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Akce roku 2008 Zimní hrátky s MSC 

odborné články Členství 2009, Předsednictvo a vedení MSC, ... 
fotoseriál Zima u nás

Zpravodaj MSC, 6/2008

Msc VáM přeje krásné Vánoční sVátky A do noVého roku 2009 jen to nej..



Kontaktní adresy: 
Rudná pod Pradědem 185, 793 35 Rudná pod 
Pradědem 
Nám. 3. Května 1794, 765 02 Otrokovice 
IČO: 269 84 628, DIČ: CZ 269 84 628 
www.mscoursing.com

Forma: 
nezisková organizace, občanské sdružení

Bankovní spojení: 
Komerční banka Otrokovice,  
č. ú.: 35-4295740257/0100

Vedení sdružení:  
Předsedkyně:  
Barbora Zdráhalová, tel. 604 560 645,  
e-mail: BarboraZdrahalova@seznam.cz 
Místopředsedkyně: 
ing. Lucie Theimerová, tel. 774 564 816,  
e-mail: rudna@mscoursing.com 
Vedoucí drah:  
Bc. Richard, e-mail: rudna@mscoursing.com   

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

– dráhy pobočky Otrokovice

Naše dráhy: 
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 2009

Datum Název Typ Místo

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

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

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

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

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

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

18. 7. 2009 Seilin memoriál bodovací Radslavice

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

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

září 2009 Tullamore Cup 2009 speciál Telč

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

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

listopad Zimní radovánky trenink Řásné u Telče

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

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

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

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

V ROCE 2009 SE NEBUDE V RUDNÉ POD PRADĚDEM BOHUŽEL KONAT ŽÁDNÁ AKCE SDRUŽENÍ MSC !!!!! 
Bodovací a mistrovské závody mají pevný termín! Speciální akce organizujeme dle našich možností a Vašich 
žádostí.. 
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1. přivítání účastníků:

- všechny účastníky IV.  Valné hromady Sdružení Mo-
ravskoslezského coursingu přivítala Barbora Zdráha-
lová, předsedkyně MSC

- členové MSC i hosté účastnící se IV. Valné hromady 
MSC se řádně registrovali na prezenční listině 

2. ekonomické zhodnocení roku 2007/ 2008  Sdru-
žení Moravskoslezského coursingu 

- ekonomické zhodnocení let 2007/2008 předložila a 
přednesla  účastníkům IV. Valné hromady MSC Bar-
bora Zdráhalová, předsedkyně MSC
- účetní uzávěrky / daňové zhodnocení roku/ od počát-
ku MSC jsou řádně archivovány, a v případě potřeby 
k dispozici , u hlavní ekonomky sdružení paní Kubi-
šové Svatavy
- v účetnictví a hospodaření nebyl IV. Valnou hroma-
dou shledán žádný problém a nebyl podán žádný 
podnět k dalšímu řízení tohoto bloku
- hospodaření MSC je řádné a dle norem neziskových 
organizací – občanských sdružení -  průkazné 

�. celkové zhodnocení 5-leté činnosti Sdružení 
Moravskoslezského coursingu 

- úvod o celkovém zhodnocení dosavadní činnosti 
MSC přednesla Barbora Zdráhalová, předsedkyně 
MSC, která ze svého pohledu konstatovala, že čin-
nost MSC je na vysoké úrovni ve vztahu ke svým čle-

nům, rovněž má MSC velmi dobré jméno v zahraničí, 
u sponzorů a partnerů sdružení

- předsedkyně upozornila na problémy, které byly 
v průběhu předchozích let řešeny a dospěla k názo-
ru, že vedení a předsednictvo včetně členské základy 
odvádělo za 5 let činnosti dobrou práci
- dle předsedkyně je MSC především pro pejsky a 
je nutno na něj tak nahlížet .. příjemné coursingové 
zázemí tvoří MSC hlavně pro čtyřnohé účastníky, ma-
jitelé jsou vždy až druzí v pořadí a v některých přípa-
dech se bohužel stává, že se „jim to nelíbí“ – v tomto 
případě doporučuje předsedkyně, aby takoví majitelé 
na akce MSC nejezdili a ušetřili si tak své peníze na 
jinou lépe zajištěnou akci

- následně se slova ujala ing. Lucie Theimerová, která 
také zhodnotila své působení v coursingu a přede-
vším MSC 
- dosavadní místopředsedkyně konstatovala, že „jmé-
no MSC“ je opravdu na vysoké úrovni a je pyšná nato, 
že byla u jeho zrodu a mohla se podílet na kvalitním 
rozvoji coursingu v ČR
- členové účastnící se IV. Valné hromady projevili s pra-
cí MSC spokojenost a konstatovali, že kdyby nebylo 
MSC kvalitním coursingovým zázemím nemělo by to-
lik aktivních členů

- hosté se do zhodnocení činnosti MSC nezapojovali 

4. schválení kalendáře oficiálních akcí na rok 2009 
Sdružení Moravskoslezského coursingu

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC , předložila 
účastníkům IV. Valné hromady Kalendář oficiálních 

odBorNé téMa

zÁPiS z  iv. valné hroMadY
konané dne  15. 11. 2008 v Rudné pod Pradědem, penzion Harmonie
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coursingových akcí MSC pro rok 2009
- kalendář byl IV. Valnou hromadou schválen a dopo-
ručen pro rok 2009
- během schvalování kalendáře byla vedena rozsáhlá 
diskuze proč nebylo Mistrovství Moravy 2009 pone-
cháno v režii MSC jako v předchozích několika letech 
– na tento dotaz reagovala předsedkyně slovy, že 
pro rok 2009 nebude mít MSC žádnou mistrovskou        
akci, jelikož tak bylo rozhodnuto vedením Dostihové a 
coursingové komise, která všechny kalendáře všech 
organizací zabývajících se coursingem schvaluje a 
dotahuje k dokonalosti, důvod proč nebude mistrov-
ství pod hlavičkou MSC nedokázala odpovědět mimo 
to, že byl tento závod přiřazen jiné organizaci, která 
je samozřejmě pod oficiálním kalendářem MSC uve-
dena 
- rovněž byla vedena diskuze proč bylo zakázáno Mis-
trovství Slezska 2009 – na tento dotaz reagovala před-
sedkyně odpovědí, kterou obdržela od Dostihové a 
coursingové komise, pana Paška : Mistrovství Slezska 
2009 Vám není uznáno jako mistrovský závod, jelikož 
Slezsko není samostatná destinace. Máme Mistrov-
ství ČR, Moravy a Čech, pokud budou pořadatelé Mi-
strovství Moravy nazvat Mistrovství Moravy a Slezska, 
bude to jen na jejich uvážení. MSC si může tento zá-
vod pořádat jako klubový závod se zadáváním titulu „ 
Klubový vítěz roku 2009“. Více předsedkyně nebyla 
schopna k tomuto dotazu sdělit
- předsedkyně upozornila nato, že místo mistrovských 
závodů byla MSC přiřazena možnost pořádat nomi-
nační coursing na Mistrovství Evropy! MSC nevidí 
žádný „speciální problém“ v tom nominační závod 
uspořádat

- kalendář MSC roku 2009 byl IV. Valnou hromadou 
MSC schválen a je vydán jako Metodický pokyn Sdru-
žení Moravskoslezského coursingu č. 3 roku  2009

