚČASTnÍKŮM	GRATULUJeMe	K	neUVĚŘITeLnÝM	VÝSLeDKŮM	BĚHeM	CeLÉHO	
ZÁVODnÍHO	Dne!!!
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vÝSledky - zÁvody v tahu 

Závod-
níci

5 kg 8 kg 12 kg 15 kg 20 kg 30 kg 50 kg ROZ-
STŘEL

pořadí

argentin-
ka Tara

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 30 kg 
v čase 
0:56:01

1. místo

RR 
Dasty

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 30 kg 
v čase 
3:54:02

2. místo

leopard 
Farao

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO odstoupil 
z roz-
střelu

3. místo

pitbulka 
Asta

ANO ANO ANO ANO ANO ANO - 
10 metrů

4. místo

argen-
tinka 
Absolut

ANO ANO ANO ANO ANO ANO - 9 
metrů

5. místo

pitbulka 
Arwen

ANO ANO ANO ANO ANO ANO - 5 
metrů

6. místo

RR Cent ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
- 2,5 
metru

7. místo

kanárka 
Cloe

ANO ANO ANO ANO ANO ANO - 2 
metry

8. místo

RR 
Fredy

ANO ANO ANO ANO ANO 9. místo

kříženec 
Rony

ANO ANO ANO ANO ANO 
- společně 

10. místo

kříženec 
Ený

ANO ANO ANO ANO ANO 
- společně 

11. místo

kříženec 
Moly

ANO ANO ANO ANO ANO 
- společně 

12. místo

RR 
Robin

ANO ANO ANO ANO 13. místo

SBT Ben ANO ANO ANO 14. místo
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MIStroVStVí MoraVy 200� 
V CourSINGu
PĚKNÉ ZHODNOCENÍ MISTROVSTVÍ MO-

RAVY 2008 V COURSINGU NÁM PřIPRAVI-

LA MAJITELKA NOVÉHO MISTRA MORAVY 

RR ASANI SNUG SARACIA LAďKA KUPKO-

VÁ

V Rudné pod Pradědem se konalo 9.8.2008 

v rámci coursingového campu Mistrovství 

Moravy 2008 v coursingu. Když jsem ráno s 

Ronym /Asani Snug Saracia/ vyjížděla z do-

mu byla obloha zatažená a hustě pršelo.To 

nás ale neodradilo a vyrazili jsme na závody.

Po cestě jsme přesedli do auta ke Katce a 

Adamovi. Během jízdy autem déšť ustával a 

my konečně dorazili do Rudné.

Všechno bylo skvěle přichystáno. Parková-

ní ve vedlejší oboře mimo dráhu a zároveň 

blízko na start. Rony aspoň tak nevyváděl, 

protože neviděl na střapec, ikdyž moc dob-

ře věděl, že tam někde je. Myslím, že místo 

parkování ocenili i jiní majitelů  psů. Po orga-

nizačních záležitostech mohl být odmávnut 

první start. 

Trať byla bezvadně připravena a doplněna 

o překážky a vodní příkop, což se projevilo 

při bodování všech psů. Všechno probíha-

lo hladce a na řadu přišel Rony s Adamem. 

Vyrazili za střapcem jakoby jim hořelo za 

zadkem. Rony běžel, co mu síly stačily, ko-

píroval trasu střapce a hezky zakilloval.

 

Při čekání na druhé kolo se opět spustil 

déšť, během kterého se počítaly body a oto-

čil směr trati. Všechno vycházelo jak mělo 

a uplakaná obloha ustoupila ve chvíli, kdy 

mohlo odstartovat druhé kolo. Pro stejný po-

čet bodů běžel Rony opět s Adamem. Rony 

se konečně dočkal. Na startu byl netrpělivý, 

ale odhodlaný vyrazit za střapcem tak rych-

le, jak to jen půjde. Celou dráhu proběhl se 

štěkotem, zvládl i překážky a opět bezvadně 

zakilloval.

Rony se stal nejúspěšnějším psem plemene 

RR a  se 170 body si doběhl pro titul Mistra 

Moravy 2008 v coursingu.

 

aKCe roKu 200�

MiStrovStví Moravy 2008
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Chtěla bych tímto poděkovat všem organi-

zátorům, fotografům a lidičkám, kteří připra-

vují jak tréninky,tak závody MSC. Je vidět,že 

svou práci dělají dobře a s plným nasaze-

ním.Těším se na vás při další akci MSC…

MIStroVStVí MoraVy V Cour-
SINGu 200�
ZHODNOCENÍ MISTROVSTVÍ MORAVY 

NÁM ZASLALA JANA ORIŠOVÁ OD ACD 

BRUTTO A ALUŠKY

Je sobota ráno dvě hodiny a my vyjíždíme 

z domova směr Rudná pod Pradědem, kde 

se koná Mistrovství Moravy 2008 v coursin-

gu. Vzhledem k okolnostem, které u nás na-

staly, jsem musela zrušit Coursing camp a 

moc mně to celou dobu mrzelo. Jenže co se 

dá dělat, další pes a nutnost opravit plot má 

tentokrát přednost. O to víc jsem se těšila 

na Mistrovství.

