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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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KDY ?  15. 11. 2008
OD KDY ?  20 HOD
DO KDY?  22 HOD

KDE?  SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST 
PENZIONU HARMONIE V RUDNÉ POD PRADĚDEM

OBČERSTVENÍ PRO ÚČASTNÍKY JEDNÁNÍ ZAJIŠ-
TĚNO

SCHVÁLENÝ PROGRAM:

1. přivítání účastníků 
2. ekonomické zhodnocení roku 2007/ 2008  Sdruže-
ní Moravskoslezského coursingu 
3. celkové zhodnocení 5-leté činnosti Sdružení Mo-
ravskoslezského coursingu 
4. schválení kalendáře oficiálních akcí na rok 2009 
Sdružení Moravskoslezského coursingu
5. jednání o průběhu vyhlašování neoficiálních akcí 
MSC na rok 2009
6. rozhodnutí o převodu sídla MSC z Rudné pod Pra-
dědem do Míškovic 
7. volba vedení a předsednictva MSC na rok 2009
8. vyjádření vedení MSC k uzavření drah Rudná pod 
Pradědem pro rok 2009
9. stanovení členských poplatků, plateb za trénink, 
závod, licence  /člen, nečlen/ pro rok 2009
10. diskuze
11. závěr a poděkování 

PrograM iv. valné hroMadY 
Sdružení MSc

 Barbora Zdráhalová 
předsedkyně Sdružení MSC                                 

ing. Lucie Theimerová
místopředsedkyně Sdružení MSC
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Anglické slovo coursing znamená sportovní štvanici 

na zajíce. Jinak řečeno, coursing je druh chrtích do-

stihů, je to dostih terénní. Dnes to již ale není žádná 

novinka a každý dobře ví, co toto slovo znamená. Co 

znamená pro nás a co znamená pro naše čtyřnohé 

přátele.

Ale jaké u nás byly coursingové začátky? A kteří ridge-

backové byli u zrodu coursingových závodníků? Tak 

právě o tom by měly následující řádky vypovídat….

První český klub coursingu (Český coursing club 

– CCC) byl několika nadšenci, majiteli chrtích plemen, 

založen na sklonku roku 1999. A protože jsme měli 

mezi těmito pejskaři  kamarády a zajímali jsme se o 

sportovní vyžití chrtů, nový druh terénního dostihu nás 

přímo nadchl. Poté stačilo pár telefonátů, při kterých 

jsme byli zasvěceni do problematiky chovu irských vl-

odBorNé téma

courSing …. aneb jak to 
všechno u rr začalo
Poutavé povídání o průkopnících coursingu nejpočetnějšího nechrtího plemene – rhodesian ridgebac-
ků – nám připravila paní Helena Lednová, CHS OD Křemence, www.sweb.cz/ridgeback.rhodesian
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kodavů a ostatních chrtích plemen. Ale co bylo hlavní, 

to byla informace, že bude coursing otevřen i pro ne-

chrtí plemena. No a kdo viděl svého ridgebacka pádit 

za zajíčkem, dovede pochopit naši radost a nadšení. 

A pak už jen stačilo domluvit datum tréninku.

A abychom v tom nebyli sami, zaseli jsme semínko 

zvědavosti i u našich kamarádů, nadšených „ridžbe-

kářů“, v České Třebové. 

 Bylo časné jaro r. 2000, na polích ještě ležel sníh, ale 

semínko se ihned  ujalo. A na první trénink do Kolí-

na jsme vyrazili ve složení: my s  Aris z Lukovského 

dvora a Angelem od Křemence a Třebováci  s Asílií 

Babakar (Sis).

Angel byl mladý blázínek a obě fenky již poslušné, 

decentní dámy. První tréninky probíhaly na ručním 

navijáku. Okruh byl kratší a start i cíl byly na stejném 

místě. Na našich ridgebacích byl vidět veliký zájem 

o ten pohybující se předmět a bez jakékoli přípravy 

vyrazili za návnadou a dorazili do cíle. Jen Ariska ze 

začátku bojkotovala návnadu v podobě igelitu a dá-

vala jasně najevo, že je inteligentní dáma na úrovni, 

která už dávno nehoní každou pitomost. Jakmile však 

dostala na naviják králičí kůžičku, šla její rezervova-

nost stranou. 
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Odpoledne pak následovaly běhy na trati s motoro-

vým navijákem a délkou, odpovídající trati závodní. 

Aris vyrazila za návnadou jako střela, ale po startovní 

rovince v zatáčkách zvolnila a bylo vidět, že si nás hlí-

dá. Asi v polovině trati vzala zpátečku a přímou cestou 

se vrátila k nám. Učinili jsme ještě jeden pokus, kdy 

jsme se jí ihned po odstartování schovali.

Scénář se pak opakoval jen s tím rozdílem, že se 

vracela ihned po startovací rovince. A jejím hlavním 

zájmem bylo nás co nejdříve najít. Marná sláva, ta 

výchova od štěněte, kdy jí bylo vštěpováno, že jen 

malá její nepozornost může zapříčinit, že se jí ztratí-

me z dohledu, se dobře zakořenila. Sis i Angel běhali 

bezchybně a na svém prvním tréninku získali i první 

zápočet na licenci. Domů jsme odjížděli spokojeni a 

z výkonů našich ridgebacků nadšeni.

Angel ještě téhož roku dokončil všechny licenční běhy 

a koncem roku 2000 jsme z ČMKU obdrželi Coursin-

govou licenci. Angel od Křemence byl tak u nás prv-

ním ridgebackem, který mohl startovat na závodech. 

Na první závod jsme se přihlásili  hned v březnu příští-

ho roku. Vstávali jsme ve 4 hodiny ráno a plni oče-

kávání vyrazili do Volyně. Angel si výlet opravdu užil, 

ale naše očekávání závodních úspěchů se nenaplnilo. 

Domů jsme pak odjížděli pouze s cenou útěchy, neb 

běh našeho Angela se až příliš podobal stylu své mat-

ky, Aris z Lukovského dvora. A kromě toho, že nás ani 

v zápalu boje neztratil z dohledu, stačil ještě na zpá-

teční cestě pozdravit místní voňavou háravku a udělat 

kotrmelec ve voňavém koňském koblížku.

Na příštích závodech v Kolesech se konal podobný 

scénář a do licenčního průkazu nám zapsali opět „ne-
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doběh“. Ač neradi, smířili jsme se s neúspěchem a 

více již štěstí nepokoušeli. O to více nás těšilo, že měl, 

a dosud má, Angel úžasného následovníka s bojov-

ným sportovním srdcem. Svého syna  Alexe Bohemia 

Vampirelli. I když jsme zrovna nezávodili, jeho výsled-

ky jsme vždy sledovali a dělal nám obrovskou radost.

     Na podzim roku 2001 jsme si, cestou domů z vý-

stavy v Polsku, přivezli  z Moravy nový přírůstek. Pů-

vabnou a nesmělou fenku Anis od Jezerních mokřin, 

které říkáme Andulka.

Andulka nás překvapila trochu zvláštní povahou, než 

na jakou jsme byli u našich ridgebacků zvyklí. I když 

byla úžasně rychlá a dovedla za kocourem vyběhnout 

pomalu do koruny stromu, o coursingu jsme vůbec 

neuvažovali. Závodní zápal pro sledování umělé ná-

vnady jsme spojovali se zájmem o zvěř. Andulka se 

však nikdy v přírodě za zvěří nepustila a ani jsme u ní 

nezaregistrovali vibrace a vzrušení, když pozorovala 

běžícího zajíce. Pravda, že koukala po očku na zajíce 

a zároveň obrátila vždy pohled na nás a když slyše-

la: „Andulko zůstaň“, veškerý její zájem o srstnatce 

skončil. Andulce stačil   jen malý náznak, nebo pohyb 

rukou  a ona udělala přesně to, co se od ní očekávalo. 

Už odmalička nás provázela na jakémsi neviditelném 

vodítku. 

     Na coursingy jsme ale přesto jezdili, ale jen  jako 

diváci. Dělalo nám radost, jak ridgebacků na závod-

ních drahách přibývá. Jací jsou to rychlí, obratní a 

šikovní lovci. 

Jednoho dne jsme Andulku vzali s sebou. O návna-

du, psy ani lidi nejevila zájem. Jen neustále sledova-

la naše pohyby a byla připravena splnit každé naše 

přání. Říkali jsme si, že jeden běh zkusíme a uvidí se. 

Cestou na start jen stačilo říci: „Andulko, poběžíš“.  

A když se pak střapec pohnul, na povel:“Běž“ naše 

fenka vyrazila.   Na ten raketový start a na tu podíva-

nou nikdy nezapomenu. A do cíle Andulka dojela po 

zádech, jak se snažila střapec ukořistit. Pak se zvedla 

a zvolna k nám odkráčela  pro pochvalu s otazníčkem 

v očích: „Bylo to tak správně?“ 

     Ještě téhož roku získala naše Anis licenci a v roce 

2004 se pustila do závodění. Absolvovala 9 závodů, 

z čehož 8x zvítězila. Vždy byla vysoce bodově hod-

nocena a stala se tak rhodéským ridgebackem s nej-

vyšším počtem bodů, s nejvyšším skóre a s nejvyšším 

průměrem. Dosáhla dokonce 2. nejvyššího průměru 

ze všech závodících plemen, včetně chrtů.

V roce 2004 se Andulka stala Mistrem Čech a Vítězem 

plemene coursingu. A jako první fena rhodéského 

ridgebacka  získala titul Coursingový vítěz 2004. 

     Od té doby se mnoho změnilo, vzniklo několik klu-

bů, zabývajících se tímto sportem a coursing si získal 

mnoho příznivců. A já jsem moc ráda, že jsme byli u 

zrodu tohoto báječného psího sportu a že jsem vám 

mohla alespoň trochu přiblížit jeho začátky u nás.

A nakonec zbývá jen popřát vašim závodícím pejskům 

hodně úspěchů, rychlé tlapky a vám pak spoustu 

krásných chvil strávených pozorováním svých rozzá-

řených, natěšených a spokojených psích kamarádů.
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Tuto zkratku jste jistě už slyšeli, ale asi ne všichni víte 

co přesně znamená, co všechno se za ní skrývá. V mi-

nulém čísle Tlapek jste si mohli přečíst o granulích a 

konzervách a možná vás i článek přesvědčil, že zrov-

na „tyhle“ jsou ty nejlepší. Tak vám teď trochu zamo-

tám hlavu úplně jiným způsobem krmení.

BarF je zkratka, která se dá vyložit mnoha způso-

by = Born Again Raw Feeders (znovuzrozen krmit 

syrově) = Bones And Raw Food (kosti a syrová po-

trava)...., ale pořád znamená to samé – je to metoda 

výživy masožravých domácích zvířat přirozeným způ-

sobem – tedy syrové maso, kosti, zelenina a ovoce.

Protože tento způsob krmení přenáší zodpovědnost 

za vyváženost stravy na chovatele, je předmětem 

častých sporů jak majitelů psů, chovatelů, tak i vete-

rinárních lékařů. Obzvláště v době granulového boo-

mu, kdy jsme denně masírováni reklamou na granule 

prémiové, superprémiové, platinové ..., které náš pes 

k životu nezbytně potřebuje, které mu zajistí dlooouhý 

život a které jsou prostě to jediné správné krmení pro 

našeho miláčka. Bohužel, díky tomuto všemu, se se-

tkáváme i s názory, že psa jinak než granulemi krmit 

nelze.