5. jednání o průběhu vyhlašování neoficiálních ak-
cí MSC na rok 2009

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC sdělila všem 
účastníkům systém vyhlašování neoficiálních akcí 
MSC v roce 2009
- systém bude zachován jako v předchozích letech a 
to tak, že v případě neoficiální akce se objeví prioritně 
info na home stránce a následně budou kompletní in-
formace připraveny v linku Přátelské setkání na webu 

MSC 
- k způsobu presentace neoficiálních akcí a přátel-
ských setkání MSC nebyl vznesen žádný dotaz 

6. rozhodnutí o převodu sídla MSC z rudné pod 
Pradědem do Míškovic 

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC sdělila IV. 
Valné hromadě návrh na změnu sídla sdružení z Rud-
né pod Pradědem do Míškovice a jako důvod uvedla 
změnu bydliště předsednictva MSC a následné změ-
ny /další bod programu/ v Rudné pod Pradědem
- k tomuto bodu programu se vyjádřila také in.g Lucie 
Theimerová, která sdělila IV. Valné hromadě problémy, 
které momentálně v obci Rudná pod Pradědem jsou 
a je nutné změnit sídlo sdružení
- členové a účastníci IV. Valné hromady MSC souhlasili 
bez jediného záporného hlasu se změnou sídla Sdru-
žení Moravskoslezského coursingu
- změnu sídla sdružení nahlásí řádně předsedkyně 
MSC na MV ČR a požádá o zařazení změny, jakmile 
bude změna na MV ČR registrována a MV ČR ověří 
nové Stanovy Sdružení Moravskoslezského coursin-
gu budou nové kontakty presentovány na webu MSC 

7. volba vedení a předsednictva MSC na rok 2009

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC předložila 
za MSC návrh předsednictva a vedení MSC pro léta 
2009-2010 , které připravilo stávající vedení
- účastníci IV. Valné hromady dlouze diskutovali, mě-
nili a volili navržené kandidáty a samozřejmě vznášeli 
různé dotazy k jednotlivým kandidátům 
- z funkce místopředsedkyně, vedení a  sdružení MSC 
vystoupila z  osobních důvodů  ing. Lucie Theimerová 
a její odstoupení bylo předsedkyní a IV. Valnou hro-
madou přijato /žádost o vyvázání z funkce a sdružení 
MSC přílohou zápisu/
- z vedení a sdružení MSC vystoupil z osobních dů-
vodů Bc. Richard Wágner a jeho odstoupení bylo 
předsedkyní a IV. Valnou hromadou přijato /žádost o 
vyvázání z MSC přílohou zápisu/
- předsedkyně MSC odpovídala na všechny dotazy 
k navrženým kandidátům a následně se podařilo po 
cca 1,5 hodině složit předsednictvo a vedení MSC na 
další roky
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- tento materiál byl následně odhlasován jako platný 

/hlasování bylo vedeno na každého kandidáta uve-

deného v návrhu předsednictva a vedení/ a všichni 

zvolení kandidáti svou funkci přijali

- Předsednictvo a vedení MSC pro roky 2009-2010 je 

vydáno jako Metodický pokyn č. 4  Sdružení Morav-

skoslezského coursingu roku 2009

8. vyjádření vedení MSC k uzavření drah rudná 

pod Pradědem pro rok 2009

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC sdělila 

účastníkům IV. Valné hromady skutečnost, že od roku 

2009 nebudou coursingové dráhy v Rudné pod Pra-

dědem k dispozici

- následně vysvětlila ing. Lucie Theimerová situaci 

v obci Rudná pod Pradědem a problémy, které díky 

coursingu v této oblasti v obci vznikají

- účastníci se dotazovali na možnosti neformálních    

setkání psíčkařů v této oblasti – to ing. Theimerová sa-

mozřejmě nemohla nijak komentovat, jelikož v přípa-

dě, že se bude na penzionu Harmonie konat jakákoliv 

akce pro pejskaře je to v kompetenci pouze majitele 

penzionu! Běhat coursing však možné nebude 

- závěrem tohoto bodu byla skutečnost s uzavřením 

drah Rudná pod Pradědem IV. Valnou hromadou 

Sdružení MSC přijata a v dalších letech nebude tato 

dráha figurovat v oficiálních akcích MSC

9. stanovení členských poplatků, plateb za trénink, 

závod, licence  /člen, nečlen/ pro rok 2009

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC předložila IV. 

Valné hromadě materiály týkající se členství, poplatků 

a přihlášení se do Sdružení Moravskoslezského cour-

singu pro rok 2009

- IV. Valná hromada pečlivě prošla všechny navrhova-

né materiály a po drobných úpravách schválila mate-

riál týkající se přihlášení se do sdružení 

- přihláška do Sdružení Moravskoslezského coursingu 

bude již přihláškou trvalou a dokument je vypracován 

jako Metodický pokyn č. 2 Sdružení Moravskoslez-

ského coursingu roku 2009

- většími změnami v průběhu IV. Valné hromady prošel 

návrh materiálu Poplatků a storno plateb, který byl 

velmi pečlivě dopracován a následně předložen ke 

schválení 

- Poplatky, členské příspěvky a storno poplatky jsou 

vydány jako Metodický pokyn č. 5 Sdružení Morav-

skoslezského coursingu roku  2009

- poslední materiál, který byl obsahem tohoto bodu 

IV. Valné hromady jsou metodiky o členství, povin-

nostech a právech členů sdružení – tento předložený  

materiál byl schválen bez připomínek

- Členství, povinnosti a práva členů ve sdružení je vy-

dáno jako Metodický pokyn č. 1 Sdružení Moravsko-

slezského coursingu roku  2009

10. diskuze

- volná diskuze na téma MSC

- volná diskuze na téma „ Nový coursingový řád“

11.závěr a poděkování 

- Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC , poděkova-

la všem účastníkům IV. Valné hromady MSC za účast 

a aktivitu během celého jednání

Zápis zpracovala: 

Barbora Zdráhalová, 

předsedkyně Sdružení Moravskoslezského coursingu 
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čLENStVÍ VE  SdruŽENÍ , čLENSKé 
PŘÍSPěVKY a VÝhodY čLENa 
SdruŽENÍ MoraVSKoSLEZSKého 
CourSINGu

Členem Sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 

let, občan České republiky nebo občan jiného státu, 

který souhlasí se stanovami a cíli Sdružení. Členství 

ve Sdružení nevylučuje členství v jiných klubech a 

sdružení.

O přijetí za člena Sdružení rozhoduje na základě pí-

semné přihlášky předsednictvo sdružení. MSC není 
povinno přijjmout každého zájemce o členství 
ve sdružení a přihlášky je možno odmítnout. Dů-

vody odmítnutí přihlášky do sdružení budou zájemci 

sděleny při návratu písemné přihlášky a poplatku!

Členství vzniká dnem přijetí za člena a řádným  uhra-

zením členského poplatku stanoveného pro daný 

rok. 

Dokladem o členství je členský průkaz vydaný Radou 

sdružení, který obsahuje iniciály člena Sdružení, včet-

ně čísla registrace člena. 

od roku 2009 bude přihláška za člena stálou a 
aktivace pro další rok bude úhradou stanovené-
ho členského poplatku pro následující období. 