Cesta nám krásně ubíhá, Praha je v tuto ho-

dinu průjezdná a dálnice na Hradec Králové 

taktéž. Místy jedeme až 180 – tkou , aby-

chom byli v Rudné včas. Nerozhodí nás ani 

objížďka za Hradcem, stále je málo aut a tak 

jedeme bez potíží. Venčíme jen jednou a to 

u Borohrádku. Pak už jedeme rovnou do 

Rudné, přijíždíme chvíli před sedmou hodi-

nou, takže si ještě v krámku stíháme koupit 

snídani.

Na radu Barči a Karlose parkujeme v prv-

ní ohradě, kde probíhaly tréninkové běhy. 

Martin jde pomáhat Karlosovi na dráhu a já 

Barče s papíry a přípravou medailí. Zároveň 

jsem se s Barčou domluvila na možnosti tré-

ninkového běhu pro Alušku. Ta běžela úplně 

první. Nevadila jí ani délka dráhy ani překáž-

ky, které na dráze postavili. Udělala mi tím 

velkou radost.  

Brut běžel 19-tý běh s argentinskou dogou 
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Tarou. S překážkami si poradil hladce a upa-

loval co mu síly stačili, krásně zakilloval a 

dostal 82 bodů. Počasí se nám trochu vy-

smívalo. Ráno poprchávalo, pak vysvitlo slu-

níčko, po prvním doběhnutém kole začalo 

pořádně pršet a nakonec se udělalo docela 

hezky, teplo. V druhém kole Brut běžel opět 

19-tý běh tentokrát s kamarádkou Arwenkou 

a pitbulkou Astou. Asi tak ve čtvrtině dráhy 

Brut udělal salto, holky mezitím odběhly o 

pořádný kus dál. Naštěstí se Brut zvedl, vy-

razil za holkama a střapečkem tak rychle, že 

je téměř dohnal… teda dohnal je v cíli, vrazil 

mezi ně a rozhodil je jak kuželky. Maličko se 

o střapeček poškorpil s Astou.

Po skončení druhého kola ještě probíhá tré-

nink starších a mladších pejsků. Mezi nimi 

je i Aluška. Bravurně zvládá celou dráhu a 

v cíli krásně killuje. Myslím, že australandám 

vyrůstá zdatná konkurence. Mezitím Barča 

s pomocníky sčítá body, připravuje diplomy 

a vyhlášení vítězů. Brut má nakonec 165 

bodů, což je i přes jeho pád hodně vysoké 

hodnocení. Vzhledem k tomu, že je jediný 

zástupce plemene, tak se stává Mistrem 

Moravy. Všichni dostali od sponzorů tašku 

plnou dobrůtek, diplomy a medaile. 

Naše poděkování patří především Barče, 

Karlosovi a všem, co se podíleli na orga-

nizaci běhů. Moc se nám Mistrovství líbilo 

a pevně doufáme, že se s príma lidičkami, 

jejich pejsky zase brzy sejdeme při dalším 

coursingu.

MIStroVStVí MoraVy 200� 
aNeB Náš PrVNí VelKÝ záVoD
SVŮJ PRVNÍ COURSINGOVÝ  ZÁVOD V ŽI-

VOTĚ PROŽILI DÍKY MSC MONIKA PAZDE-

ROVÁ A PITBULKA ARWEN

www.pitbullarwen.estranky.cz

Měly jsme s Arwen trochu namále, abychom 

si dozařídily licenci, ale dělala jsem všech-

no proto, aby to klaplo, protože nevyužít 

možnost si zasoutěžit v podmínkách téměř 

domácích, by byl hřích. Domácích proto, že 

jsme už týden před Mistrovstvím byly v Rud-

né pod Pradědem na Coursing Campu, kde 

se náš první velký závod konal. 

Celý týden bylo krásně, slunce pálilo a ani 

kapka nespadla, v pátek se zakabonilo a já 

začala mít obavy, aby se ten náš vysněný 

první závod nakonec třeba nekonal z důvo-

du špatného počasí. Začala jsem se „mod-

lit“, aby se to trošku zlepšilo a určitě jsem 

nebyla jediná…takže to vyšlo. V sobotu  to 

sice na opalovačku nevypadalo, ale aspoň 

hafanům nehrozilo přehřátí. 
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Arwen byla po tom týdnu celkem utahaná, 

takže kromě přejímky a samotných běhů 

byla na pokoji v penzionu. Já ovšem trávila 

celý den v místě dění. Ráno jsem pomohla 

vypsat diplomy, okouknout stáneček ob-

chůdku pro chrty, pokecat s internetovýma 

kamarádama a naživo omrknout jejich maz-

líčky a hlavně pořádně si užít tu soutěžní 

atmosféru. 