Granule a konzervy
Pojďme se nejdříve blíže podívat na granule a jiná 

průmyslově vyráběná hotová krmiva. Termicky extru-

dovaná krmiva jsou vyráběna při teplotách 120-200°C. 

Tato teplota spolehlivě zaručí, že kromě bílkovin, tu-

ků a enzymů je také většina přírodních vitamínů a 

minerálů zničena nebo poškozena. Proto se přidají 

vitamíny umělé, které jsou ale pro tělo jen velmi málo 

využitelné, takže organismem bez užitku projdou. Aby 

ty úhledné kuličky, válečky, srdíčka....našim miláčkům 

chutnaly, přidají se umělé vůně a dochucovadla – glu-

tamáty, sladila a jiná „éčka“. 

O chemických konzervačních látkách a dochucova-

dlech mnozí vědí a tak se snaží vybrat granule, které 

toto neobsahují. Ale jak je tedy možné, že granule 

mají expirační dobu rok i déle? Aby se výrobce vyhnul 

povinnosti tyto látky ve složení uvádět, nakoupí suro-

viny (živočišné a obilné moučky), které už konzervač-

ní látky obsahují. Takže vznikne iluze, že granule jsou 

bez konzervačních látek. Ke konzervaci se používají 

odBorNé téma

barF ... Metoda krMení 
Poučné povídání o další krmné metodě – tentokráté BARF – nám připravila paní Kateřina Novosádová 
od RR Tusani Extra Spice www.spice.estranky.cz
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různé konzervanty (BHA, BHT,...), které mohou růz-

ným způsobem poškozovat zdraví – oslabují imunitní 

systém, mají negativní vliv na tvorbu červených krvi-

nek, apod. 

Dále ve složení často čteme – vedlejší živočišné pro-

dukty, drůbeží masová moučka, kostní moučka....co 

si pod tím představit? Jsou to semleté veškeré zbytky, 

které si umíte i neumíte představit – kafilerní zbytky, 

pařáty, zobáky, peří, krev, srst, kopyta.....

Prakticky ve všech druzích granulí najdete obiloviny. 

Často když jednotlivé druhy obilí sečtete, dostanete 

se k číslu kolem 60-ti procent, mnohdy i více. Proč 

obiloviny pro psa? Copak pes je slepice???

Pes je masožravec!
Na rozdíl od býložravců pes nemá ve slinách žádné 

trávící enzymy. Sliny slouží pouze k obalení potravy 

při žraní. Žaludek psa je také ve srovnání s býložravci 

poměrně velký – 8x větší než žaludek koně v přepoč-

tu na hmotnost. Naopak střevo psa je velmi krátké 

a tak tráví potravu max. 24 hodin, zatímco býložravci 

4-5 dní. Žaludečný kyseliny psa obsahují až 10x více 

kyseliny solné v porovnání s žaludkem člověka a pro-

středí v žaludku má pH hodnotu 0,6 - 0,8 (člověk má 

pH 4-5). Produkce trávících enzymů je u psa aktivová-

na přísunem potravy – masa.

Vysoký podíl obilí v granulích způsobuje řadu problé-

mů. Protože chybí podnět pro vytvoření trávících en-

zymů (tedy maso), vytváří se nedostatečné množství 

žaludečných šťáv, což má za následek nedokonalé 

strávení potravy a tvorbu bakterií. Je přetěžována sli-

nivka, která musí více pracovat, aby takovou „těžkou“ 

potravu bylo možno alespoň z části strávit. Dochází 

k množení bakterií a parazitů, kvašení a nadýmání, 

což může způsobit až torzi žaludku!

Proč BarF
A proč tedy úzký (ale čím dál větší) okruh chovatelů 

přechází na BARF místo pohodlného odsypávání gra-

nulí? Protože pochopili, že chemie do psího jídelníčku 

nepatří a že jenom dobře a hlavně pestře živený pes, 

může být zdravý pes. Jednostranná, uměle vyrobená, 

strava je přirozenému vzoru (který můžeme najít tře-

ba u vlka) příliš vzdálená. Možná řeknete, že dnešní 

pes „gaučový“ se vlku nepodobá a tak přece nemusí 

(nemůže) být krmen jako vlk. Ano, vzhledově a po-

vahově spolu často mají už pramálo společného, ale 
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výživové potřeby a trávení mají pořád stejné. Jakýkoli 

organismus potřebuje stovky, spíše tisíce let, aby se 

přeorientoval na totální změnu stravy, takže než  „vy-

robíme“ psa granulového bude to ještě chvíli trvat. A 

chceme to vůbec???

mýty o BarF
Mnozí lidé se obávají krmit syrovým masem kvůli růz-

ným mýtům a předsudkům. Pokusím se tedy ty nej-

častější objasnit.

- pes který ochutná krev bude agresivní – toto 

nebylo nikdy v souvislosti s krmením syrové potravy 

zaznamenáno.

- nemoci a paraziti -  žaludek psa krmeného syrovou 

potravou má pH menší než 1 a to zajistí, že veškeré 

bakterie či paraziti budou zničeni. Navíc syrové maso 

je tráveno max. 24 hodin, takže i přeživší škůdci ne-

mají dostatek času se ve střevě zabydlet. Oproti tomu 

granule zůstávají v trávícím traktu i 3-4 dny a tak může 

docházet k hnilobným procesům a množení bakterií. 

Při krmení syrovou stravou stačí odčervovat 1-2x roč-

ně. Při krmení granulemi se doporučuje až 6x ročně!

- syrová strava je drahá – pokud bychom nakupova-

li maso v lidské kvalitě, asi by i byla, ale protože na tr-

hu jsou firmy specializující se na prodej masa pro psy, 

dostaneme se na cenu (pod)průměrných granulí.

- krmení je časově náročné – ano, porcování a 

uchovávání masa je složitější a časově náročnější než 

odsypávání granulí. Ale spokojený pes za to přece 

stojí!

- krmná dávka musí být vyvážená – ano, musí být 

vyvážená, ale ne denně, jak nás nabádají výrobci a 

prodejci granulí, ale v řádech týdnů.

Co syrová strava umí

- omezená tvorba zubního kamene
- zdravá a lesklá srst

- silný imunitní systém
- méně parazitů

- méně růstových problémů
- pevné svaly, šlachy a vazy
- menší objem extrementů

- menší riziko torze žaludku
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Poslední závod MSC letošního roku...nejprve jsem 

plánovala účastnit se celého víkendového pobytu, 

což bohužel opět nevyšlo (sakra vyjde to vůbec ně-

kdy?). 

Nakonec jsme se opět  dohodli na cestě s  Dančou a 

Žolíkem a moc jsme se těšili. Den před mistrovstvím 

psala Danča, že bohužel tam i zpět pojedeme kvůli její 

práci přes Opavu, takže to pro nás znamenalo vstá-

vání o půl 4 ráno. Po dojezdu do Opavy jsme zjistili, 

že to bylo naprosto zbytečné, cvičák prázdný, brána 

zavřená, protože daná akce se koná až v neděli. Tak-

že jsme zamířili směr Ranč Orel. Nejprve jen kapku 

mrholilo, ale čím jsme byli blíž, tím byl déšť hustší. 

Nakonec jsme s Dančou debatovali, jestli nejedeme 

naprosto zbytečně. 

V 10 hodin jsem konečně dorazili na místo a vypadalo 

to, že se běhá. Jen jsme vylezli z auta a potkali Báru, 

už mě honila na start, nezvládli jsme si ani vydech-

nout, ani vzít věci na běhání, jen jsme pádili ke startu. 

Riči i jeho partnerka Dinulka to spolu ale zvládli na 

jedničku. Teprve potom jsme zamířili do saloonu na 

přejímku a zapojili jsme se do pořadatelských prací. 

Spousta závodníků se kvůli různým objížďkám dost 

zpozdila, někteří nedojeli vůbec, takže v konečné fázi 

se sešlo něco přes 60 závodníků. Už v 11 hodin bylo 

aKCe roKu

MiStrovStví SlezSka 2008 
…aneb ričiho nejcennější vítězStví…

O hrůzostrašné události po Mistrovství Slezska 2008 nám napsala Monika Pelíšková od dalamtina 
Enrico Bazzi Raul 
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odběháno první kolo a to i přesto, že se dráha nata-

hovala ručně. Ve 13 hodin bylo doběháno definitivně 

a už se jen sčítaly výsledky a vyplňovali diplomy. Ob-

rovské díky patří zmrzlým mužům a ženám (personálu 

trati a rozhodčím), kteří i při celodenním dešti neváhali 

a byli tam pro nás. Ve 14 hodin byli vyhlášeny výsled-

ky. Riči i Žolík se stali Mistry Slezska 2008. Poděkovali 

jsme všem a vyrazili na dlouhou zpáteční cestu opět 

přes Opavu. 

Zde jsme vyměnili povoz dodávku za Megana a po-

kračovali na Olomouc a Prostějov. Bohužel kousek 

za Prostějovem naše cesta skončila. V zatáčce proti 

nám vylítla škodovka a čelně do nás narazila. Ob-

rovská rána a pak ticho. V první chvíli jsem se bála 

pohnout, očekávala jsem obrovskou bolest, protože 

moje operovaná záda nemusela náraz vydržet (na-

štěstí celkem vydržela, i když jisté následky a léčení 

to pro mě znamenalo). Potom jsem panikařila jestli je 

v pořádku Riči (tu na mě vykoukl čumáček zpod deky 

pod palubní deskou, jako co se děje? proč stojíme?). 

Pomalu jsme se vysoukali ven a vytáhli psy. Naštěstí 

to vypadalo, že jsou v pořádku. Danča zavolala sa-

nitku pro řidiče škodovky, který nedopadl tak dobře 

jako my (otřes mozku, zlomeniny, zhmožděná slezi-

na). Mě pobolívalo břicho a záda, takže to nakonec 

to dopadlo tak, že Riči zůstal s Dančou a já odjela 

do nemocnice na pozorování a vyšetření, zda nejde o 

něco vážnějšího. Naštěstí šlo jen o zhmoždění, i když 

krev v moči byla varovným příznakem pro hlídání a 

klid.  Přesto v 10 večer jsme se s Dančou loučili u nás 

doma. Potlučení, ale šťastní, že se nám naštěstí ne-

stalo nic horšího….
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VýSledKy VěCNé SBírKy „tiBet“

děKujeme Všem, Kteří PřiSPěli. díKy.
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aKCe roKu

výSledkY MiStrovStví SlezSka 2008 
PLEMENO JMÉNO PSA POH. PP MAJITEL POŘADÍ A BODY
am. kokr Joey pes Michaela Klechová 1. MÍSTO 168 BODŮ
AST Trinity fena Kateřina Masárová 1. MÍSTO 176 BODŮ
am. pitbulteriér Asta fena Alena Esslová 1. MÍSTO 176 BODŮ
ACD Bruttus Elbrus Blue pes A Jana Orišová 1. MÍSTO 174 BODŮ
barzoj Caffé Bar Silent Enigma pes A Marta Křapová 1. MÍSTO 169 BODŮ CACT
barzoj D'Arlekin Dream Silent Enig pes A Marta Křapová 2. MÍSTO 167 BODŮ res.CACT
barzoj Reverend Nijinski Ballet pes A Marta Křapová 3. MÍSTO 165 BODŮ
cheasapeake Sámer z Vlčích luk pes A Lucie Moskalenková 1. MÍSTO 167 BODŮ
český str pes Chudobka Anibob fena A Erika Fiantová 1. MÍSTO 172 BODŮ
dalmatin Enrico Bazzi Raul pes A Monika Pelíšková 1. MÍSTO 171 BODŮ
drs foxteriér Gata Polomené hory fena A Nikola Marková 1. MÍSTO 177 BODŮ
ESP Sahara fena Petr Kroča 1. MÍSTO 172 BODŮ
faraonský pes Cassiopea Spirit of Milenium fena A Adéla Pechancová 1. MÍSTO 172 BODŮ CACT