členové klubu jsou oprávněni zejména: 

a) Účastnit se akcí, pořádaných Sdružením/coursingy, 

výstavy, výlety, kempy atd./

b) Žádat pomoc klubu při řešení problémových situ-

ací 

c) Volit členy Výboru sdružení a všechny další funkci-

onáře v souladu se stanovami 

d) Být volen do všech funkcí Sdružení v souladu se 

stanovami 

e) Využívat slev sponzorů Sdružení, které jsou pro 

členy klubu stanoveny

f) Účastnit se přednáškových akcí týkající se coursin-

gu, výživy  a péče o psy

g) Svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, kte-

ré se dotýkají činnosti klubu

člen má povinnost zejména:

a) Dodržovat stanovy Sdružení,

b) Aktivně se podílet na plnění cílů Sdružení,

c) Svědomitě vykonávat funkce v orgánech Sdružení,

d) Platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou 

hromadou,

e) Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré 

jméno Sdružení.

          

odBorNé téMa

ČlenStví Pro rok 2009
Metodický pokyn č. 1
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členství ve Sdružení zaniká: 

a) Vystoupením člena písemným oznámením na ad-

resu předsednictva Sdružení, člen není povinen své 

vystoupení zdůvodňovat, vystoupení je právně účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení o vystou-

pení

b) Úmrtím člena

c) Vyloučením člena 

d) Opakovaně i přes písemné upozornění, závažným 

způsobem porušuje stanovy Sdružení

e) Porušuje stanovy klubu tak hrubým způsobem, že 

by další trvání jeho členství ohrozilo společenskou 

prestiž Sdružení, zpochybnilo jeho poslání nebo 

ohrozilo důvěru ostatních členů v činnost Sdružení

f) Poruší normy ČMKU, FCI a zákon na ochranu zvířat

g) O vyloučení člena rozhoduje na návrh předsed-

nictva Sdružení shromáždění členů nadpoloviční 

většinou členů přítomných na shromáždění Sdružení 

před rozhodnutím o vyloučení člena je nutno dát čle-

novi o jehož vyloučení jde, možnost, aby se k věci 

plně vyjádřil, poté kdy byl seznámen s podstatou pře-

stupku, který zakládá důvod k jeho vyloučení. Roz-

hodnutí o vyloučení musí být písemné, odůvodněné a 

musí být členovi doručeno

h) Člen klubu, který byl vyloučen, může o nové člen-

ství požádat nejdříve za rok po vyloučení

i) Zánikem Sdružení

V Míškovicích 1. 1. 2009 
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METODICKÝ POKYN Č. 2

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SDRUŽENÍ 
MORAVSKOSLEZSKÉHO COURSINGU 

Jméno a příjmení člena: …………………………………………………………….…

Adresa trvalého bydliště:………………………………………………………………

Telefon:   pevná linka……………………         mobilní ………………………..…..….

Mailová adresa:…………………………………………………………………….…..

Plemeno psa:………………………………………………………………………….…

Jméno psa:……………………………………………………………………………..

Průkaz původu:  ….. ano – tetovací číslo………..….…  ne…………….……………

Čestně prohlašuji, že se chci dobrovolně stát členem MSC. Poplatek ve výši 400,- Kč jsem 
řádně uhradil    -  v hotovosti proti PPD                      -     převodem na účet .

Vyjádření MSC   k členství 
- zájemce je přijat       -        zájemce není přijat / důvody sepsány v odpovědní zásilce/

                                                                            …………………………………………
                                                                             Barbora Zdráhalová, předsedkyně MSC  

PŘIHLÁŠKA JE OD ROKU 2009 TRVALOU A PRO NÁSLEDUJÍCÍ ROKY  BUDE 
VŽDY AKTIVOVÁNA ŘÁDNÝM UHRAZENÍM ČLENSKÉHO POPLATKU!            
          
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby občanské sdružení Sdružení Moravskoslezského coursingu zpracovávalo 
mnou poskytnutá data obsažená v registraci do sdružení a v přihláškách (on-line, emailem, 
poštou) pro účely personalizace členů sdružení.
Rovněž souhlasím s distribucí – prezencí mnou předložených foto a video dokumentacích na 
stránkách www.mscoursing.com a rovněž uvedením veškerých iniciálů mého psa. 
Prohlašuji, že jsem byl(a) ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
řádně informován(a) o zpracování osobních údajů v souvislosti s potřebami sdružení 
Sdružení Moravskoslezského coursingu  a o právech s tím spojených, že jsem nic 
nezamlčel(a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

V…………………………..dne………….

………………………………
podpis člena sdružení
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PoPLatKY, čLENSKé PŘÍSPěVKY a 
StorNo PLatBY
SdruŽENÍ MSC Pro roK 2009 

Pro rok 2009 stanovilo Sdružení Moravskoslezského 

coursingu poplatky za tréninky, startovné na závody,  

licenční běhy a členský poplatek následovně:

členský poplatek je pro rok 2009 stanoven ve výši 

400,- Kč a příspěvek je nutno uhradit do �1. �. 2009  

tímto možným způsobem:   

- bankovním převodem na : Sdružení Moravskoslez-

ského coursingu, Komerční banka a. s. , 

číslo účtu 35- 4295740257/0100, do zprávy pro pří-

jemce nutno uvést „ členský poplatek rok 2009“,

- hotovostní platbou do hlavní poklady sdružení .

Členové Sdružení Moravskoslezského coursingu jsou 

finančně zvýhodněni na všech akcích pořádají-

cích sdružením, výrazné zvýhodnění v rámci akcí 

sponzorů sdružení, jako první jsou oslovováni na 

všechny akce sdružení v rámci spolupráce, rovněž 

jsou zapojováni dle přání do přednášek týkajících se 

tématiky péče o psy a využívají slevy sponzorů, které 

jsou pro sdružení připraveny a samozřejmě se mo

hou účastnit i všech ostatních ne-coursingových akcí 

sdružení, které jsou pro všechny v rámci roku připra-

vovány. Členové Sdružení se prokazují platnou člen-

skou kartičkou pro rok 2009, která jim bude předána 

osobně na nejbližším coursingu či zaslána poštou. 

 

tréninkový běh  - neoficiální akce  absolvuje pes dle 

přání majitele na zvoleném kurzu trati. 

 

Licenční zkoušku může pes absolvovat ve věku nej-

méně 12 měsíců pro malá a 15 měsíců pro velká 

plemena.  Skládají se z jednoho sólo běhu pro proká-

zání zájmu o návnadu a o dvou společných běhů.  

Je-li pes v souladu s coursingovým řádem hodnocen 

diskvalifikací, nepokračuje ten den v plnění LZ. 

Závodu se může účastnit každý pes, který řádně slo-

odBorNé téMa

PoPlatkY a ČlenSké 
PŘíSPĚvkY
Metodický pokyn č. 5

člen 

sdružení
nečlen

Členský poplatek 400,- Kč
Tréninkový běh 35,-  Kč 50,- Kč
Licenční běh  150,- Kč 250,- Kč
Závod 250,- Kč 300,- Kč
Závod – každý další pes jednoho majitele 200,- Kč 250,- Kč
Vystavení licenční karty pro členy MSC – psi bez PP 250,- Kč
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žil licenční zkoušku a je přihlášen k závodu v daném 

termínu. 