První běh běžela Arwen, jak jsem předpo-

kládala, s jedinou parťačkou pitbulkou na 

startovní listině, s Astičkou. Astu od kluků 

leopardích a Alči jsem měla možnost poznat 

na campu při různých soutěží a tudíž jsem 

věděla, že je to pitbul jak má být. Srdcařka 

a milovnice toho kusu igelitu stejně jako je 

naše Arwen. Takže jsem si upřímně přiznala, 

že síly budou hodně vyrovnané a záležet bu-

de spíše na štěstí. Samozřejmě, že holky vy-

fásly náhubek, kdyby náhodou. Trošku jsem 

se bála, to přiznám na rovinu. Obě dvě ale 

běžely krásně, obávané překážky zdolávaly 

perfektně a v killu na sebe jen tak bafly, aby 

se neřeklo. Prostě paráda, bylo mi krásně. 

Mezi jednotlivými koly jsem se dozvěděla od 

Barči, že Arwen má o jeden bodík víc než 

Astička. Jak jsem říkala, bylo to o štěstí a to 

bylo tentokrát na naší straně. 

Do druhého kola k nám byl přidán ještě náš 

kámoš ACD Bruttus Elbrus Blue Heeler ne-

boli Brutík, co bydlí kousek od nás a s kte-

rým chodíme na procházky. Zajásala jsem a 

pomalu šla pro Arwenku na pokoj, připravit 

ji na druhý běh, vyvenčit cestou na dráhu 

a já si při té přiléžitosti dala něco dobrého 

na penzionu. Opravdu to byla pohoda mít 

takové zázemí kousek od závodiště. Druhé 

kolo se všem třem vydařilo. Holkám možná 

jen o chloupek hůře než to první. Přesto to 

ale zvládly - překážky opět zdolané všechny 

a rychlost perfektní. U killu se sice vytvořila 

fronta na zákus, ale hafani byli spokojeni a 

mohlo se jít zase odpočívat na pokoj. 

Během druhého kola se udělalo krásně, vy-

lezlo sluníčko a my mohli na vyhlášení čekat 

rozvalení v trávě. Uvažovala jsem, že i druhé 

místo bude krásné, protože nejdůležitější 

je, že Arwen doběhla v pořádku, ukázala 

svůj obrovský zájem o střapec se vším, co 

k němu patří (to vytrvalé štěkání si ale moh-

la odpustit). Jenže Barča mě moc potěšila 

a vyřkla tu krásnou větu, že jsme Astičku o 

jeden bod z prvního kola předčily a tudíž Ar-



wen vyhrála a stala se Mistrem Moravy 2008 

v coursingu. Paráda, byla jsem moc ráda, 

pogratulovala Alče s Astou ke krásnému 

druhému místu a kochala se pohledem na 

další Mistry Moravy a jejich vysmáté páníč-

ky.

Spokojená, šťastná, ale taky utahaná a hla-

dová jsem už chtěla s Arwenkou odejít do 

penzionu, když v tu chvíli slyším něco o 

174 bodech. Napadá mě, že takové bodo-

vé ohodnocení dostala i Arwen a tak jsem 

se zastavila, že okouknu, kdo běžel stejně 

dobře jako ta naše zrzka. Jenže jsem nikoho 

neviděla, neboť Barča zrovinka nás vyhlási-

la jako 3 nejlepšího nechrta s nejvyšším bo-

dovým ohodnocením společně se slovním 

hodnocením přeskoků překážek. No, co 

vám budu povídat, byla jsem nesmírně pyš-

ná. 

Domů jsem ale vědět nedala, nechala jsem 

si to jako překvapení. Před výstupem z auta 

jsem jí nasadila na obojek výherní kokardu 

a vpustila ji mezi rodinu a přátelé. To vám 

bylo radosti…

…děkujeme MSC za skvěle připravený zá-

vod. Bylo nádherné si to „poprvé“ odběhat 

zrovna u Vás. ….