*** 3 NEJLEPŠÍ CHRT ZÁVODU
faraonský pes Asalé Re Ammut fena A Radka Nevěčná 2. MÍSTO 171 BODŮ
faraonský pes Bahir al Ghazal Farafra pes A Radka Nevěčná 1. MÍSTO 172 BODŮ res.CACT
foteriér hl Jacob Boramo Sole pes A Dana Novotná 1. MÍSTO 173 BODŮ
fr buldoček BlueBerry pes Martina Ruslerová 1. MÍSTO 179 BODŮ

*** NEJLEPŠÍ NECHRT ZÁVODU
gronský pes Dinulka fena A Jana Ondrášková 1. MÍSTO 176 BODŮ
ISCWT Blue Berry Hill Happy fena A Zuzana Uhrinová 1. MÍSTO 155 BODŮ
irský setr Dolly z Křenovic fena A Olga Vránová 1. MÍSTO 173 BODŮ
IW Berika z Lenexu fena A Daniela Mrázová 1. MÍSTO 163 BODŮ
IW Berenika Irská legenda fena A Daniela Mrázová 2. MÍSTO 160 BODŮ
italský chrtík Dio Diesel Bugsy pes A Václav Holoch 1. MÍSTO 178 BODŮ 

*** 2 NEJLEPŠÍ CHRT ZÁVODU
knírač malý Princess peg z Roznetu fena A Zuzana Rozová 1. MÍSTO 176 BODŮ
knírač malý Rebel Amis z Roznetu pes A Zuzana Rozová 1. MÍSTO 177 BODŮ
krátk kolie Georg Krásná louka pes A Markéta Kroupová 1. MÍSTO 176 BODŮ
kříženec Rony pes Alena Janalíková 1. MÍSTO 155 BODŮ
leopardí pes Garret Šumící křídla pes A Alena Esslová 1. MÍSTO 172 BODŮ
MOK Bruno pes A Martin Mareček 1. MÍSTO 174 BODŮ
labrador Dasty pes Marek Havlík 1. MÍSTO 178 BODŮ
malý pinč Aramis Golden World pes A Nikola Marková 1. MÍSTO 168 BODŮ
malý pinč Eveline Bohém Peter Sen fena A Nikola Marková 1. MÍSTO 172 BODŮ
trpas pinč Čiky fena Jana Pípalová 1. MÍSTO 178 BODŮ
něm boxer Ballantines ze Samoty zátiší fena A Michaela Martinová 1. MÍSTO 168 BODŮ
něm boxer Easy fena Zdeňka Flajšingerová 1. MÍSTO 163 BODŮ
něm ovčák Elis fena Lucie Řezníčková 1. MÍSTO 179 BODŮ

*** 2 NEJLEPŠÍ NECHRT ZÁVODU
PRT Dougles Mandylion pes A Saša Felixová 1. MÍSTO 178 BODŮ
PRT Kristyn the Killer z Jeřeně fena A Michaela Balková 1. MÍSTO 172 BODŮ
PRT Oriental Orchie z Jeřeně fena A Michaela Bártková 2. MÍSTO 168 BODŮ
peruán střední Capac Mayta Pazzda pes A Jarmila Jurová 1. MÍSTO 174 BODŮ
peruán střední Huaca Ovejita Pazzda fena A Lucie Moskalenková 1. MÍSTO 175 BODŮ
pumi Colette Lady Domikar fena A Nikola Marková 1. MÍSTO 176 BODŮ
RR Brody pes Radka Moravcová 1. MÍSTO 172 BODŮ
RR Dasty pes Šárka Pastyříková 2. MÍSTO 172 BODŮ
RR Bony fena Veronika Marcová 1. MÍSTO 173 BODŮ
RR Elena fena Šárka Boháčová 2. MÍSTO 168 BODŮ
RR Afra fena Vendula Bednaříková 3. MÍSTO 165 BODŮ
RR Tusani Cool Cash pes A Šárka Machová 1. MÍSTO 178 BODŮ

*** 3 NEJLEPŠÍ NECHRT ZÁVODU
RR Abakus Igneus pes A Kamil Mach 2. MÍSTO 155 BODŮ
RR Lambra Katama King fena A Kateřina Novotná 1. MÍSTO 176 BODŮ CACT
RR Borgia Mary Kay fena A Marie Skulová 2. MÍSTO 175 BODŮ res. CACT
RR Calma Farský dvůr fena A Adriana Vávrová 3. MÍSTO 172 BODŮ
RR HeIDY Saranga fena A Jan Nábělek 4. MÍSTO 171 BODŮ
whippet Biscvit Discobolos pes A Jana Kotková 1. MÍSTO 178 BODŮ

*** NEJLEPŠÍ CHRT ZÁVODU
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Od středy máme doma na hlídání Balinku, 

která musí zůstat sama poprvé venku. Poča-

sí není nic moc, ráno zima a ona je rozmaz-

lená postelová kráska. Takže díky ní odjezd 

odkládáme. Balíme až ráno, protože času 

máme opravdu dost. Při odchodu pořádně 

vystýlám boudu a Balču balím do dek. Dou-

fám, že nenastydne. Naštěstí synek přijde 

brzy ze školy a hned jí pustí do pelíšku.

Vyjíždíme v devět. Praha je tentokrát pode-

zřele průjezdná a tak jsme za chvíli na dál-

nici směr Hradec Králové. Ještě před Hrad-

cem uhýbáme z cesty a jedeme na návštěvu 

ke kamarádce Blance. Tam Brut hned pro-

žene kočku Mínu, Aluška štěkáním zaplaší 

druhou a pak spokojeně oba odkráčí do 

teplé kuchyně. Brut obdivuje sošku kočky, 

asi doufá, že ožije a bude si jí moct pořád-

ně prohnat. Aluška neomylně najde misky 

s kočoíma granulemi a než jí v tom zabrání-

aKCe roKu

relaxační víkend na ranči
Velmi pěkné zhodnocení deštivé víkendovky na ranči Orel včetně sobotního mistráku nám napsala 
Jana Orišová od ACD Brutto a Alušky
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me, tak má půlku v sobě. Po dvou hodinách 

odjíždíme směrem do Hradce. Vzhledem 

k nacvičené trase se nám podaří projet bez 

potíží. Za Hradcem chytáme kolonu. Před 

námi je bouračka a tak se auta pěkně štosu-

jí.  Koukáme do mapy, kudy dál, když řidič 

auta před námi navrhne, abychom se ho 

drželi, že nás provede okreskama. A oprav-

du za chvíli jsme v Holicích, odkud už cestu 

známe. Pak až na venčení kousek od Vam-

berka jedeme plynule na ranč. Přijíždíme 

okolo půl páté, vybalíme, převlékneme se a 

jdeme dát Bruta s Aluškou vyřádit na louku. 

Spolu s námi jde i Martina s Berrym a malou 

Affinkou. Obě holky jsou stejně střelené a 

tak nastala hodinka okusování, poštěkávání, 

pobíhání atd. Chvíli před šestou dorazil figu-

rant Rosťa. Brut už u něj obrany zkoušel a 

tak jde s Martinem první. Asi si vzpomněl na 

písek a tak na peška vůbec nereaguje, spíš 

se tváří znechuceně. Rosťa neváhá, vytahu-

je kůži, navazuje kousek střapce a hned je 

vidět Brutovo nadšení. Ožil, poprve opatrně 

kousl a když zjistil, že písek není, tak nadše-

ně pokračoval. Během chvíle se skvěle roz-

kousal. Ovšem stále formou hry a na kůži. 

Pak nastupuji já s Aluškou. Vůbec netuším, 

jak holka bude reagovat a jsem tak trochu 

skeptik. Jenže malá mně příjemně překvapi-

la. Chytila se hned a naprosto skvěle. Nikdo 

by nehádal, že jí chybí zadní zoubky a že 

ještě nedávno by si mohla o takové super 

hře nechat jenom zdát. Oba koušou dvě ko-

la.  Aluška s obrovským nasazením, razancí 

a chutí, Brut ve druhém kole trochu víc una-

veně. Oba jdou odpočívat do pokoje a my 

na večeři. Po ní přivádím Alušku, pod bedli-

vým dohledem Barči nacvičujeme společně 

s Affí a Gripenem výstavní postoj. Ke konci 

už začínám mít křeče v břiše a od té doby 

trávím víc času na záchodě než mezi ostat-

níma. Začíná jemně pršet. 
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Sobotní ráno je plné mraků, mžení a dost 

nepříjemné zimy. Po brzké snídani začíná 

přejímka. Jak se Barča vyjádřila… jde jen 

o mžení a to nebrání v postavení dráhy a 

uskutečnění Mistrovství Slezska. První kolo 

Brut běží s ovčandou Elis a oba do běhu 

dávají vše. Aluška smutně kouká u dráhy a 

čeká na konec, aby si zaběhla svůj tréninko-

vý štěněcí běh. Ve druhém kole dostává Brut 

jako partnerku Dinulku, která je lepší taktik a 

tak killuje první. Po ukončení závodu se ko-

nečně na dráhu dostala i Aluška. Na rozdíl 

od Bruta jde docela klidně, jen na strtu se 

trochu cuká a točí. Poprvé taky neběží sama, 

ale v páru s trnečkou. Vůbec jí to nerozhodí 

a metelí jak o život. Za nedlouho je vyhláše-

ní výsledků. Brut jako jediný australák získá-

vá titul Mistra Slezska a spoustu bodů, což 

mně udělalo velikou radost. Odpoledne jde-

me s Gen a Dinulkou na procházku. Vhle-

dem k dešti je všude spousta vody, takže se 

chvílemi brodíme skoro po kotníky. Všichni 

psi jsou pro jistotu na úvazu, zvlášť od chvíle, 

kdy Brut s Dinulkou začínají horečně čuchat. 

Vracíme se po hodině řádně vyvenčení. Ve-

čer je v Sallonu  ještě nacvičování výstavních 

postojů, ukazování zoubků a tak si štěňata 

taky přijdou na své. 

Nedělní ráno nás přivítalo bez deště jen s 

mlhou. Proběhlo rychlé venčení, snídaně a 

už tu byl Rosťa. Opět se blížily obrany. Brut 

šel tentokrát jen jedno kolo a byl ještě lepší 

než v pátek. Myslím, že si hru užil jak on tak 

Martin, který šel s ním. Aluška si zakousala 

dvakrát a kdyby jí někdo dovolil jít ještě jed-

nou, tak by se vůbec nezlobila. Po obranách 

rychle balíme, připravujeme vše na odjezd. 

V Sallonu si dáváme kafe a pak jdeme ještě 

pustit Bruta s Aluškou, Fanynkou, Gripenem 

a Elis na louku blbnout. Všichni se příjemně 

vyřádili a nám nezbylo než se rozloučit. Ješ-

tě jsme před odjezdem stihli krátkou venčí-

cí procházku s Gwen a Dinulkou. Po horké 

polévce jsme odjížděli i my. Jako poslední 

těsně před třetí hodinou. Domů jsme s jed-

nou mezi zastávkou dorazili po téměř sedmi 

hodinách. Tady už na nás čekala netrpělivá 

Balinka.