Startovné na jakékoliv akci sdružení / trénink 

– závod – licence – speciál závod/ nebudou hradit ti 

účastníci, kteří se u přejímky registrují jako per-

sonál dráhy  pro celodenní asistenci a pomoc na 

dráze v případě natahování návnady, přípravy drá-

hy a úklidu techniky atd. Maximální počet personálu 

na dráze pro danou akci bude stanoven vždy před 

zahájením přejímky! 

PrŮBěh PLatEB 

Všechny platby za závody, tréninky, speciální zá-

vody i licence jsou hrazeny hotově do pokladny 

sdružení v den pořádání akce.  Účastník, který řád-

ně neprojde přejímkou a neuhradí stanovenou platbu 

není na danou akci přijat a není možno jeho psa pustit 

na dráhu. 

Platby ubytování na drahách MSC 

Slavětín u Slavonic  - platby ubytování a stravování 

ve 100% výši předem dle řádně zveřejněných podmí-

nek plateb 

ranč orel, česká Ves u Jeseníku  - platby ubyto-

vání ve 100% výši předem  dle řádně zveřejněných 

podmínek plateb 

Řásné u telče – platby na místě dle řádně zveřejně-

ných podmínek plateb 

radslavice – není zde možnost ubytování prostřed-

nictvím MSC

otrokovice – není zde možnost ubytování prostřed-

nictvím MSC

StorNo PoPLatKY a PoKutY 

Storno poplatek :::  21 dnů maximálně a 14 dnů 

minimálně před konáním akce 

při řádném odhlášení se z akce ve výše uvedeném 

termínu je storno poplatek – pokuta -  pro jakéhokoliv 

přihlášeného účastníka / bez rozdílu člen – nečlen/  

stanovena ve výši 70,- Kč 

tento poplatek musí být uhrazen před úhradou další 

přihlášené akce , tj. hotově do pokladny MSC při pře-

jímce na následující akci / po úhradě možnost platby 

a přijetí na další akci/ nebo převodem na účet MSC 

před následující akcí / na přejímce doloží účastník 

doklad o úhradě/

Storno poplatek :::  1� dnů minimálně před až do 

dne  konáním akce 

při řádném odhlášení se z akce ve výše uvedeném 

termínu je storno poplatek pro jakéhokoliv přihlášené-

ho účastníka stanoven v 100% výši za danou akci

tento poplatek musí být uhrazen před úhradou další 

přihlášené akce , tj. hotově do pokladny MSC při pře-

jímce na následující akci / po úhradě možnost platby 

a přijetí na další akci/ nebo převodem na účet MSC 

před následující akcí / na přejímce doloží účastník 

doklad o úhradě/

při nedostavení se na akci bez řádného odhlášení je 

stanoven storno poplatek ve výši 100% ceny dané ak-

ce včetně 70,- Kč pokuty 

další ujednání: 

MSC umožňuje převést přihlášení na náhradníka 

určeného přihlášeným účastníkem, který se na akci 

dostaví v obou výše uvedených případech! Pokud se 

však náhradník nedostaví – platba bude vyžadována 

po osobě přihlášené a MSC neodpovídá za „dohodu“ 

mezi účastníky 

Storno poplatky jsou stanoveny na všechny akce, 

tj. tréninky, licence, závod, speciální závody i ví-

kendové akce!! Vyčíslení celkového storno poplatku 

účastníkovi bude stanoveno na základě typu přihláše-

né akce / např. trénink = 2*35,- Kč , závod = 250,- Kč 

člen, víkendovka = 2*35,- Kč  * počet vypsaných tré-

ninků/ . Rozdíl plateb mezi členy a nečleny je v tomto 

případě zachován!  

V Míškovicích  dne 1. 1. 2009
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METODICKÝ POKYN Č. 4

PŘEDSEDNICTVO A VEDENÍ  SDRUŽENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO 
COURSINGU PRO ROK  2009 - 2010 

 
Dne  15.  11.  2008  bylo  IV.  Valnou  hromadou  Sdružení  Moravskoslezského  coursingu  ustanoveno  a  zvoleno  nové 
předsednictvo a vedení Sdružení Moravskoslezského coursingu na období roku 2009-2010. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ PŘEDSEDNICTVO MSC VEDENÍ MSC

Barbora Zdráhalová předsedkyně sdružení hlavní pokladna
Karel Zdráhal místopředseda sdružení

Bc. Richard Wágner webmaster MSC
Karel Zdráhal vedoucí drah MSC
Martin Vaňkát zástupce vedoucího drah
Alexandr Dedík personál dráhy
Petr Sonneinschein personál dráhy
Petr Juříček personál dráhy
Libor Tichý personál dráhy
dobrovolníci personál dráhy

Svatava Kubišová hlavní ekonom a účetní sdružení
Dana Fitzová vedoucí kontrolní komise
Jana Orišová člen kontrolní komise
Monika Pelíšková člen kontrolní komise

Melanie Novotná vedoucí sponzoring teamu
Andrea Švábová člen sponzoring teamu
Michaela Jeleňová člen sponzoring teamu
Kateřina Masárová člen sponzoring teamu

           Alena Janalíková člen sponzoring teamu

Michaela Jeleňová vedoucí registrace licencí
Alena Janalíková registrace členských kartiček 

Monika Pelíšková
administrativní práce v 
registraci 

Barbora Zdráhalová hlavní redaktor zpravodaje
Andrea Švábová vydavatel zpravodaje
Melanie Novotná zástupce vydavatele, reklama
Kateřina Masárová redakce, korektura
Jana Orišová redakce, korektura
Eva Handlová redakce, korektura

V Míškovicích 1. 1. 2009
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čl. 1.

 

Název, sídlo a působnost

Název: Sdružení Moravskoslezského coursingu (dále 

jen „sdružení“)

zastoupené : Barborou Zdráhalovou, předsedkyní 

Sdružení

 

Sídlo: Nová 185, 768 52  Míškovice

Působnost: celé území České republiky

IČO:   269 84 628 DIČ:   CZ26984628

Registrace na MV ČR provedena dne 6. 12. 2004 pod 

č. j.  VS/1-1/59278/04-R

 

čl. 2

 

Statut sdružení

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy 

na základě společného zájmu.

2. Sdružení je právnickou osobou.

 

čl. �

 

Cíl činnosti sdružení a způsob plnění

1. Cílem sdružení je sdružovat dobrovolnou formou 

zájemce, chovatele a majitele všech plemen psů, kteří 

budou samostatně v rámci zřízených středisek plnit a 

dodržovat stanovy sdružení. Činnost sdružení bude 

řízena platným řádem ČMKU a FCI. 

2. Způsobem plnění je: 

a) propagace programu coursingu formou přednášek, 

seminářů i prostřednictvím vlastních publikací 

b) vyvíjení  osvětové činnosti coursingu

c) organizování nejrůznějších  společenských příleži-

tostí k vytvoření možností vzájemného styku zájemců 

o coursing

d) pořádání coursingu, přípravu psů a majitelů, vý-

stavní činnost

e) napomáhá a organizuje vzdělávaní členů, získání 

odbornosti rozhodčích

f) navazuje styky s obdobnými organizacemi, iniciati-

vami a kluby v ČR i v zahraničí

čl. 4

 

Vznik členství

1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 

let, občan České republiky nebo  občan jiného státu, 

který souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

2.Členství ve sdružení nevylučuje členství v jiných klu-

bech a sdružení.

3.O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě pí-

odBorNé téMa

StanovY Sdružení Morav-
SkoSlezSkého courSingu
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semné přihlášky rada sdružení.

4. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

5. Dokladem o členství je členský průkaz vydaný 

radou sdružení. 

čl. 5

Zánik členství

Členství ve sdružení zaniká: 

1. vystoupením člena písemným oznámením na ad-

resu předsednictva sdružení, člen není povinen své 

vystoupení zdůvodňovat, vystoupení je právně účinné 

okamžikem doručení písemného oznámení o vystou-

pení

2. úmrtím člena 

3. vyloučením 

a) opakovaně i přes písemné upozornění, závažným 

způsobem porušuje stanovy sdružení

b) porušuje stanovy klubu tak hrubým způsobem, že 

by další trvání jeho členství ohrozilo společenskou 

prestiž sdružení, zpochybnilo jeho poslání nebo ohro-

zilo důvěru ostatních členů v činnost sdružení

c) poruší normy ČMKU, FCI a zákon na ochranu zví-

řat

d) o vyloučení člena rozhoduje na návrh předsed-

nictva sdružení shromáždění členů nadpoloviční 

většinou členů přítomných na shromáždění sdružení 

e) před rozhodnutím o vyloučení člena je nutno dát 

členovi o jehož vyloučení jde, možnost, aby se k věci 

plně vyjádřil, poté kdy byl seznámen s podstatou pře-

stupku, který zakládá důvod k jeho vyloučení. Roz-

hodnutí o vyloučení musí být písemné, odůvodněné a 

musí být členovi doručeno

f) člen klubu, který byl vyloučen, může o nové členství 

požádat nejdříve za rok po vyloučení

4.zánikem sdružení

čl. 6

Práva a povinnosti členů

1. Členové klubu jsou oprávnění zejména: 

a) účastnit se akcí, pořádaných sdružením, zejména 

shromáždění členů 

b) žádat pomoc klubu při řešení problémových situ-

ací 

c) volit členy výboru sdružení a všechny další funkcio-

náře v souladu se stanovami 

d) být volen do všech funkcí sdružení v souladu se 

stanovami 

e) svobodně se vyjadřovat ke všem okolnostem, které 

se dotýkají činnosti klubu. 

2. Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy sdružení,

b) aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou 

hromadou,

e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré 

jméno sdružení.

 

čl.7

orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

a)valná hromada,

b)předseda sdružení - jednatel, 

c)kontrolní komise,

d)hospodář sdružení.
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čl. 8
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, 
nejméně však dvakrát ročně. 

4. Valná hromada zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov sdružení,
b) schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, vý-
roční zprávu sdružení, 
c) schvaluje rozpočet a roční závěrku hospodaření,
d) stanovuje kontrolní komisi,
e) rozhoduje o zrušení členství,
f) rozhoduje o zrušení sdružení.

5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech členů.

6. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou 
rovné.

7. Valná hromada rozhoduje na základě hla-
sování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj 
hlasuje prostá většina přítomných členů. Roz-
hodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je   
přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny 
všech členů sdružení.

čl. 9
Předseda

1. Předseda naplňuje rozhodnutí valné hroma-
dy a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho  
jménem, přijímá zaměstnance sdružení do 
pracovního poměru a rozhoduje o běžných  
záležitostech sdružení. 

2. Předsedu sdružení volí všichni členové sdružení. 

3. Předseda sdružení může současně zastávat funkci   
předsedy střediska sdružení, pokud je    tak řádně 
zvolen členy jednotlivého střediska sdružení. 

4. Předseda je odpovědný za plnění rozhod-
nutí valné hromady, vedení účetní evidence a  
    plynulý chod sdružení.

5. Předseda připravuje podklady pro jednání valné 
hromady.

 
čl. 10

Zásady hospodaření 

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majet-
kem.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) finanční dary a příspěvky právnických a fyzických 
osob, 
b) věcné dary a příspěvky právnických a fyzických 
osob, 
c) výnosy majetku, 
d) členské příspěvky (pokud jsou vybírány), 
e) příjmy z činností při naplňování cílů sdružení.
 
3. Za hospodaření sdružení odpovídají předse-
dové jednotlivých středisek, kteří jej předkládají  
předsedovi sdružení. Předseda každo-
ročně předkládá valné hromadě zprávu o  
hospodaření, včetně účetní závěrky.
 
4.  Hospodaření se uskutečňuje podle ročního roz-
počtu schváleného valnou hromadou.

čl. 11
Zánik sdružení

1.   Sdružení zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným 
sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
b) rozhodnutím Ministerstva vnitra.

2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuště-
ním, rozhodne současně valná hromada o  
způsobu majetkového vypořádání.
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čl. 12
Závěrečná ustanovení

1. Sdružení může na základě rozhodnutí val-
né hromady vydat organizační a jednací řád  
sdružení.

2. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti ob-
racet se na státní orgány s peticemi.

 V Míškovicích 20. listopadu 2008

Barbora Zdráhalová
předsedkyně Sdružení Moravskoslezského coursingu

17Tlapky v Trapu



FotoSErIáL

ziMa u nÁS

Agi

Alex
Day

Čakra

Adam
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Agi

Niobe

Pepee

Karo 

Megi

Asalé a Bahir
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FotoSErIáL
ziMa u nÁS

Freya

Amon

Ares

Pilíř Gouter

Easy
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FotoSErIáL
ziMa u nÁS

Amon Riči

Benny

Nero

Spice
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FotoSErIáL
ziMa u nÁS

argentinky

Broďáci

kanárky

Ben

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

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

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

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

více o Bennym na www.parson.cz

CHS RITAKIM 
oznamuje, že očekává první vrh štěňátek PARSON RUSSELL TERIÉRŮ

matka: 
Jch Sk a Hr Anne Killers Hole 

Čekatelka šampionátu Slovenska
Čekatelka titulu Interšampion
Junioršampion Slovenska 
Junioršampion Chorvatska
Vítězka speciální výstavy SK 2008
Vítězka klubové výstavy  SK 2008
 Jugendbeste Rakousko
2 x Best junior
Bis Junior SK Speciální výstava 
2 x velmi nadějná 1

Pro zájemce poskytneme veškeré informace k vrhu, zaručujeme chovatelský servis a kvalitní domácí odchov ště-
ňátek.  
Info na www.ritakim.wz.cz

Klubová výstava Cz: 
Velmi nadějná 1 ze 7 štěňátek,3.místo nejkrás-
nější štěně,2.místo páry s otcem Douglesem

13 x výborná na výstavách v Česku,Rakousku,Ně-
mecku,Chorvatsku,Lucembursku a na Slovensku
5x xCajc 
3 x Cac
2 x Cacib
3 x BOB
 
Sportovní úspěchy: DALMATIN A PARSON CUP 
          1.místo amatér fenky 182 bodů

MISTROVSTVÍ MORAVY  2008
1.místo  a titul Mistr Moravy 2008

Lovecké zkoušky: Norovací zkouška 
84 bodů –plný počet a s časem 0,17 
a celkově krásné 2.místo.