�� Tlapky v Trapu



CaniImmun - tablety pro psy 

oslabení imunity štìòat po dostavu - pomáhá pøeklenout období pøirozeného oslabení
  imunity u štìòat  nejèastìjší pøíèinu prùjmù a infekcí dýchacích cest psù v tomto životním
  období 

stavù spojených s nedostateènou funkcí imunitního systému dospìlých psù 

snížení pøirozené obranyschopnosti ve stáøí  staøí psi jsou vnímavìjší v dùsledku tohoto
  oslabení k infekcím, kterým se mladý pes ubrání 

u vysokého klimatického stresu, fyzické zátìže

v období rekonvalescence po nemoci, operaci

u psù s èastými onemocnìními dýchacích cest, trávicího traktu a infekcemi vùbec 

NA IMUNITU
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Mechanismus úèinku pøípravku CaniImmun:

Vitamín C:

Pivovarské kvasinky: 

Esenciální aminokyseliny:

Dávkování:

Dostupná balení:

CaniImmun podporuje  díky kombinaci vysoce úèinných pøírodních látek  pøirozené funkce imunitního systému organismu.
ß 1,3 / 1,6 Glukany: 
Beta glukany jsou v pøírodì se pøirozenì vyskytující látky, které mají povahu škrobù a psovité šelmy je získávají,  když
konzumují traviny nebo houby, navíc „zneèištìné“ pùdou obsahující mikroorganismy, které beta glukany obsahují rovnìž.
V deset let trvající zpìtné studii zahrnující rùzné druhy zvíøat a rovnìž lidské „pacienty“ byl prokázán pøímý pozitivní vliv beta
glukanù na posílení funkcí bílých krvinek, které jsou bunìènou podstatou obranyschopnosti organismu. Byly hledány zdroje 
betaglukanù a byly nalezeny rovnìž v houbách druhu shiitake, které jsou již tradiènì považovány za úèinné pøi podpoøe léèby
rakoviny, nemocí moèových cest, zánìtù kloubù, revmatických onemocnìní a stavù provázených horeèkou. Betaglukany mají
schopnost navázat se na makrofágy  bílé krvinky, které jako zabíjeèi pohlcují a likvidují škodlivé viry a bakterie, které se dostaly
do krve  a okamžitì posílit a zvýšit jejich „zabíjeèskou“ aktivitu, stejnì jako produkci látek, které fungují jako mezibunìèní 
poslíèkové nesoucí informaci pro další buòky imunitního systému typu „nìco se dìje, musíme se bránit!“. Pøivedou  tak imunitní
systém do plné èinnosti a to potøebujeme ve všech stavech vyjmenovaných výše.

Pes si vitamín C dokáže sám tvoøit, ale zvíøe ve stresu to nedokáže v potøebném množství. Vitamín C je potøebný pro podporu
obranných schopností bílých krvinek a pro regulaci vlivu stresu na organismus. Pokud je podán v kombinaci s beta glukany,
vitamín C zvyšuje jejich úèinek zcela zøetelnì

Jedná se pøírodní komplex celé øady minerálù a vitamínù, které spoleènì pozitivnì posilují obranné funkce imunitního systému. 
Souèástí jsou tyto úèinné látky: 
-komplex vitamínù B   (podporuje krvetvorbu  tedy i správnou tvorbu bílých „obranných“ krvinek, dále pak èinnost srdce, 
 nervového systému,metabolismus cukrù, obnovu všech bunìk v tìle)
-cholin (ochrana jaterních bunìk)
-kyselina listová ( podpora tvorby všech krvinek vèetnì bílé øady a jí produkovanou tvorbou protilátek)
-glutathion ( látka zmíròující oxidaèní stres z pùsobení volných radikálù )
-malucidin ( látka s antibiotickými úèinky)

Podporují metabolismus bílkovin v tìle (zde myšleno pøedevším enzymù ), jejichž plná funkce je zásadní pro pochody,
na nichž je obranyschopnost založena.

Dávkováni pøípravku CaniImmun je nejjednoduší, jak si jen mùžete pomyslet. Jako pamlsek
podáte psovi 1,5 tablety na každých deset kilo váhy dennì. Preventivní podávání by mìlo trvat
4-6 týdnù. U psù s obtížemi je vhodné po 14ti denní pøestávce léèbu zopakovat. Pro vývoj 
imunitního systému štìòat je nejlépe podávat CaniImmun od 5. týdne vìku až do ukonèení rùstu. 