Moc děkujeme Barče, Karlosovi a všem, co 

pomáhali na dráze. V tom počasí, které pa-

novalo to nebylo nic moc a tak mně jen mrzí, 

že se pomocníků nenašlo daleko víc. Přece 

jen ohřát a usušit by se chtěli i ti čtyři „muš-

ketýři“ . 
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dduulleezziittyyppeess..cczz
wwwwww..dduulleezziittyyppeess..cczz

Vážení lenové MSC,

nový e shop dulezitypes.cz je již funk ní a ráda bych Vás informovala, že
podmínky pro leny MSC z stávají stejné (jako d íve v e shopu nejen pro
chrty) 5% stálá sleva, 10% sleva p i nákupu nad 2.500 K a vztahují se na
zboží z nabídky e shopu s výjimkou krmiv (ta ovšem mohou být
p edm tem samostatné ak ní nabídky).

Sortiment e shopu dopl ujeme každým dnem a již brzy v n m najdete širokou nabídku chovatelských
pot eb a krmiva pro Vaše psí kamarády.
Naší snahou je vytvo it p íjemné místo pro pohodlný nákup a zárove centrum informací a zábavy.

Víme, jak jsou pro Vás Vaši pejsci d ležití a práv proto nemyslíme pouze na n , ale také na Vás! Pod
naší vlastní zna koumara&cuja budeme vyráb t celou adu zajímavých a originálních výrobk pro
Vaše pejsky i pro Vás. V nabídce je již první kolekce tri ek mara&cuja se psími motivy jak
univerzálního charakteru, tak i pro milovníky konkrétního plemene (tyto motivy jsou p ipraveny pro
všechna existující plemena). Nové motivy budou pr b žn do nabídky dopl ovány.
M žete se t šit na celou adu novinek zna ky mara&cuja.

NNyynníí jjaakkoo ppoodd kkoovváánníí zzaa VVaaššii pp íízzee ::
1100%% sslleevvaa na první nákup prost ednictvím e shopu
dulezitypes.cz
1155%% sslleevvaa na tri ko z kolekcemara&cuja (platná
od 10. 10. do 10. 11. 2008)

T šíme se na Vaši návšt vu!
dulezitypes.cz

www.dulezitypes.cz
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Po loňském úspěchu prvního ročníku „Tul-

lamorky“ jsme neváhali a už koncem roku 

jsme začali připravovat Tullamore Cup 2009.

Pozvání k posuzování výstavy přijal k naší 

velké radosti pan Gary Jansens z Belgie, je-

den z nejúspěšnějších chovatelů vlkodavů 

v Evropě (chovatelská stanice „Kilmara“) a 

coursing přijel posoudit pan Thomas Blom 

ze Švédska, oficiální rozhodčí.

A radost nám udělalo i potvrzení účasti paní 

Ewy Sloty z Polska, která slíbila přednášku o 

DNA u psů a paní Reginy Vandamme z Bel-

gie (chovatelská stanice of First Avenue), 

která souhlasila s prezentací přednášky na 

téma „chov“.

Pak následovaly obvyklé přípravy – vyhle-

dání a rezervace vhodného místa, oslovení 

sponzorů, zpracování pozvánek a přihlášek, 

později katalogu, příprava cen… ale protože 

se stejně jako loni jednalo o velmi příjemnou 

akci, byly i přípravy vcelku příjemné a kona-

né s nadšením pro věc.

Ve čtvrtek 16. 10. se první účastníci shro-

máždili v kempu a zábava se pomalu začala 

rozbíhat. V pátek přibyla řada dalších přátel, 

chodilo se na vycházky, jelo se výlet do Tel-

če, jedla se vynikající kačena se zelím, gulá-

šek i obří porce smaženého sýra.

Velké diky patří Pavlovi, který odpoledne 

naložil do auta Baruch i mně a jel s námi 

vyzvednout Garyho a  Reginu na ruzyňské 

letiště a byl fantastickým společníkem až do 

pozdního večera, kdy jsme dorazili zpátky 

do kempu. 

Sice jsme nestihli ani Ewinu přednášku o 

genetice, ani Thomasovu a Barčinu o cour-

singu, ale přesto jsem byla za čas strávený 

s těmito dvěma chovateli velmi ráda.

Bohužel, nemohu moc referovat o tom, co 

se dělo v sobotu, protože hned při ranní pro-

cházce došlo u naší Bely k dilataci žaludku, 

která si vyžádala výplach žaludku v narkóze 

a bohužel po celodenním statečném boji 

Bela následkům zákroku večer podlehla a já 

aKCe roKu

tullaMore cuP 2008 
Přes slzičky napsané a zcela upřímné povídání o Tullamore cup 2008 nám připravila hlavní organizátor-
ka Edita Dobrovolná z CHS Really Irish 

Arthuan Mardoc Llawondyss
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pak už neměla na nic jiného myšlenky...

Mé dojmy jsou proto zastíněné velkým 

steskem, přesto ve chvílích, kdy jsem Belu 

nechala odpočívat mezi jednotlivými dávka-

mi infuzí a šla jsem se podívat, jak probíhá 

výstava, byla jsem coby „organizátor“ nad-

šená. Všechno šlapalo jako na drátkách, vy-

stavovatelé vypadali uvolněně a spokojeně 

a psi byli nadšení zejména při soutěži o nej-

většího jedlíka, kdy každý z nich dostal pyt-

lík piškotů a úkolem bylo je pouze sníst :-)

A jak to všechno dopadlo?

Vítěz třídy štěňat Darani Really Irish maj: L. Jenik, 

Vítěz třídy dorostu, Dorost BIS Arthuan Mardoc Llawondyss maj: M. Gronychová, CZ

Vítěz třídy mladých, Junior BIS, 
BIS

Barbarian Lancelot Savinika maj. T. Horáková, CZ

Vítěz třídy dospívajících Inigo Montoya Paluduz maj. K. Machatová, CZ

Vítěz třídy otevřené Zangaris Sagittarius maj. M. Duhajová, CZ

Vítěz třídy pracovní Baruch Baruc Really Irish maj. P. Jansa, CZ

Vítěz třídy šampionů, Nejlepší 
pes

Immelman Sagittarius maj. A. Grolik, PL

Vítěz třídy seniorů, Veterán BIS Red Rose Knight z Irských moří maj. M. Gronychová, CZ

Vítěz třídy speciální Chivas Paluduz maj. Prokešovi, CZ

PSI

FENY
Vítěz třídy štěňat, Puppy BIS Dechtire Really Irish maj. E. Dobrovolná, CZ
Vítěz třídy dorostu Amena Boudicca Llawondyss maj. L. Marciánová, CZ
Vítěz třídy mladých Mighty Hunter´s Occulie 

Sarragh
maj. Š. Tranová, CZ

Vítěz třídy dospívajících Isabo Paluduz maj. Z. Střeštíková, CZ
Vítěz třídy otevřené, Nejlepší 
fena

Bloody Mary Really Irish maj. L. Jenik, A

Vítěz třídy pracovní Baobhan Sith Really Irish maj. D. Jaroš, CZ
Vítěz třídy chovatelské Alliet Hradecký úsvit maj. T. Kánská, CZ
Vítěz třídy chovných fen Dodo Cobalt maj. J. Voráček, CZ
Vítěz třídy šampionů Olimpia Celtic Alanda maj. P. Kappelová, CZ
Vítěz třídy seniorů Mary Kay Ionmhain Norman maj. L. Jarošová, CZ
Vítěz třídy speciální Bonnye Stadlewood maj. L. Čížková, CZ

Baruch a Martina
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Nu a večer pak následovala přednáška o vý-

stavní úpravě vlkodava, kterou připravil Gary 

a navazovala přednáška Reginy o chovu.

O nedělním coursingu už bohužel nemohu 

napsat vůbec nic, tak jen zopakuju slova Bá-

ry Zdráhalové ve funkci hlavní organizátorky: 

vše fungovalo na jedničku, psi si to užili, pan 

rozhodčí posuzoval přísně leč spravedlivě a 

spokojenost byla maximální.

Výsledky těch nejlepší zmíním i zde / kom-

pletní výsledky budou navazovat za člán-

kem/: 

Po výstavě byla připravená celá řada soutě-

ží. Od těch seriózních až po ty legrační…O 

Nejlepší pohyb Barbarian Lancelot Savinika maj. T. Horáková, CZ
Nejlepší hlava Chivas Paluduz maj. Prokešovi, CZ
Nelepší úprava Bewitching Tara Savinika maj. Š. Tranová, CZ
Nejlepší srst Chivas Paluduz maj. Prokešovi, CZ
Junior handling Nikol Tranová se Sárou Nikol Tranová
Nejvyšší pes Knallasen´s Couperin maj. A. Grolik, PL
Nejvyšší fena Alliet Hradecký úsvit maj. T. Kánská, CZ
Nejdelší pes (od čenichu 
po ocas)

Knallasen´s Couperin maj. A. Grolik, PL

Nejdelší fena Bonnye Stadlewood maj. L. Čížková, CZ
Nejhlubší hrudník pes Immelman Sagittarius maj. A. Grolik, PL
Nejhlubší hrudník fena Olimpia Celtic Alanda maj. P. Kappelová, CZ
Nejdelší nohy pes Chivas Paluduz maj. Prokešovi, CZ
Nejdelší nohy fena Isabo Paluduz maj. Z. Střeštíková, CZ
Nejdelší ocas Knallasen´s Couperin maj. A. Golik, PL
Nejdelší vousy Red Rose Knight z Irských moří maj. M. Gronychová, CZ
Nejlepší pár – Pán a jeho 
pes

Nikol Tranová a Sára Nikol Tranová

Největší jedlík Baobhan Sith Really Irish maj. D. Jaroš, CZ
Největší tlouštík Arila Příčná hora maj. P. Chalupová, CZ
Největší kašpárek Bonnye Stadlewood maj. L. Čížková, CZ
Největší flegmatik Mighty Hunters Occulie Sarragh maj. Š. Tranová

Co vyhral Lancelot
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Nejlepší pes, aBSolutNí VítěZ
Baruch Baruc Really Irish

Nejlepší fena
Lilliana Stříbrný potok

Ostaní plemena:

Nejlepší pes, absolutní vítěz
Djuba Lee Pepee vd Burg Littermont 
Nejlepší fena
Vágtázó Cica

Po skončení coursingu se sečetly body, kte-

ré psi získávali během celého víkendu – za 

výsledky na výstavě, v soutěžích a coursin-

gu a!

aBSolutNí VítěZ tullamore CuP 
200� Se Stal BarBariaN laNCelot 
SaViNiKa chovatelky Šárky Tranové a maji-

telky Terezy Horákové!!! MOOOOC GRATU-

LUJEME!!!!

A pak se sečetly body jednotlivých členů 

předem určených týmů a titul

NejlePší team tullamore CuP 200� 
Se Stal team „really iriSh“!!! Strašně 

moc děkuji jeho členům: Baruchovi s Pav-

lem a Martinou, Baboo a Mary s Lenkou a 

Davidem, Mary a Daranimu s Lindou, Dela-

neymu s Christopherem a Trixi a taky naší 

malinké Dechtire, která bravurně zvládla 

svoji výstavní premiéru. A největší díky patí 

naší Belince – Ibelle Bell Norman, bez níž by 

žádný „Really Irish“ team nikdy nebyl….