Zdraví : 
dědičné choroby očí – negativní
         Baer test – oboustranně
                     slyšící

otec: 
Frodo Černý Faun 

Interšampion
TOP PRT 2006 a 2007
Klubový šampion SKCHTaF
Klubový šampion KCHT
Vítěz speciální výstavy teriérů 2006, 2007, 
2008
Klubový vítěz KCHT 2007, 2008
Klubový vítěz SKCHTaF 2007
Český a Slovenský grandšampion

Šampion Česka,Slovenska,Rakouska, Maďar-
ska,Polska
Bundessieger 2007
Národní vítěz 20007, 2008
Český a Slovenský junioršampion
Klubový vítěz mladých a Vítěz mladých
Crufts 2007 a 2008

Zdraví : dědičné choroby očí – negativní
         Baer test – oboustranně slyšící
         luxace patel 0/0

Zkoušky: Norovací zkoušky 84 bodů
         ZOP

Sport: agility
       flyball
       coursingová licence
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ZIMNÍ hrátKY S MSC .. PohLEdEM 
úPLNého NoVáčKa Na aKCI 
PěKNé POVíDáNí „NOVáČKů NA AKCI MSC“ 

NáM NAPSALA JITKA OD KříŽENKy ENDŽí, KTE-

Ré SE POPRVé ÚČASTNILI COURSINgU A Ví-

KENDOVOU VůBEC.. 

Když se mě Zuzka někdy v září ptala, jestli 

nechci jet v listopadu na víkend do Rudné 

pod Pradědem zkusit s Endžou coursing, 

tak jsem řekla, že ne. Představila jsem si 

příšernou zimu, Endžu někde zavřenou na 

ubytovně (ještě jsme takhle na víc dnů ni-

kde ve „slušném podniku“ nebyly) a vůbec. 

Když, tak někdy na jaře a na otočku. No, ale 

nakonec to zase bylo všechno jinak a tak 

jsme v pátek přesně v 16.30 (můj Míša dora-

zil z práce v 16.15 – stihl se osprchovat, sba-

lit a ještě na mě 5 minut čekal) vyráželi směr 

Praděd, kde Sdružení Moravskoslezského 

coursingu pořádalo „Zimní radovánky“. Do 

Rudné jsme dojeli po menším bloudění a to 

v sestavě: Zuzka + Péťa + Berča + geila + 

Míša + Endža + já.

Měli jsme už připravené pokojíčky, takže 

jsme se trochu zabydleli a hurá do hospůd-

ky! Tam jsme nakonec zůstali, protože stez-

ka odvahy byla přesunuta na sobotu, ale 

myslím, že to nikomu nevadilo. Do hospůd-

ky nás vpustili i s krakenkou Endžou (Míša 

ji vylíčil jako nejmírumilovnější zvířátko pod 

sluncem). A když jsem jí zacpala vždycky 

v kritický okamžik držku kouskem smaže-

ného hermelínu, tak byla fakt v pohodě . 

Dokonce se mě paní servírka při odchodu 

ptala, jestli je ten pejsek takový hodný pořád 

(málem jsem vyprskla smíchy)!

Noc byla poněkud krušná – Endža šňupala 

po pokoji, pod postelema našla nějaké zbyt-

ky granulí (zřejmě po předchozích nocležní-

cích), jak někdo prošel za dveřmi, tak hned 

haf haf, ale nakonec i ona usnula a vydržela 

až do 6.30. No zlatíčko ..

O druhý budíček se nám postarala Janča 

s Liborem a Čiky – nějací nedočkaví či co 

– přiřítili se už před osmou, obsadili zbylé po-

stýlky ( poschoďovku – chichi kdo dřív při-

jde…) a už jsme vyráželi k místu, kde se měl 

aKCE roKu

ziMní hrÁtkY S MSc 
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konat trénink. Postupně se scházeli všichni 

coursinguchtiví. Z těch čtyřnohých tu by-

lo hodně ridgebaků, dále barzojové, AST, 

grónský pes, ohař, krátkosrsté kolie, křížen-

ci a naše zlatíčka. Ze známých tváří dorazila 

ještě Zuzčina sestřenice Lenča s Ališkem. 

Zatímco my jsme se zaregistrovali a krotili 

hafany, už se připravovala dráha pro první 

běh a za chvíli jsme se už mohli dívat, jak 

honí střapeček jednotlivě i po dvojicích či 

skupinkách psíci různých velikostí a ras.

A pak přišla naše chvíle. Že má Endža lo-

vecké pudy, to jsem věděla – za zajícem mi 

už párkrát s chutí zdrhla. Ale jestli poběží za 

nějakou „roztrhanou igelitkou“, to už jsem 

si tak jistá nebyla. Obavy však byly napro-

sto zbytečné. Organizátorka Barča Endžu 

parádně rozdráždila. Chvíli jsem si říkala, že 

bude vcelku sranda, když se místo do střa-

pečku zakousne do Barči, ale jakmile se dal 

střapec do pohybu a na povel byla vypuště-

na – frnk… pelášila za ním jak torpédo.

Druhý běh si užila s kámoškou Berčou a kří-

ženečkem Roníkem. Oba to jsou už ostřílení 

závodníci, kteří si s chutí nadbíhají – a taky, 

že jo. Start - Endža fičí za střapcem a ti dva 

si to namířili zhruba do poloviny trati. Endžik 

poctivě makal, Berča s Roníkem si na střa-

peček počkali a šup do cíle. Bylo vidět, že to 

Endžu dost štve a v cílové rovince to pěkně 

hlasitě komentovala! Další kámoši – geilin-

ka, Čiky a Ališek běželi tuším spolu a taky si 

dali pěkně do těla.

Kolem poledne bylo dotrénováno a pro naši 

partu tím pádem začala volná zábava. Vyra-

zili jsme společně na oběd a taky se podívat 

na štěňátka barzojů do chovatelské stanice 

v Rýmařově (divím se, že si Zuzka aspoň 

jedno neodnesla pod bundou s sebou). 

Dále jsme si naplánovali menší výletík na 

Rešovské vodopády. Vyráželi jsme kolem 

14.30 s tím, že do tmy budem určitě zpát-

ky. Mno, Péťa míní, turistické stezky a zimní 

čas mění… K vodopádům jsme přiklusali už 

skoro za tmy a za totální tmy jsme se vraceli 

celou cestu zpátky. Když jsme došli k autíč-

kům měli jsme všichni opravdovou radost. 

Nazvali jsme náš výlet „soukromou stezkou 

odvahy“ a tak nám vůbec nevadilo, že ta 

oficiální se nakonec nekonala (nebo že by 

konala, ale mi to zaspali?).

Již tradičním večerním programem byla 

návštěva místního pohostinství. Tentokrát 

už to ale nebylo jen tak. Já Míšovi včera ří-

kala, ať nereklamuje ten smažák! Ale když 

donesete vyučenému kuchaři místo sma-

žáku jen „strouhankovou kapsu“, jak to asi 

může dopadnout, že... Mno, nakonec jsme 
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hostinského ukecali a i Endžinka se mohla 

uložit pod stůl. Všechno by bylo v napros-

té pohodě, kdyby se s námi nechtěl družit 

místní občan. Hlavní problém byl v tom, že 

se chtěl družit i s Endžou. Nakonec se „chy-

til“ na naše narážky a šel nám p ředvést, 

že se dá zvládnou to, co bylo napsáno na 

cedulce nad výčepem - „Každé 10té a 15té 

pivo zdarma!“ Do pelíšků jsme padli jak to-

tální chciplinky a dokonce i Endža tentokrát 

chrupala až do rána. A protože se nám s Pí-

palovýma tak dobře vegetilo a vzhledem k 

tomu, že jsme i „normálně“ sousedi (bydlí 

nad náma), domluvili jsme se, že probourá-

me náš strop – zároveň tedy jejich podlahu, 

vyrobíme nějaké schůdky a budeme společ-

ně žít šťastně až do smrti v krásném mezo-

netovém bytečku …

Ale dost fantazírování, byl před námi ještě je-

den trénink. Takže honem na dráhu a jde se 

na to! Endža běžela opět s Roníkem hned 

mezi prvníma a opakoval se stejný scénář 

jako včera. Endža - poctivka za střapečkem, 

vyčůraný Roník (myslím že to tu tak můžu 

napsat, protože to o něm říkala i jeho pa-

nička) zkratkou někam k cíli. Spokojení a 

vyběhaní byli ve výsledku oba hafani, takže 

super.