 140 gramù, 60 tablet
                             280 gramù, 120 tablet
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VÝSleDKy

MiStrovStví Moravy 2008

plemeno jméno psa pohla-
ví

PP POŘADÍ - BODY jméno majitele

APBT Arwen*** 3 NEJLEPŠÍ 
NECHRT 

fena 1. MÍSTO – 174 BODŮ Monika Pazderová

APBT Asta fena 2. MÍSTO – 173 BODŮ Alena Esslová

arg. doga Tara Perro Pelea Cordobes fena A 1. MÍSTO – 151 BODŮ Natálie Janulíková

ACD Bruttus Elbrus Blue Heeler pes A 1. MÍSTO – 165 BODŮ Jana Orišová

barzoj Cuty Shark Silent Enigma pes A 1. MÍSTO , CACT – 171 
BODŮ

Radmila Pastus-
zanová 

barzoj Caffé Bar Silent Enigma pes A 2. MÍSTO, res.CACT- 170 
BODŮ

Marta Křapová

barzoj D Arlekin Dream Silent 
Enigma

pes A 3. MÍSTO – 169 BODŮ Marta Křapová

BOM Ardens Malimit pes A 1. MÍSTO – 170 BODŮ Anna Chytilová

border collie Vojta pes 1. MÍSTO – 147 BODŮ Edita Rozsypalová

cavalier span Cristel z Derylova panství fena A 1. MÍSTO – 171 BODŮ Petra Breineková 

cavalier span Catherine z Panství Lomnice fena A 2. MÍSTO – 167 BODŮ Petra Přikrylová

cavalier span Bessy fena 1. MÍSTO – 164 BODŮ Marika Michajlová

cavalier span Hawkins Samueli z Panství pes A 1. MÍSTO – 166 BODŮ Petra Přikrylová

chesapeake ret Sámer z Vlčích luk pes A 1. MÍSTO – 151 BODŮ Lucie Moskalen-
ková

český str pes Chudobka Anibob fena A 1. MÍSTO – 173 BODŮ Erika Fiantová

čínský ch pes Krejg Modrý květ pes A 1. MÍSTO – 157 BODŮ Lenka Blažková

dalmatin Enrico Bazzi Raul pes A 1. MÍSTO – 174 BODŮ Monika Pelíšková

deerhound BlueBerry Fi- it *** 3 NEJ-
LEPŠÍ CHRT

pes A 1. MÍTO – 174 BODŮ Stanislava Mike-
šová

deerhound Andulka od Bennyho fena A 2. MÍSTO – 173 BODŮ Stanislava Mike-
šová

foxteriér dr Gata Polomené hory fena A 1. MÍSTO – 174 BODŮ Nicol Marková

foxteriér hl Jacob Boramo Sole d pes A 1. MÍSTO – 172 BODŮ Dana Novotná 

foxteriér hl Aramis Kelečský pokla pes A 2. MÍSTO – 171 BODŮ Hana Zobačová

�� Tlapky v Trapu



faraonský pes Asalé Re Ammut fena A 1. MÍSTO , CACT – 173 
BODŮ

Radka Nevěčná

faraonský pes Cassiopea Spirit of Milenium fena A 2. MÍSTO, res. CACT – 173 
BODŮ

Adéla Pechancová

faraonský pes Bahir al Ghazal Farafra pes A 1. MÍSTO – 171 BODŮ Radka Nevěčná

fr. buldoček Adélka fena 1. MÍSTO – 115 BODŮ Natálie Janulíková

irský vlkodav Baruch Baruc Really Irish pes A 1. MÍSTO, CACT – 174 
BODŮ

Pavel Jansa

irský vlkodav Chivaz Paluduz pes A 2. MÍSTO, res. CACT – 172 
BODŮ

Iveta Prokešová 

irský vlkodav Ailin McCathail Really Irish pes A 3. MÍSTO – 165 BODŮ Lenka Jarošová