Veliké díky potom Barborce! Nejen za to, 

že opět uvedla do praxe své nekonečné 

organizační schopnosti, ale bez jakékoliv 

předchozí přípravy nebo rad zvládla odvy-

stavovat naši malou Dechtire tak, že získaly 

Puppy BIS a potom i její mámu Bloody Mary, 

se kterou vybojovala titul Nejlepší fena vý-

stavy!

Obří díky Petře za všechno. Za kemp, za 

nádherné kokardy, za pomoc, za výstavu a 

vůbec za to, že tam se mnou byla.

Díky všem sponzorům, díky kterým byla Tul-

lamorka opět neskutečně bohatá: Stocku 

Plzeň, MSC, Důležitému psu, Stazu, Šárce 

Tranové, Petře, Báře, Tereze Horákové, Pet-

ru Nasadilovi, Lence a Davidovi Jarošovým, 

Anie Golik, Kristýně a Michalovi Machato-

vým a taky Airony a Corganovi!

A jedno velmi speciální a velmi osobní díky 

Barborce, Karlovi, Petře, Lence, Davidovi, 

Hance, Kri a Michalovi bez kterých bych to 

nikdy nezvládla…

A nebojte – Tullamore Cup 2009 bude! Jen 

když to půjde, přesuneme ji na jarní termín, 

aby bylo trošku tepleji ………

Nejlepší mladý pes 161 bodů Barbarian Lancelot  Savinika maj. T. Horáková, CZ
Nejlepší mladá fena 164 bodů Lilliana Stříbrný potok maj. M. Dimi, A
Nejlepší dospělý pes 166 bodů Baruch Baruch Really Irish maj. P. Jansa, CZ
Nejlepší dospělá fena  163 bodů Baobhan Sith Really Irish maj. L. Jarošová, CZ

Barbarian Lancelot Savinika
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FotoGalerie
tullaMore cuP 2008 

Adrenalin Llawondyss Vitez Puszta Cup

Amena Boudicca Llawondyss

Baobhan Sith Really Irish

Alex Pepee a jejich babysitting

Baruch vitez

Arila Pricna hora



Bonnye Stadlewood

Chivas Paluduz

Ceny

Bloody Mary Really Irish

Co vyhral Pepee

Dodo Cobalt
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Knallasens Couperin

Red Rose Knight z Irskych mori

Kokardy

Koupacka

Madari

Lilliana Stribrny potok
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Mighty Hunters Occulie Sarragh

Prednaska genetika

Niki

Nikol a Sara

Prednaska coursing

Pepeecek

Prednaska genetika 2�Tlapky v Trapu



Prednaska uprava2

Thomas a Bara

Really Irish Team

Regina Vandame a Gary Jansens

Vychajda

Sara a Lancelot

�0 Tlapky v Trapu



Really Irish Team

Sara a Lancelot

VýSledKy

tullaMore cuP 2008 
rozhodčí speciál coursingu : Dr. Thomas Blom, SWE

1. místo 120 bodů 
Darani Really Irish P nar. 15. 6. 2008

Otec: Wolfhouse Umberto Chovatel: Edita Dobrovolná, CZ
Matka: Bloody Mary Really Irish Majitel: Linda Jenik, A

2. místo 105 bodů
Caira Hradecký úsvit F nar. 12. 6. 2008

Otec: Ch. Greystone Bequest of Celtic Chovatel: Táňa Kánská, CZ
Matka: Alliet Hradecký úsvit Majitel: Táňa Kánská, CZ

3. místo 58 bodů
Delaney Really Irish P nar. 15. 6. 2008

Otec: Wolfhouse Umberto Chovatel: Edita Dobrovolná, CZ
Matka: Bloody Mary Really Irish Majitel: Christian Stampfer, A

Baby run   (štěňátka ve věku 3-6 měsíců)

Puppy run   (štěňátka ve věku 6-12 měsíců)

1. místo 134 bodů
Aolan Troy Llawondyss P nar. 8. 2. 2008

Otec: Ch. Red Rose Knight z Irských moří Chovatel: Petra Čechová, CZ
Matka: Ch. Olimpia Celtic Alanda Majitel: Ivana Stejskalová, CZ

2. místo 133 bodů
Armelle Destiny Llawondyss F nar. 8. 2. 2008

Otec: Ch. Red Rose Knight z Irských moří Chovatel: Petra Čechová, CZ
Matka: Ch. Olimpia Celtic Alanda Majitel: Jaroslava Cábová, CZ
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3. místo 131 bodů
Faolán of Irish Cream P nar. 29. 2. 2008 

Otec: Ch. Brady of Irish Cream Chovatel: Szabo Vilmos, H
Matka: Ch. Branwen Roan Inish Majitel: Katarina Thořová, CZ

4. místo 128 bodů
Amena Boudicca Llawondyss F nar. 8. 2. 2008

Otec: Ch. Red Rose Knight z Irských moří Chovatel: Petra Čechová, CZ
Matka: Ch. Olimpia Celtic Alanda Majitel: Lucie Marciánová, CZ

5. místo 118 bodů
Aranka z Hradu Enína F nar. 22. 4. 2008

Otec: Arvi Celtic Alanda Chovatel: Míla Šulerová, CZ
Matka: Airin Nailat Majitel: Veronika Hvorečná, SR

6. místo 113 bodů
Ulrika od Švejka Josefa F nar. 18. 4. 2008 

Otec: J. T. Jack Legenda Belfast Midas Chovatel: Libuše Švejková, CZ
Matka: Sissi od Švejka Josefa Majitel: Alena Kolmanová, CZ

7. místo 108 bodů
Arthuan Mardoc Llawondyss P nar. 8. 2. 2008

Otec: Ch. Red Rose Knight z Irských moří Chovatel: Petra Čechová, CZ
Matka: Ch. Olimpia Celtic Alanda Majitel: Dr. Marie Gronychová, CZ

Junior run I. (psi ve věku 12 – 15 měsíců)

1. místo 161 bodů
Barbarian Lancelot Savinika P nar. 26. 7. 2007

Otec: Ch. Warlock´s Octan Chovatel: Šárka Tranová, CZ
Matka: Age of Queen Temptest Tender Majitel: Tereza Horáková, CZ

2. místo 159 bodů
Mighty Hunter´s Occulie Sarragh F nar. 31. 8. 2007

Otec: Ch.  Kellyhide Ambrosius Chovatel: , D
Matka: Mighty Hunter´s Nice Tiny Majitel: Šárka Tranová, CZ
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3. místo 147 bodů
Knallasen´s Couperin P nar. 3. 9. 2007

Otec: Knallasen´s Ozz Ogonsten Chovatel: Helén Wieslander, DK
Matka: Knallasen´s Morley Majitel: Anna Grolik, PL

4. místo 143 bodů
B.B. Queen Savinika F nar. 26. 7. 2007

Otec: Ch. Warlock´s Octan Chovatel: Šárka Tranová, CZ
Matka: Age of Queen Temptest Tender Majitel: Jan Šup, CZ

5. místo 139 bodů
Agnes Avijan F nar. 21. 7. 2007

Otec: Vianho Connan Chovatel: Dr. Jan Voráček, CZ
Matka: Dodo Cobalt Majitel: Dr. Jan Voráček, CZ

6. místo 135 bodů
Alf Avijanl P nar. 21. 7. 2007

Otec: Vianho Connan Chovatel: Dr. Jan Voráček, CZ
Matka: Dodo Cobalt Majitel: Dr. Jan Voráček, CZ

7. místo 131 bodů
Bewitching Tara Savinika F nar. 26. 7. 2007

Otec: Ch. Warlock´s Octan Chovatel: Šárka Tranová, CZ
Matka: Age of Queen Temptest Tender Majitel: Šárka Tranová, CZ

8. místo 129 bodů
Boopsi Down Savinika F nar. 26. 7. 2007

Otec: Ch. Warlock´s Octan Chovatel: Šárka Tranová, CZ
Matka: Age of Queen Temptest Tender Majitel: Veronika Hvorečná, SR
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Junior run II. (psi ve věku 15 – 18 měsíců)

1. místo 164 bodů
Lilliana Stříbrný potok F nar. 14. 7. 2007

Otec: Harmon Surycan Chovatel: Věra Slapničková, CZ
Matka: Dinie Stříbrný potok Majitel: Margot Dimi, A

2. místo 126 bodů
Inigo Montoya Paluduz P nar. 4. 4. 2007

Otec: Ch. Erinwood Rushmore Chovatel: Ing. Pavlína Uzlová, CZ
Matka: Ch. Enigma Makarikari Majitel: Kristýna Machatová, CZ

1. místo 147 bodů
Bloody Mary Really Irish F nar. 28. 5. 2005

Otec: Ch. Pergentino Pimentel dei Mangialupi Chovatel: Edita Dobrovolná, CZ
Matka: Ch. Mary Kay Ionmhain Norman Majitel: Linda Jenik, A

Talent run   (psi bez coursingové licence ve věku 18 měsíců - 6 let)

2. místo 120 bodů
Arila Příčná hora F nar. 21. 11. 2005

Otec: J. T. Jack Legenda Belfast Midas Chovatel: Jana Procházková, CZ
Matka: Aletris Trigon Majitel: Pavla Chalupová, CZ

3. místo 111 bodů
Olimpia Celtic Alanda F nar. 5. 12. 2005

Otec: Ch. Kieran Ionmhain Norman Chovatel: Karol Skowronek, PL
Matka: Ch. Cover Clover Sagittarius Majitel: Petra Kappelová, CZ

4. místo 100 bodů
Davenport z Liznberku P nar. 14. 5. 2005

Otec: Axim Fred z Lenexu Chovatelka: Dagmar Buchtová, CZ
Matka: Alexandra z Liznberku Majitel: Jan Šup, CZ
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5. místo 98 bodů
Immelman Sagittarius P nar. 4. 10. 2004

Otec: Ch. Calcara Easca Chovatel: Barbara Strzalkowska, PL
Matka: Ch. Aurore of First Avenue Majitel: Anna Grolik, PL

6. místo 50 bodů 
Dodo Cobalt F nar. 13. 10. 2004

Otec: Gandalf Paluduz Chovatel: Mgr. Michaela Absolonová, CZ
Matka: Lea od Švejka Josefa Majitel: Dr. Jan Voráček, CZ

Master run   (psi s coursingovou licencí)

1. místo 166 bodů
Baruch Baruc Really Irish P nar. 28. 5. 2005

Otec: Ch. Pergentino Pimentel dei Mangialupi Chovatel: Edita Dobrovolná, CZ
Matka: Ch. Mary Kay Ionmhain Norman Majitel: MUDr. Pavel Jansa, CZ

2. místo 163 bodů
Baobhan Sith Really Irish F nar. 28. 5. 2005

Otec: Ch. Pergentino Pimentel dei Mangialupi Chovatel: Edita Dobrovolná, CZ
Matka: Ch. Mary Kay Ionmhain Norman Majitel: Ing. Arch. David Jaroš, CZ

3. místo 160 bodů
Bonnye Stadlewood F nar. 13. 9. 2005

Otec: Ch. Alfred Flinstone pod Štírkou Chovatel: Drahuše Krajcrová, CZ
Matka: Aideen Stadlewood Majitel: Libuše Čížková, CZ

4. místo 158 bodů
Agáta Galen Taur F nar. 15. 9. 2006

Otec: Gordon Šedý lord Chovatel: Romana Grünwaldová, CZ
Matk: Babriela z Lenexu Majitel: Vendula Pechová, CZ