A super byl celý víkend – dlouho jsem se tak 

neposmála, člověčí část výpravy si trochu 

protáhla kostry a psíci se parádně vyřádili. 

Takže Zuzi, jestli se mě zase někdy zeptáš, 

jestli bych nejela na coursingový víkend 

s MSC, je ti asi jasné, co odpovím! Díky za 

super akci.. 
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ZIMNÍ hrátKY BEZ SNěhu  S MSC 
MILé POVíDáNí O VíKENDOVCE V RUDNé POD 
PRADěDEM NáM PřIPRAVILA EVA HANDLOVá OD 
RR AMONKA A BULTERIéRKy NIOBE

Sníh sice nebyl (naštěstí), ale pohodička a vylítaný 
psiska to jooo …a to je nejdůležitější! V pátek jsem 
jela na zahájení pozdravit lidičky na penzionek a 
chvíli tam s nimi posedět, jelikož jsme však měla 
doma všechny psíčky, chvátala jsem brzo zpět...
V sobotu ráno byl trenál! Amíček běhal se sa-
mejma ženskejma - prvně se „svou“ Honeynkou 
(kterou zrovna hlídáme kamarádce Vendě) a pak 
i s Taruškou a Arnikou (alias Bazinkou)! Pitbulice 
Freyunka běhala s RR fenečkou Borou a dokonce 
ji předběhla a pak s SBT Obískem, kokříkem a ješ-
tě dalšíma hafama! Frey je strašně moc šikovná a 
fakt dobrá běžkyně!!! Nína vařila s mamkou do-
ma!  Trénink byl supr, počasí vyšlo, myslím skvěle, 
dráha natáhlá taky pěkně a psiska si do mírného 
kopečku museli pěkně máknout! I já si sem tam 
mákla, když jsem sem tam natahovala… jojo, ne-
dřou jen psiska!

V sobotu odpoledne jsme vzali naše psiska popr-
vé na obrany... tedy byly to spíš „sranda obrany, či 

obrany pro začátečníky, či jak vyblbnout psiska“! 
Nejlepší z nejlepších byla Freyunečka!! Pan figu-
rant ji moooc chválil a možná se tomuto sportu s 
Jírou začnou více věnovat ! A co mě překvapilo, 
tak i Am byl velice dobrej a Rosťa ho taky moc 
chválil a říkal že je „dobrej, tento pes“! No byla 
jsem ale opět zmožená, neb mě nejprve nutili ať to 
hovádko – jako mojeho miláška Amíčka - držím na 
druhým konci vodítka já... Chápete, zrovna když 
na něj dělá figurant „huhuu pooojď chyť hooo“ …. 
no lítala sem za tím čoklem jak pírko, tak mi ho 
pak uvázali k plotu a já jen říkala“ hooodneej, chyť 
lumpika“.. to už se mi líbilo!! A Nína? ta killovala 
střapeček a byla heeeppyyy!!!!!!! 
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ZIMNÍ hrátKY 14. - 16. 11. 2008,
VELMI VTIPNé A NEVšEDNí POVíDáNí O VíKEN-
DOVCE BEZ SNěHU PřIPRAVILA JITKA OBáLKO-
Vá OD KříŽENCE OHAřE MONTyHO

Jsou dny, kdy si člověk říká, že vše co dělá, dě-
lá jen z lásky ke svému psímu příteli a pak jsou 
dny, kdy jisté věci děláte pro sebe. Jako o tomto 
víkendu.

K první větě by se dalo přiřadit ranní vstávání kolem 
5. hodiny a vyjížďku vlakem do Otrokovic. V Otro-
kovicích jsme se setkali opět se známou dvojkou 
a to Venďou a RR Afrou. Psiska si opět zahučela, 
něco ve stylu ...co ty tu zas děláš. Montík dostal 
místo vzadu opravdu luxusní, pěkně si to hajal na 
starém spacáku. Cesta ubíhala rychle a vcelku bez 
komplikací. Radostný příjezd do Rudné se samo-
zřejmě konal. Náše třeštiprdlo bohužel (bohudík) 
podlehlo coursingovému šílenství natolik, že jsem 
měla co dělat už u auta. Ještě jsme ani dráhu ne-
viděli a Montík byl smyslů zbaven a nasadil se mu 
do hlavy jen ten střapec, který prostě dostane. Od 
9. hodiny se běhalo a to dvě kola. První kolo si 
Montík zaběhl s boxerkou Easy, kterou hned na 
začátku provalchoval na zemi a zanechal jistě i tu 

tlapku na jejím kožichu. Prostě jeden běžel tam a 
druhý onam. 



Druhý běh se taky povedl. zde bych ráda podo-
tkla, že jeho výraz „mě neutečeš ty mrcho igelitová“ 
by se měl zaznamenat. Kdo chtěl mohl zvládnout 
ještě 3. kolo, ale že jsme šli na ty obrany tak jsem 
usoudila, že nic se nemá přehánět.

Na odpoledne přišly na řadu obrany, kde jsme 
opět okusovali Rosťu a nejen my. Montík občas 
zapomněl řádně kousnout a to hlavně proto, že 
doma vlastně nekoušem (zatím nemáme na koho). 
Druhé kolo už bylo lepší, to se do toho Montí pustil 
s vervou a kdyby nemusel kousat jen do rukávu, 
kousne si i do toho zadku.

Zde přicházíme k větě druhé z počátečního úryv-
ku... co dělám pro sebe. Na večerní valnou hro-
madu se mohl dostavit kdokoliv, jako nečlen jsem 
samozřejmě nemohla nic rozhodovat, což neubra-
lo na ničem. Ještě před coursingem jsem zaběhla 
do obchodu kde jsem si pořídila flašku Chardonay, 
které mělo ukrátit mé dlouhé chvíle. Samozřejmě 
padlo za vlast, a nejen to... MSC připravilo oprav-
du „bohatou valnou hromadu“ a neustálé nalévání 
slivovice a připíjení si na různě důležité věci zna-
menalo padnutí i mě, ale do postele. Jelikož jsem 
nepijan slivovice, nahrazena zde byla opět vínem. 
Třikrát hurá MSC ať je zdravé, jak dlouho chce. 

Po ránu se vstávalo trošku hůře, nicméně chtělo 
se a taky muselo. Jednokolový trénink coursingu 
byl přeci zaplacen, tak jaképak copak. Běželi jsme 
hned ze začátku a to s RR Afrou. Jelikož si Afruš-
ka zkrátila na začátku dráhu neunikla proplesku 
našemu Montymu, který si to valil za střapečkem. 
Srážka lehká, takže se nic nedělo a na konci Mon-
tík opět krásně zakilloval.