irský vlkodav Baobhan Sith Really Irish*** 
2 NEJLEPŠÍ CHRT

fena A 1. MÍSTO, CACT – 174 
BODŮ

Lenka Jarošová

irský vlkodav Berenika Irská legenda fena A 2. MÍSTO, res.CACT – 164 
BODŮ

Daniela Mrázová

irský vlkodav Berika z Lenexu fena A 3. MÍSTO – 86 BODŮ Daniela Mrázová

italský chrtík Dio Diesel Bugsy*** NEJ-
LEPŠÍ CHRT ***

pes A 1. MÍSTO – 176 BODŮ Václav Holoch

kanárská doga Cloe Dogmas fena A 1. MÍSTO – 133 BODŮ Natálie Janulíková

kříženec malý Ený fena 1. MÍSTO – 167 BODŮ Dagmar Obruční-
ková

kříženec malý Rony pes 1. MÍSTO – 166 BODŮ Alena Janalíková

kříženec malý Jimmy pes 2. MÍSTO – 162 BODŮ Veronika Kejhová

kříženec velký Baksi fena 1. MÍSTO – 169 BODŮ Miroslava Pase-
ková

kříženec velký Gary pes 1. MÍSTO – 173 BODŮ Melanie Novotná

kříženec velký Špek pes 2. MÍSTO – 171 BODŮ Petra Kuťková

labrador Dasty pes 1. MÍSTO – 171 BODŮ Marek Havlík

leopardí pes Garret Šumící křídla pes A 1. MÍSTO – 173 BODŮ Alena Esslová

leopardí pes Farao Šumící křídla pes A 2. MÍSTO – 173 BODŮ Alena Esslová

pinč Aramis Golden World***  
NEJLEPŠÍ NECHRT***

pes A 1. MÍSTO – 176 BODŮ Nicola Marková

pinč Beryl Bohém Peter Sen fena A 1. MÍSTO – 173 BODŮ Nicola Marková

něm boxer Easy fena 1. MÍSTO – 134 BODŮ Zdeňka Flajšin-
gerová

PRT Anne Killers Hole*** 2 
NEJLEPŠÍ NECHRT

fena A 1. MÍSTO – 175 BODŮ Natálie Janulíková

PRT Oriental Orchid z Jeřeně fena A 2. MÍSTO – 173 BODŮ Michaela Bártková

pumi Colette Lady Domikar fena A 1. MÍSTO – 170 BODŮ Nicola Marková

peruán střední Capac Mayta Pazzda pes A 1. MÍSTO – 157 BODŮ Jarmila Jurová

peruán střední Huaca Ovejita Pazzda fena A 1. MÍSTO – 170 BODŮ Lucie Moskalen-
ková

peruán velký Flor de Canela Delfino fena A 1. MÍSTO – 170 BODŮ Hana Kocmannová 
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peruán velký Aisha Andaqua Peruano fena A 2. MÍSTO – 169 BODŮ Vladimíra Hladí-
ková

peruán velký Blacky Nort Brun pes A 1. MÍSTO – 172 BODŮ Hana Kocmannová

RR Asani Snug Saracia pes A 1. MÍSTO, CACT –  170 
BODŮ

Laďka Kupková 

RR Tusani Cool Cash pes A 2. MÍSTO, res.CACT – 170 
BODŮ 

Šárka Machová

RR Gyr od Cykasu pes A 3. MÍSTO – 168 BODŮ Markéta Kubíčková 

RR Adam z Putimských vrchů pes A 4. MÍSTO – 168 BODŮ Kateřina Pěluchová

RR Abakus Igneus pes A 5. MÍSTO – 166 BODŮ Kamil Mach 

RR Huckleberry z Údolí rožnova pes A 6. MÍSTO – 165 BODŮ Pavel Myslivec

RR Calma Farský dvůr fena A 1. MÍSTO, CACT -  174 
BODŮ

Adriana Vávrová

RR Conny Bílé karpaty fena A 2. MÍSTO, res.CACT – 173 
BODŮ 

Gabriela Cagalová

RR Lambra Katama King fena A 3. MÍSTO – 172 BODŮ Kateřina Novotná

RR Eržika Bílé karpaty fena A 4. MÍSTO – 172 BODŮ Gabriela Cagalová 
á

RR Gladys Saranga fena A 5. MÍSTO – 169 BODŮ Hana Sonnensche-
inov

RR Borgia Mary Kay fena A 6. MÍSTO – 164 BODŮ Marie Skulová

RR Berdica Winsome Lobkowice fena A 7. MÍSTO – 162 BODŮ Tomáš Trýb

RR Bereniké Africký lovec fena A 8. MÍSTO – 162 BODŮ Romana Hudeč-
ková 

RR Henessy Saranga fena A 9. MÍSTO – 161 BODŮ Hana Sonnensche-
inová

RR Bandaka N ‚ Bali Bellanghari fena A 10. MÍSTO – 157 BODŮ Andrea Hoffma-
nová 

RR Maggie fena 1. MÍSTO – 166 BODŮ Karla Cínová á

RR Tara fena 2. MÍSTO – 165 BODŮ Alexandr Dedík

RR Elena fena 3. MÍSTO – 160 BODŮ Šárka Boháčov

RR Bony fena 4. MÍSTO – 154 BODŮ Veronika Marcová

RR Amon pes 1. MÍSTO – 172 BODŮ Eva Handlová

RR Genius pes 2. MÍSTO – 170 BODŮ Dominika Koucká

RR Dasty pes 3. MÍSTO – 167 BODŮ Šárka Pastyříková

saluki Alfa Rašaja z Čech fena A 1. MÍSTO – 174 BODŮ Věra Malátková

saluki Tamr-H Mazury pes A 1. MÍSTO – 172 BODŮ Věra Malátková

sloughi Ahaggar ag Dalvit pes A 1. MÍSTO – 174 BODŮ Emília Petrovská

sloughi Jamuna Bohemia Genao fena A 1. MÍSTO – 173 BODŮ Věra Malátková

whippet Biscvit Discobolos pes A 1. MÍSTO , res.CACT – 173 
BODŮ

Jana Kotková

whippet My Camelot Sandy Show fena A 1. MÍSTO, CACT –  174 
BODŮ 

Hana Valentová

whippet Arachné Naděje snů fena A 2. MÍSTO – 171 BODŮ Hana Valentová
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Internetový obchod na   www.candy.cz  