5. místo 154 bodů
Chivas Paluduz P nar. 3. 3. 2006

Otec: Ch. Erinwood Rushmore Chovatel: Ing. Pavlína Uzlová, CZ
Matka: Ch. Elisabeth Paluduz Majitel: Prokešovi, CZ
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Senior run   (psi od 6 let věku)
1. místo 134 bodů
Mary Kay Ionmhain Norman F nar. 7. 4. 2001

Otec: Pitlochry´s Duncan Chovatel: Iveta Bouchalová, CZ
Matka: Ch. Four Roses Norman Majitel: Lenka Jarošová, CZ

Senior run „The others“ run   (nevlkodavi :-) ) I . chrti  (psi od 6 let věku)

1. 164 Vágtázó Cica Maďarský chrt Majitel: Petra Čechová, CZ
2. 164 Diaz Lurcher Majitel:, CZ
3. 160 Heweliusz z Pogranicza Barzoj Majitel: Eva Pokorná, CZ
4. 159 Adrenalin Llawondyss Maďarský chrt (puppy) Majitel: Petra Čechová, CZ
5. 156 Achtung Baby Llawondyss Maďarský chrt (puppy) Majitel: Petra Čechová, CZ
6.  151 Artush z Podlipnice Deerhound (puppy) Majitel: Eva Pokorná, CZ
7.  146 Dzsasira Balvert´s von 

Schloss Neuschwanstain
Deerhound (puppy) Majitel: Eva Pokorná, CZ

8.  132 Fritzen´s Silver Dawn Deerhound Majitel: Eva Pokorná, CZ

„The others“ run   (nevlkodavi :-) ) II . nechrti

1. 165 Djuba Lee Pepee von der 
Burg Litermont

Rhodéský ridgeback Majitel: Barbora Zdráhalo-
vá, CZ

2. 160 Rozárka kříženec Majitel: , CZ
3.  154 Ducat teriér Majitel: Dr. Ewa Slota , PL
4.  154 Sira Vlkodav x výmarský ohař Majitel: P. Chalupová, CZ
5.  154 Alex Bohemia Vampireli Rhodéský ridgeback Majitel: B. Zdráhalová, CZ
6.  152 Corgan Jackell Anunnaki Rhodéský ridgeback Majitel: Alena Gebrová, CZ
7. 152 Colombo Paluduz Australský teriér Majitel: Eva Pokorná, CZ
8. 151 Teguila Australský teriér Majitel: ., CZ
9. 146 Cortez teriér Majitel : Dr. Ewa Slota , PL
10.  110 Avar od řeky Hvozdnice Bavorský barvář Majitel: L. Faltýnková, CZ
11. 60 Megyna kříženec Majitel: , CZ
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Jedna z akcí, na které jsme se těšili už hned 

při jejím vypsání do seznamu akcí MSC by-

la Saranga sprint.  Letošní ročník byl již 2. 

v pořadí a dlouho se nevědělo, ve kterém 

termínu proběhne. Nakonec bylo datum sta-

noveno na  26. října.  

Loňského ročníku jsme se zúčastnili také a 

tak jsme již věděli, co tento závod obnáší.  

Nic jsme nechtěli ponechat náhodě a tak 

jsme systematicky Adama připravovali na 

to, že za střapečkem se neběhá jen „přes 

kladky“, ale také rovně.  Na dvou trénincích 

s Českým psem předvedl, že je inteligentní 

zrzek a že se dovede přizpůsobit našim zá-

ludnostem. Pokaždé po dvou kolech klasic-

kého  coursingového kurzu vystřihl rovinku 

jako z partesu se skvělým killem.  

V sobotu před Sarangou jsme si ještě s Ro-

nym  a Ticháčkovic holkama dali malý lehký 

trénink – krásnou rovinku na bezva louce 

v Bohučovicích. Všichni psi – a tedy i Adam 

– předvedli nádherné běhy aniž by o milimetr 

uhnuli z přímého běhu  za střapcem. 

Plni optimismu jsme tedy v neděli 26.10.08 

vyrazili směr Radslavice. Z domu jsme vy-

jížděli za pěkného počasí, po cestě jsme 

si užívali okolní krajinu zalitou podzimním 

sluncem. Ve vidině krásně stráveného půl-

dne jsme měli slunce v duši  i my. 

Jenže u Fulneka se náhle objevila mlha. A 

ta nás vlastně provázela celý zbytek cesty 

a dokonce i skoro celý den v Radslavicích. 

Sluníčko se objevilo v pozdním odpoledni 

asi tak na hodinu a půl a pak rovnou  za-

padlo.  Naše radost z počasí byla tatam a 

mělo nám být souzeno dalších několik ztrát 

důvodů k radosti. (myšleno samozřejmě 

s nadsázkou, neboť věřte nebo ne, pro nás 

nejsou důležité trofeje, ale to, že poskytne-

aKCe roKu

Saranga SPrint 2008 
Vtipné povídání o rovinovém závodu pro rhodesian ridgebacky Saranga sprint napsala Kateřina Pělu-
chová od Adama z Putimských vrchů www.adam-zrzek.webnode.cz
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me našemu zrzounovi povyražení v podobě 

běhu za jeho milovaným igelitovým úlov-

kem). 

Přihlášení proběhlo velmi rychle a obdrželi 

jsme startovní listinu, ze které bylo jasné, že 

tahle akce bude opravdu „mega „.  A taky že 

byla.  Přihlášených bylo původně 83 pejsků 

a závodu se účastnilo bez odhlášených 74, 

což je počet úctyhodný. 

Adam a jeho další coursingoví kolegové 

byli zařazeni do třídy Profi. To znamená, že 

to byli psi s velkými coursingovými zkuše-

nostmi a psi, kteří jsou držiteli coursingové 

licence. Na start ve třídě Profi se postavili: 

Gyr od Cykasu, Tusani Cool Cash, Huckle-

berry Z Údolí Rožnova, Abakus Igneus, Asa-

ni Snug a Amal Z Adarova dvora.  Zasvěcení 

chápou, že už výčet jmen měl zaručit skvě-

lou podívanou a nádherné zážitky.  

Aby náhodou člověčí účastníci závodu ne-

propásli slibovaný skvělý zážitek z běhů 

profesionálních coursingářů, připravila jim 

Barča – způsobem sobě vlastním – třeskuté 

ántré.  Nezapomněla se zmínit, že teď při-

jdou na řadu Páni Psi. Že diváci uvidí, co ješ-

tě v životě neviděli, že si to v žádném případě 

nemají nechat ujít, že takhle to vypadá, když 

běhá ridgeback. Ještě že nepoužila von 

ridgeback.  Bylo toho ještě víc co o zrzcích 

Barča vybásnila, ale ve víru nadcházejících 

věcí příštích jsem některé superlativy raději 

zapomněla. Každopádně její chvalozpěv tr-

val asi 5 minut a gradoval do skvělého závě-

ru, že teda zlatý hřeb dne je tady. 

Já byla sice dole na cestě k cíli, ale dovedu 

si živě představit, jak se všichni přesunuli na 

okraj parkovací plochy a hledali ta nejlepší 

místa, odkud uvidí ten ZÁZRAK !!! 

No a pak to začalo:  profíci se jeden po 

druhém vydávali na dráhu. Bylo slyšet je-

jich nepřeslechnutelný vřískot na startu. No 

a co bylo slyšet pak si ani nepřejte slyšet.  

Zrzouni převzali zcela režii do svých tlapek. 

Či lépe řečeno do svých zrzavých hlav. Bylo 

to jako podle šablony: prvních pár metrů se 

drželi pískové dráhy. Jenže pak se jim roz-

břesklo a v touze nás nezklamat se vydali 

střapci nadbíhat.  Množství bezva překážek 

v blízkosti pískové dráhy je k tomu přímo 

vybízelo.  Bak si dal kolečko (myslím, že do-

konce několik)  kolem proutěnky v blízkosti 

navijáku.  Vzhledem k tomu, že na irské lavi-

ci stálo několik lidí, určitě se domníval, že to 

jsou rozhodčí a  ti ocení jeho snahu střapci 

nadběhnout a chytnout ho. Páneček Kamil 

se sice snažil zrzkovi naznačit, že střapec 

stále leží v písku a čeká na něj, ale marně. 

Plná naděje a očekávání jsem se postavila 

do cíle já.  Prvních pár metrů jsem se dmu-

la pýchou, jak Adam pěkně jde.  Jenže to 

netrvalo moc dlouho a bylo po dmutí.  I na 
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tu dálku jsem viděla nad Adamovou zrza-

vou hlavou „bublinu“ a v ní stálo: „si myslíš, 

že jsem blbeček ?? Vím, že tady v těchhle 

místech je kladka a střapec uhne !!!  Tak já 

běžím si mu nadběhnout“. No a pak už jsme 

neviděla ani Adama a o bublině nad jeho 

hlavou nemůže být ani řeč.  Když po oběh-

nutí několika překážek pochopil, že tam své-

ho bíločerveného miláčka nenajde, zkusil se 

mrknout k pískové dráze .... a tam ležel ON 

a čekal na něj. Do killu se přiřítil Adam jako 

lokomotiva, s pěnou u huby, a razance killu 

byla jako vždy v poslední době obrovská.  

Jenže na tohle se tentokrát nehrálo.  A zase 

ta bublina nad jeho hlavou : „proč najednou 

nejsem šikovný, proč jsem najednou blbe-

ček a trouba,  já přeci nemůžu za to, že ten 

střapeček tam ležel a čekal na mně úplně 

jinde, než jsem ho čekal já ???“

Než jsme došli zpátky k autu,  věděla jsem,  

že druhé kolo už bude lepší a zrzek si tu ro-

vinku pěkně vystřihne jako z partesu. 

Ale v tom slyším Barču, jak ohlašuje  nástup 

dalšího psa na start. Je to přeborník nad 

přeborníky, loňský vítěz, novopečený vítěz 

Rakouska a několikanásobný vítěz ČR – 

Amal z Adarova dvora.  Vyjmenovala všech-

ny jeho dosavadní úspěchy a mně z toho 

šel mráz po zádech. Na tohohle psa jsem 

se moc těšila.  Teď  něco opravdu uvidíme.  

Chtěla jsem zrovna říct Adamovi něco o 

vzorech, o borcích a tak podobně, ale přes 

Barčino hlášení by  to stejně neslyšel.  Tak 

jako se dlouho bude mezi účastníky nedělní 

akce opakovat to Barčino uvedení profi třídy, 

tak ještě déle se bude opakovat její popis 

amálova běhu.  Začátek si nepamatuju úpl-

ně přesně, ale bylo to něco hodně nadějné-

ho. No a pak zaznělo to slovutné „ ... a Amál 

už je taky v prdeli ....“.  Nikdo z nás by to tak 
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barvitě nepopsal.  Ten kluk zrzavá to skuteč-

ně pojal taky jako klasický coursing s klad-

kami.  Stejně jako to pojalo dalších několik 

psů.  Už to tak prostě bývá, že do jejich hlav 

nevlezeme a neumíme dopředu odhadnout, 

co právě udělají.  Ridgebackové jsou pro-

slulí svou prudkou inteligencí a vehementní 

snahou samostatně se rozhodovat a samo-

statně pak i činit.  A v tu neděli nám to někte-

ří názorně předvedli. 