Sbalené věci, psi a hurá domů. Cesta byla rych-
lejší než v sobotu ráno a jelikož byl ještě čas tak 
jsme se vydali venčit na dráhu v Otrokovicích. No 
co Vám mám povídat přátelé. Naše prase psovité, 
s ušima od ohaře se rozhodlo se i v tak chladném 
dni koupat a pročvachtat si to vodičkou. Jenže na 
dráze není voda čistá, nýbrž špinavá a černá. Jistě 
si dokážete představit jak asi vypadal postroj a co 
teprve Montík. Děkujem Vendi za půjčku čisté had-
ry, která po náletu na kožich Montíkův byla krásně 
černá. A to jsme ještě měli jet vlakem. Nakonec 
jsme šťastně dojeli domů. Psisko prasové se 
okoupalo, vonělo a lesklo se až oči přecházely. Po 
únavném dnu jsme oba padli do postele a Montík 
si nechal něco hezkého zdá ...tímto by si měl vážit 
toho, že ležel vůbec v mé posteli ...dlouho se zas 
tak nepoštěstí, neb má domeček svůj.

Děkujeme celému MSC za supr víkend, přejeme 
mu do dalšího roku hodně pevných nervů, spous-
tu nápadu, dostatek peněz a moře sponzorů. 
Nejvíce Báře a Karlovi, kteří jsou hlavou a krkem 
tohoto sdružení, bez nich to prostě nejde. Vendi 
s Afruškou, že nás svezli a pokecali. A všem, kteří 
ochotně naléval. Sejdeme se zase v příštím roce.
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ZIMNÍ hrátKY S MSC
KRáSNý ČLáNEK OD MEL

Po dlouhé době jsme zase vyrazili na víkendovou 
akci od MSC. 

V pátek jsme se sešli po práci doma a pomalu 
vyrazili. Na dálnici nás čekaly dvě kolony, to jsme 
věděli už předem. Protože jsme ale vyrazili později, 
se téměř rozplynuly než jsme je dojeli. Problém, 
který mě osobně teda trápil celkem dost, byla 
oranžová kontrolka „elektronika motoru“ (nebo 
něco podobného). Svítívávala i dřív, ale po dolití 
oleje zhasla. Tentokrát nikoliv. Obvolala jsem tedy 
ostatní pražáky, kteří mířili na stejné místo a vyjeli 
o něco později než my, aby případně počítali s jed-
nou zoufalou posádkou, co jí umřel stroj.

Problém číslo dvě bylo mé nachlazení. S ubíhající-
mi kilometry mi bylo hůř a hůř, takže na pumpách 
jsem si kupovala čaj za nehorázné peníze a dopo-
vala se Panadolem.
Na místo jsme dorazili před jedenáctou večer. Pře-
kvapilo nás totální mrtvo, kdy ostatní osazenstvo 
už bylo zalezlé v posteli. Vyložili jsme tedy věci a 
nalili si vínko, když tu se venku ozval motor auta a 

pražská posádka číslo 2 ve složení Markéta, Káča, 
Honza a Jindra dorazila. I oni vyložili svou bagáž 
a odebrali jsme se do společenské místnosti, kde 
jsme navařili svařáček a zapili všechno možné i 
nemožné a ani nevím do kolika.

V sobotu jsem vstala s dost nepříjemným poci-
tem. Vyvenčila jsem psy, nasnídala se a vykopala 
Sašu z postele, že se jde běhat. Můj nepříjemný 
pocit pramenil z nevolnosti, ovšem nebyla jsem si 
jistá, jestli to způsobil včerejší svařáček nebo mé 
nachlazení.

První běh si rozdal gary s Taruškou, druhý běžel 
gary s Trinitkou a Tara s Amonkem a Arnikou. Pak 
se běžely ještě hromadné běhy, ale zapamatovat 
si, kdo s kým běžel, je na mě už opravdu moc. 
Během dopoledne jsem došla k závěru, že má 
nevolnost pramení z „vopice“, která mi seděla na 
ramenou, ale jen kousek za ní jsou moje ucpané 
dutiny a usazující se cosi na průduškách.

Odpoledne přijel figurant Valda, chvíli jsem dělala 
pokusy o focení, ale pak mě únava a nachlaze-
ní přemohly, takže jsem si zalezla na chvilku do 
vyhřáté postele, kterou mi už od oběda zahříval 
Saša, a odpočívali jsme spolu. Když se nad Je-
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seníky snesla tma hustá tak, že by se dala krájet, 
vypelešili jsme se z pelechu, přibrali gwen, Barču 
a Karla a vyrazili jsme do nedalekého restaurační-
ho zařízení Koliba, abychom zaplnili své žaludky. 
Jídlo bylo asi dobré, záměrně píšu asi, protože 
rýma otupila i mé chuťové buňky, takže v tu dobu 
mi místo šťavnatého biftečku mohli předložit coko-
li, myslím, že bych to nepoznala. Ale Karel měl to 
samé a pochvaloval si to.

Po véče nás čekal ještě jeden důležitý akt a tím by-
la Valná hromada. Zasedání bylo velmi zajímavé, 
protože navržená místopředsedkyně byla svržena 
a navržen byl Karel, takže teď je jasný, že Zdrá-
halovi si z nás nebohých nevolníků udělali rodin-
ný podnik. Mimo jiné jsem „schytala“ také funkci, 
bude ze mě vedoucí sponzoring teamu, údajně 
budem zajišťovat sponzory a ceny na závody (no, 
ještě, že jsem vedoucí, rozdám úkoly a dám si no-
hy nahoru) a také budu působit v redakci zpravo-
daje jako záložný sazeč a grafik.

V neděli už nás čekalo jen „jednokolové“ běhání, 
které ale samozřejmě bylo dvoukolové, protože 
by nás šefová přece nemohla ošidit o hromadné 
běhy. gary běžel opět s Trinitkou, Taruška dostala 
sólový běh, protože je potvora a moc si nadbíhá. 

Ríša jí nic neodpustil a vždycky když si moc nad-
běhla, střapec jí zastavil, aby se k němu musela 
vrátit. Hromadný běžela Tara s „bandou ridžbeček“ 
a kraťandou Andym a gary běžel hromadný se 
ženskýma, ale protože mezi nima byla drsňačka 
Dinulka, raději dostal košík. Po odběhání jsme si 
ještě ohřáli oběd, sbalili se a vyrazili.

Zhodnocení víkendu? No, jako vždycky super ak-
ce, jen tentokrát jsem si to moc neužila, protože 
moje nachcípání bylo opravdu na chcípnutí. Nic-
méně psiska byla zničena a to byl hlavní účel.
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VÝMARSKÝ KRÁTKOSRSTÝ OHAŘ - POSLEDNÍ  VOLNÁ ŠTĚNATA
Zdravím Vás přátelé, 
jako správný taťka hledám domov pro má poslední volná štěňátka - dva kluky. Kdyby jste měli zájem a chtěli mít 
doma šedivého miláčka, tak SE NÁM OZVĚTE. Kluci jsou zdraví, socializovaní, vychovávání v domácím prostře-
dí, očkovaní, odčervení a jediné co jim chybí je momentálně náruč milujícího pánečka. Mějte se krásně a děkuji za 
pomoc při hledání rodiny pro moje miminka
Matýsek ( pyšný otec )
Více informací na www.greyluck.com
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