• naleznete zde veškeré výrobky firmy CANDY 
(CANDIE´S) a krmiva značek K9 a NUTRAM

• veškeré zboží je skladem – krátké dodací 
lhůty

• expresní vyřízení Vaší objednávky – při 
dobírce odesíláme ještě v tentýž den, při 
ostatních platbách ihned po obdržení 
platby, tzn. nejkratší cestu od výrobce ke 
spotřebiteli

• dárek ke každému balení krmiva nad 1 kg 

• pro objednávky nad 15 kg včetně platíme 
poštovné za Vás

• možnost platby kartou,bankovním převodem 
nebo na dobírku, možnosti vyzvednutí a 
platby hotově v našem skladu

• spotřebitelská soutěž – na každém balení 
krmiva K9 nebo NUTRAM nad 1,5 kg včetně 
naleznete etiketu, po jejímž vyplnění a 
zaslání jste zařazeni do každoročního 
slosování o zajímavé ceny (zájezdy, pytle 
krmení…)

• zboží je doručováno Českou poštou přímo 
k Vám domů nejdéle do 2 pracovních dnů 
od odeslání 

CANDY, spol. s.r.o. Hradčanská 403, 530 06 Pardubice

Tel.: 466 742 511, E-mail: candy@candy.cz

www.candy.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 2008 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 2008 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 jsme nedávno spustili nový internetový 
obchod, na kterém najdete kompletní sortiment našich krmiv a 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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CaniDerm - tablety pro psy 

NA SRST
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 matnou, suchou, lámavou srst, pøi výskytu kožních ploch se ztrátou srsti (tablety)

stavy podráždìní kùže, zánìtù kùže, chronických zmìn kùže - dermatózy, dermatitidy
 (tablety a olej k zevnímu použití)

tlumení svìdivých projevù pøi zánìtech kùže na podkladì alergie, atopie
(tablety a olej k zevnímu použití)

citlivé nebo poranìné tlapky (tablety a olej)

odøeniny, škrábance a drobná kousnutí (olej)

Použití doplòkù CaniDerm: 
Tak jako ostatní výrobky firmy anivital, i CaniDerm pomáhá rychle a úèinnì. Tablety CaniDerm jsou 
šetrným doplòkem stravy, psi je dobøe pøijímají jako pamlsky. Cílenì zlepšují stav pokožky a srsti. 
Koncept pùsobení CaniDermu je založen na dvojím principu.
1.CaniDerm Tablety jsou cíleným doplòkem stravy.
2.CaniDerm Olej pro ZEVNÍ užití snižuje svìdìní pokožky a podporuje zevnì rychlejší hojení
   postižených ploch kùže.

Nezáleží na tom, zda se váš pes pyšní hvìzdným rodokmenem nebo je to køíženec. Nezáleží na tom,
zda má srst dlouhou nebo krátkou. Srst je vždy jakousi vizitkou zdravého psa. Odráží celkový zdravotní
stav a je i tím, co má podstatný vliv na to, jak pes vypadá už na první pohled. Kožní problémy, které
jsou jedním z nejèastìjších, co psy trápí, jsou pro psa hodnì nepøíjemné a v zájmu psa by mìly být 
øešeny co nejdøíve a ne až v poslední øadì. 

Jedním z dùležitých faktorù ve snaze dosáhnout zdravé srsti je pravidelné kartáèování a udržování kùže
a srsti v èistotì vùbec (zevní parazité!). Ale i pøi nejlepší „kosmetické“ péèi je øada faktorù, které mohou
zpùsobit onemocnìní kùže, èasto doprovázená svìdìním, podráždìním a zánìtem. A s tìmi si majite
bez úpravy stravy neporadí. 

Vizitka zdravého psa- hedvábnì lesklá srst

nadmìrné zmnožení kvasinek, bakterií a plísní na kùži v dùsledku snížené imunity 
(pyodermie- hnisavé zánìty kùže)

nedostateèná nebo nevyvážená výživa (nedostatek živoèišných bílkovin, esenciálních mastných
kyselin, aktivních vitamínù a minerálù, pøekrmování stran kalorií)

Alergické reakce na pyly, blechy, rozotèe, potravní alergie

Výborné zkušenosti mnoha majitelù psù trpících kožními obtížemi spolu s
vìdeckými studiemi ukázaly, že dobøe zvolené potravní doplòky obsahující
speciální aktivní složky,èasto vedou k výraznému zlepšení stavu kùže a ústupu
nepøíjemných pøíznakù i u psù, kteøí jsou jinak dobøe krmeni. 
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Jak CaniDerm Tablety podporují kvalitu kùže a srsti:

CaniDerm Tablety jsou úèinnì pùsobící kombinací nìkolika pøírodních nutrientù, které, podány jako 
doplnìk stravy, podporují zdravý stav kùže a srsti.