Po psech profících pak přišly na řadu zrzavé 

profi dámy a slečny.  Bylo to o poznání lepší, 

ale i ony = zrzky-lovkyně=   nezapomněly 

na to, že ten igelitový zajíc většinou neběhá 

rovně, ale kličkuje.  Ale našly se i takové, u 

kterých lovecký pud předčil vysoko potřebu 

přemýšlet a kombinovat. A právě ty před-

vedly skvělé výkony. 

No a druhé kolo ???  Tentokrát se obešlo 

bez ohlašování a na výkonech některých 

to bylo poznat. Většinou se profi psi zlep-

šili, pochopili, že teď už ten igelit opravdu 

pojede rovně. Ale našli se i  nedůvěřivci, kte-

ří prostě počítali  s tím, že teď už fakt ten 

střapec někde uhne a proto je vhodné  mu 

nadběhnout. 

Protože po prvním kole musel Kuba bohužel 

odjet, na start šel Adam s Liborem.  Nevidě-

la jsem v tom žádný problém. Adam Libora 
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dobře zná, má ho rád a spojuje si ho s na-

vijákem a běháním – což jsou pro něj samé 

pozitivní zážitky. 

Tentokrát jsem ale Adama ani nezahlídla, že 

by běžel rovnou za střapcem. Hned po star-

tu se vydal neomylně napříč parkurovým 

prostorem.  Já zase čekala v cíli a tak jsem 

jen z dálky viděla, že se vydal směrem k au-

tům. Ještě jsem se pokusila o žert, že jako 

jde asi do stánku na párek, ale on běžel jin-

de. K autu. Hledat svého milovaného Guru 

(v tomto případě svého milovaného Kubu), 

který tam někde u auta určitě je a čeká na 

něj, aby se  s ním pořádně pomazlil.  Jen-

že naštěstí po krátké rekognoskaci prostoru 

poznal, že Kuba tam opravdu není a tak se 

vrátil zpátky dolů – naštěstí dokonce k Libo-

rovi. Tohle jsem neviděla, protože jsem po-

řád ještě s nadějí čekala v cíli, že tam přeci 

jen doběhne. Nepomohlo ani volání Karlose 

a ostatních obětavců, kteří byli na dráze, a 

samozřejmě nepomohlo ani moje řvaní.  

Láska ke Kubovi je pro našeho zrzka prostě 

silnější než touha dohnat střapeček.  Na-

před jsem cítila velké zklamání, ale pak jsem 

pochopila, že můžu být ráda, že se Adam 

nevydal po stopách auta, ve kterém Kuba 

odjel.  Tak jako tam dole na dráze byla inte-

ligence zrzků spíše na škodu, tady se pro-

jevila zase jako pozitivum – Adam pochopil, 

že Kubu prostě nedožene a aby se mohl 

vrátit do bezpečí domova, musí holt zůstat 

se mnou – ale jen proto, abych ho dopravila 

blíž jeho milovanému páníčkovi. 

A co říci závěrem ??  Ještě nikdy jsem nepři-

jela domů z coursingu tak utahaná, vymrzlá, 

unavená, rozčarovaná – ale hlavně tak vy-

smátá jako po téhle nedělní akci. 

Vzhledem k počtu přihlášených pejsků by-

la akce hodně dlouhá a náročná.  Ale fakt 

dlouho nezapomenu ( a nejsem sama – to 

vím jistě) na to, jak Barča bezmezně důvě-

řovala našim zrzkům, jakou skvělou jim udě-

lala reklamu a jak oni – nevypočitatelní a za 

všech okolností sví – ji bezostyšně zklamali. 

Ona do nich vložila celou svou schopnost 

cirkusového vyvolavače a oni si z ní udělali 

srandu. 

Takže vlastně závěr může být i takový:  ať 

nám naši miláčci i nadále připravují spoustu 

překvapení a aby se jim ten jejich život s ná-

mi hodně líbil. 

My jim za to poskytneme zase nějaké to po-

vyražení ..... rostorem.  Já zase čekala Klub 
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MIMI

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo
1 Anthony Morana PES 5,64 5,71 5,68 5,82 5,44 5,66 5,84 5,70 5,59
2 Collin Slunce Zambezi PES 13,82 13,33 13,58 13,82 13,78 13,85 13,50 13,22 13,28

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo
1 Illinnois Saranga FENA 9,60 8,93 9,27 9,60 9,56 9,65 8,56 9,14 9,10
2 Isis Saranga FENA 9,54 9,92 9,73 9,50 9,53 9,60 10,01 10,01 9,75
3 Imani Saranga FENA 9,16 18,96 14,06 9,06 9,19 9,22 19,12 18,80 18,97

Best of Mimi:
Anthony Morana 

BABY

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Arrny P 16,84 12,17 14,51 17,06 16,85 16,62 12,06 12,26 12,19

2 Arjen Ayo Abeba P 16,78 12,84 14,81 16,81 16,80 16,74 12,81 12,82 12,88

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Tusani Famous SHEENA F 9,47 9,73 9,60 9,50 9,50 9,40 9,57 9,87 9,75

2 Asamba z Kleony   F 12,60 11,93 12,27 12,50 12,63 12,68 11,97 11,88 11,94

3 Anya F 11,53 37,62 24,58 11,53 11,56 11,51 37,63 37,50 37,72

Best of Baby:

Tusani Famous SHEENA

JUNIOR

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Luis P 21,85 40,98 31,42 21,91 21,78 21,85 61,57 61,38 0,00

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Fame z Korycanských skal F 22,15 20,44 21,30 22,25 22,03 22,18 20,30 20,52 20,49

2 Tusani Extra SPICE F 26,30 22,14 24,22 26,19 26,35 26,35 22,85 21,92 21,64

Best of Junior:

Fame z Korycanských skal



AMATÉR

Meno I. K II. K PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo
1 Hasan Saranga P 25,20 22,36 23,78 25,35 25,22 25,03 22,41 22,41 22,25

2 Desmond Fontanesia P 26,72 22,52 24,62 26,78 26,59 26,78 22,50 22,56 22,50

3 alfredo Nabucco P 24,99 25,06 25,03 25,00 25,19 24,78 25,16 25,08 24,94

4 Ascot Alta Mirano P 28,40 25,34 26,87 28,56 28,34 28,29 25,36 25,30 25,35

5 Kennebec Dream Come True P 32,00 31,41 31,70 32,00 32,00 32,00 31,37 31,44 31,41

6 Corgan Jackell Anunnaki P 28,59 59,87 44,23 28,69 28,50 28,57 59,91 59,90 59,81

7 Art Leonardo Helya Ridge P 75,80 36,73 56,27 75,88 75,88 75,64 36,85 36,79 36,56

8 Gregory Gamba z Tikovického vršku P 97,63 36,15 66,89 97,69 97,56 97,64 36,12 36,20 36,12

Meno I. K II. K PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo
1 Agáta Maka Boma F 23,70 23,19 23,45 23,78 23,72 23,60 23,28 23,16 23,13

2 CHARLIE SARANGA          F 24,83 24,86 24,85 24,92 24,81 24,76 24,94 24,74 24,91

3 Khoikhoi Red Devil D´Nyuki F 26,17 24,23 25,20 26,22 26,16 26,12 24,31 24,18 24,21

4 Cz Chantal Rose z Masnerova F 26,43 24,90 25,66 26,50 26,31 26,48 25,00 24,88 24,81

5 Cachette Anunnaki F 27,72 26,16 26,94 27,69 27,63 27,83 26,21 26,16 26,10

6 Angelka Kyrinianga F 30,39 24,77 27,58 30,31 30,47 30,39 24,78 24,80 24,72

7 Tusani cool coral F 31,08 24,96 28,02 31,19 31,00 31,05 25,00 24,90 24,97

8 Apple Musafahs Akawanga F 41,69 73,18 57,43 41,78 41,56 41,72 73,34 73,22 72,97

9 Basilissa Fontanesia F 76,07 46,19 61,13 76,23 76,04 75,95 46,25 46,20 46,13

10 Artemis Wandellmere F 118,39 150,00 134,19 118,37 118,47 118,32 150,00 150,00 150,00

Best of Amater:

Agáta Maka Boma

ABSOLUT BEST DOG OF SARANGA SPRINT:

Agáta Maka Boma
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PROFI

Meno I. K II. K PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Gyr od Cykasu P 25,55 23,17 24,36 25,38 25,81 25,46 23,09 23,45 22,98
2 TUSANI COOL CASH P 26,85 25,04 25,94 27,06 26,97 26,51 25,00 25,18 24,94
3 Huckleberry z Údolí Rožnova P 35,06 25,89 30,48 35,10 35,25 34,84 25,76 26,15 25,77
4 ABAKUS IGNEUS        P 85,44 44,39 64,92 85,16 85,59 85,57 44,41 44,44 44,32
5 Asani Snug P 25,40 150,00 87,70 25,37 25,59 25,25 150,00 150,00 150,00
6 Amal z Adarova dvora P 150,00 57,70 103,85 150,00 150,00 150,00 57,82 57,82 57,46
7 Adam z Putimských vrchů P 83,39 150,00 116,69 83,50 83,44 83,22 150,00 150,00 150,00

Meno I. K II. K PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Holly Saranga F 24,33 22,67 23,50 24,31 24,31 24,38 22,66 22,72 22,62
2 Bereniké Africký Lovec F 26,36 24,99 25,68 26,38 26,31 26,38 25,09 24,73 25,16
3 Lambra Katama King F 32,35 25,02 28,68 32,31 32,37 32,36 25,03 25,03 25,00
4 Heidy Saranga F 31,71 25,73 28,72 31,78 31,72 31,63 25,72 25,78 25,70
5 Fibi Saranga F 35,21 29,23 32,22 35,22 35,31 35,10 29,31 29,22 29,16
6 Chantal Saranga F 39,89 25,68 32,79 39,88 39,82 39,98 25,66 25,60 25,79
7 Arnika Wandellmere F 30,88 54,69 42,78 30,91 30,79 30,94 54,68 54,65 54,73
8 Heila Saranga F 117,30 25,76 71,53 117,38 117,07 117,45 25,72 25,69 25,86
9 Henessy Saranga F 150,00 25,40 87,70 150,00 150,00 150,00 25,44 25,35 25,42

10 Anne z Veselského Vršku F 121,85 150,00 135,93 121,44 122,25 121,86 150,00 150,00 150,00

Best of Profi:
Holly Saranga

Najpomalší pes:
ABAKUS IGNEUS        

Najpomalšia fena:
Heila Saranga

VETERÁN

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo
1 Namilanga´s Nandi F 20,71 19,16 19,94 20,81 20,62 20,70 19,15 19,24 19,10

2 Bessy Saranga F 18,69 28,62 23,65 18,69 18,69 18,69 28,50 28,60 28,75

3 Lady Lee Rhodana F 54,88 40,64 47,76 55,09 54,68 54,86 40,03 40,85 41,05

Best of Veteran:

Namilanga´s Nandi

BEZ PP

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Ronie P 35,90 26,73 31,31 35,84 35,88 35,97 26,75 26,73 26,71

2 Ron P 30,75 42,31 36,53 30,78 30,78 30,68 42,38 42,26 42,29

3 Dasty     P 54,98 24,51 39,74 55,03 54,90 55,01 24,46 24,50 24,56

4 Robin P 25,60 150,00 87,80 25,62 25,47 25,70 150,00 150,00 150,00

Meno I. KOLO II. KOLO PRUM časy 1. kolo časy 2. kolo

1 Sara F 26,17 24,54 25,36 26,22 26,19 26,11 24,60 24,62 24,41

2 Suri F 25,66 25,77 25,72 25,72 25,59 25,68 25,78 25,80 25,72

3 BONY   F 27,94 26,70 27,32 28,03 27,72 28,06 26,69 26,75 26,66

4 Afra F 32,60 150,00 91,30 32,56 32,63 32,60 150,00 150,00 150,00

5 Iris F 150,00 69,20 109,60 150,00 150,00 150,00 68,91 69,75 68,94
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Klub Amerických Pit Bull Teriérů pořádá 

pravidelně dvakrát ročně akci Pit Bull Show. 