Chelát zinku (zinek vázaný na bílkovinnou molekulu, organický zinek) - v koncentraci 1100mg/kg, což
pøi doporuèeném dávkování odpovídá dávce 4mg organického zinku na každých 10 kilogramù váhy psa.

 je prvek, který je souèástí mnoha enzymù, které si tìlo vytváøí jako katalyzátory biochemických
reakcí probíhajících uvnitø bunìk. Nedostatek zinku se projeví svìdivou, suchou až popraskanou
pokožkou, ztrátou pigmentu a srsti. Obohacení stravy zinkem má kladný podpùrný vliv pøi všech kožních
onemocnìních. V organismu psa se chelát zinku vstøebává 4-5x úèinnìji, než zinek anorganický. 

  v koncentraci 830 000 mikrogramù/kg, což odpovídá pøi doporuèeném dávkování dávce 
3000 mikrogramù na deset kilogramù  váhy psa.
Bitoin (vitamín H) je nezbytný pro syntézu keratinu, základní složky povrchových bunìk kùže vèetnì
struktur chlupu a drápu. Nedostatek se projevuje pøedèasným šedivìním, matnou, suchou, lámavou 
srstí, šupinatostí, druhotnými zánìty doprovázenými svìdivostí a následným nutkavým škrábáním se, 
které stav ještì zhoršuje. 

  zdrojem zde použitým je vysoce kvalitní koncentrovaný rybí tuk s vysokým
obsahem omega-3 mastných kyselin, zvláštì kyseliny eikosapentaenové (EPA) a docohexaenové (DHA).
Vysoký obsah omega-3 kyselin je pøíhodný pro žádoucí snížení pomìru omega-6 a omega 3 kyselin v
obvyklých, komerèních  krmivech. Pøidáním doplòku s omega-3 kyselinami dosáhneme pomìru omega-6 :
omega-3 nižšího, než je obvyklých 10-5 :1. Èím je první èíslo pomìru obou skupin omega kyselin v pøijaté
potravì nižší, tím lépe pøijatá strava pùsobí protizánìtlivì a to se odrazí nejen na stavu kùže. 

Jsou pøírodním komplexem øady vitamínù a minerálù, které mají podpùrný vliv na kondici kùže a srsti.

vitamíny øady B (pivovarské kvasinky jsou nejbohatším pøírodním zdrojem celého komplexu vitamínù B)
organicky vázané stopové prvky  železo, zinek, mìï, mangan a selen
kyselina pantothenová (dùležitá pro obranné vlastnosti kùže a pigmentaci)

Podporují metabolismus bílkovin, který se zásadnì podílí na celkovém zdravotním stavu organismu, 
tedy i kùže a srsti. 

Po dobu minimálnì 4-6 týdnù podávat 1,5 tablety na 10 kilogramù váhy psa.
Dostupná balení: 
·CaniDerm Tabl. 140 g (prùmìrnì 60 tablet) 
·CaniDerm Tabl.  280 g (prùmìrnì 120 tablet) 

Caniderm Olej - pro zevní použití pøi podráždìní kùže vèetnì stavù chronických
zánìtlivých zmìn.
Zastudena lisovaný olej z jadérek hroznového vína (90%), levandulový olej, olej
z øešetláku a semen grapefruitu (olej z jadérek hroznového vína je po staletí
užívaným prostøedkem na podráždìnou kùži) 

Zinek

Biotin

Omega 3 mastné kyseliny

Pivovarské kvasinky

Esenciální aminokyseliny

Dávkování CaniDerm tablety:
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pùsobí díky vysokému obsahu pøirozených bioaktivních antioxidantù, viatmínu E, lecitinu a dalším látkám

uleví od svìdìní a bolesti
zklidòuje podráždìnou pokožku
urychluje hojení drobných kožních poranìní a zánìtlivých kožních ložisek. 

Vysoce koncentrovaný olej je urèen pouze k zevnímu užití  k potøení a následné jemné masáži
postiženého místa. Hojivý efekt je patrný po nìkolika dnech. 

Bottle 50 ml lahvièka 50 ml

CaniDerm® Olej:

Užití:

Balení:

��Tlapky v Trapu



© 
Sdružení Moravskoslezského coursingu 

& 
www.parson.cz