Vždy se koná koncem května a začátkem 

září v kempu Křivonoska u Hluboké nad Vl-

tavou. Akce je primárně určená pitbullům a 

ostatním bull plemenům. Náplní akce jsou 

soutěže typické právě pro tato plemena, ale 

zúčastnit se může pes jakéhokoliv plemene. 

Na jaře probíhají v sobotu soutěže a nedě-

le je zasvěcená výstavě, kterou zpravidla 

posuzují zahraniční specialisté. Na podzim 

se konají pouze soutěže. Jelikož pitbulla 

pitbullem nedělá vzhled, ale povaha, hlavní 

důvod, proč se lidé na Křivonosku sjíždějí 

bývají právě soutěže, kde můžou síly svých 

miláčků poměřit s ostatními. 

aKCe odjiNud

PodziMní Pit bull Show 2008 
12. – 14. 9. 2008, kemp Křivonoska u Hluboké nad Vltavou, 
Poutavé povídání o speciální akci pro plemena „pitů“ nám připravila majitelka Garyho
 čili  „jednoho z nich“ Melanie Novotná

�� Tlapky v Trapu



V pátek, 12. 9. 2008 jsme tedy sbalili psy a 

vyrazili na Křivonosku. Kemp nebyl zcela 

zaplněn, ale lidí a psů se sjelo i tak celkem 

dost. Jelikož poslední dobou nějak nic nestí-

hám, věci jsem naházela narychlo do batůž-

ku, sbalila psům základní potřeby a vyrazili 

jsme. Až na místě jsem si uvědomila, že i 

kdybych se chtěla nějaké soutěže zúčastnit, 

nemůžu, neb nemám ani pořádné sportovní 

boty (uvažovala jsem o opičí dráze a triatlo-

nu). Takže mi zbyla role diváka, povzbuzo-

vače a fotografa. 

V sobotu ráno jsme se vzbudili do hrozné zi-

my, která přišla naprosto nečekaně po krás-

ně teplém týdnu. Nabalila jsem se a vyrazila 

s foťákem k první disciplíně - High Jump 

alias skok vysoký. Jak už název napovídá, 

soutěží se v tom, který pes vyskočí nejvý-

še. Na stromě je zavěšený pešek, na který 

psi skáčou a zakousnutí musí vydržet viset 

alespoň 5 vteřin. Nejnižší možná výška je 

160 cm a rekord Křivonosky je 230 cm, který 

letos překonán nebyl (vítězný pes vyskočil 

218 cm). Majitel před každým skokem hlásí 

organizátorům, jak vysoko mají psu peška 

pověsit. Pes má tři pokusy na to, aby uspěl. 

V této disciplíně není rozlišováno mezi po-

hlavími ani nezáleží na váze zúčastněných 

psů. Pohled na psy napínající všechny svaly 

svého vypracovaného těla ve snaze vyskočit 

a zakousnout svého milovaného pešečka je 

opravdu úchvatný.  Někteří psi před skokem 

dávají své vzrušení najevo štěkotem nebo 

kňučením, někteří před skokem strnou ve 

fascinujícím soustředěním se na peška. 

Bohužel pro mě jako fotografa nebyla tato 

disciplína moc úspěšná, protože světelné 

podmínky byly dost špatné – bylo zataženo 

a ještě jsme byli pod stromem, který ubíral i 

to málo světla, které bylo. Ale pár úlovků se 

mi podařilo 

Další sportovní disciplínou šitou na míru 

bullům je weight pull sprint. Zde jsou psi 

rozděleni do kategorií podle váhy a pohlaví 
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a každá kategorie má určenou váhu, kte-

rou tahá. Pes je zapřáhnut ke tříkolce, na 

které se vezou lidé dané hmotnosti, a měří 

se mu čas, který potřebuje k ujetí dráhy o 

délce 70 metrů. Kolik byla hmotnost tady 

nevím, jen pro představu: Gary o váze 28 

kg tahal na Start Bull Show váhu 130 kg.  

Majitelé své psy mohou hecovat a lákat na 

hračky, vlastně jsou stanoveny věci, které 

jsou zakázány (rukáv na obrany, živá zvířata 

a pamlsky). Nejčastější pomůckou jsou ju-

tové pešky, ale není žádným překvapením, 

když je pes lákán na pískací hračku nebo na 

balónek. Počasí se umoudřilo, vylezlo slu-

níčko, takže jsem byla se svou rolí fotografa 

spokojená 

Odpoledne byla pauza na obídek a poté 

ukázka obran. Jelikož by to byl hřích, jet do 

Hluboké a nezajít se mrknout na tak pře-

krásný zámek, vynechali jsme obrany a vy-

razili na zámek. Měli jsme štěstí, protože ten 

den byl nějaký šťastný den a tak byl zadar-

mo vstup na vyhlídkovou věž. Saša vyrazil 

zdolat stovky schodů a já se psy jsme se 

uvelebili na trávníčku před zámkem a sledo-

vali svatby, které přijížděli, odjížděli a také 

tam pobíhali s fotografy .

Na Křivonosku jsme se vrátili akorát na za-

čátek královské disciplíny pro APBT, kterou 

je weight pull. Psi jsou opět rozděleni do 

kategorií podle váhy a pohlaví stejně jako 

u sprintu. Pes tahá vozík naložený betono-

vými kvádry po kolejničkách. Vzdálenost je 

cca 7 metrů (můj odhad ) a je na to časový 

limit jedné minuty. Za celou dobu soutěže 

je možné nastřádat 2 fauly, pes má tedy tři 

pokusy na roztažení vozíku a dotáhnout jej 

za stanovenou hranici. Začíná se na 410 kg 

a postupně se přidávají betonové kvádry o 
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hmotnosti 120 kg. K počáteční zátěži musí 

nastoupit všichni přihlášení psi, poté se při-

loží zátěž a pokračuje se dál a dál. Majitel 

může vynechat kolik chce kol, ale většinou 

se to moc nepraktikuje. Lákadlo zůstává 

stejné jako u sprintu, jen v této disciplíně 

je mnohem více emocí kolem, všichni psa 

hecují a povzbuzují a psi do toho dávají 

všechno, co mají. Nejtěžší je dostat vozík do 

pohybu, jakmile se toto podaří, většinou už 

psi dotáhnou vozík do cíle. Tato disciplína 

trvá většinou do pozdních večerních hodin. 

Hodnotí se samozřejmě největší utažená 

hmotnost v kategorii, pak celkově nevyš-

ší utažená váha, ale důležité je i vyhlášení 

nejvyšší utažené váhy na kg psa. Nejvyšší 

utažená váha byla 1610 kg, což činilo 64,65 

násobek váhy psa. V této disciplíně ale není 

neobvyklé ani utažení cca tří tun, vše je zá-

vislé na podmínkách okolí. Nejen bull psi se 

zúčastňují této disciplíny, ještě více je rozší-

řená mezi tažnými psy, ale dočetla jsem se, 

že už se zde prosazují i třeba RR.

Po skončení pullingu jsme si zašli na večeři, 

chvilku poseděli a pak po náročném dni za-

lezli do své chatky a zachumlali se do peřin, 

protože zima byla opravdu velká. 

V neděli se pokračovalo disciplínou triatlon, 

kterou jsem zaspala. Ani nevím, jestli došlo 

na triatlon, protože počasí rozhodně plavání 

nepřálo. Další dvě části jsou běh a jízda na 

kole.

Pokračovalo se oblíbenou disciplínou pro 

diváky - monkey track. Klasická opičí dráha, 

jak ji někteří pamatujeme z pionýrských tá-

borů . Psovod nesmí pustit psa z vodítka a 

absolvuje s ním trať, na které jsou překážky 

ve formě nejrůznějších skoček, áčka, kladi-

ny a proskok pneumatiky. Pneumatika dělá 

některým psům trošku problém, protože jak 

známo, piti rádi na pneumatiku skáčou a zů-

stávají na ni zavěšení i třeba pár hodin. Ně-

kteří pesani se tedy rozhodli, že si kousnou 

a proskakovat tím prostě nebudou .  Zde je 

zvlášť i kategorie pro děti. Monkey track je 

atraktivní pro diváky hlavně proto, že někteří 

psi spolu s páníčky snažící se je přesvědčit 

k překonání překážky opravdu předvádějí 

výkon hodný Oskara.
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Akce se nám moc líbila a na jaře jedem zce-

la jistě znovu. Při odjezdu jsme si hned zare-

zervovali chatku (a pokud byste někdo chtěl 

jet také, vřele doporučuji tak učinit co nejdří-

ve, protože na jarní akci bývá naprosto plno) 

a vzhledem k tomu, že se můžou zúčastnit i 

ostatní plemena psů, zkusíme přihlásit Taru 

na sprint. Organizace byla perfektní, místní 

restaurace měla příznivé ceny a výbornou 

kuchyni a ani navzdory takovému počtu bull 

psů nedošlo k žádnému konfliktu.  

Co říci závěrem? Každý má to „své pleme-

no“, které je specifické, a věnuje se s ním to-

mu, co psu vyhovuje. Jelikož mezi coursin-

gáři není moc majitelů bull-psů, tak doufám, 

že jsem vás moc nenudila a alespoň lehce 

přiblížila, jak to chodí „u nás“.
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Někdo si mě  přidává na ICQ, nevím kdo to 

je a ejhle, fotografka Hanka a ptá se, zda by 

jsme byli ochotní dorazit představit našeho 

Ričiho k focení reklamy na nový bar v Olo-

mouci, který ponese jméno Dalmatin. Ričiho 

dcera Kyra bohužel není vhodná, protože 

má hnědé tečky a tak se této funkce hrdě 

zhostíme my::: 

Některé fotečky na tramvaj fotí veteránka a 

Kyřina parťačka Sany (a je moooc šikovná a 

zaslouží si to) od Lidky Macháčové, ale Riči 

se má stát hlavní tváří reklamy. Na dotazy ja-

ko nechá Riči na sobě motýlka? sluchátka? 

brýle? čepici ? A podobně odpovídám klad-

ně. Ričimu nevadí naprosto nic. Nakonec 

domlouváme termín pátek 3.10. 2008 

Přemlouvám kamaráda, ať tam jede s námi 

a nakonec vyrážíme po 16 hodině odpo-

lední. Venku prší, rychle se stmívá a já se 

klepu jako ratlík, projíždíme místy, kde jsme 

před 14 dny havarovali. Každá zatáčka nebo 

projíždějící auto mi nahání husí kůži, ale co 

bych pro Ričiho neudělala. Kolem 18 jsme 

v Olomouci a spolu s Hankou , která nás 

vyzvedla u nádraží míříme k diskotéce. Mů-

žeme začít. Na místě je už i modelka a do-

konce i majitelé. Může Riči dělat barmana za 

pultem? Pult je plechový, klouže a je víc jak 

metr nad zemí, pomáhám Ričimu nahoru, 

ale není větší problém, proběhne série foce-

ní Ričiho a jeho lidské partnerky, potom šup-

ky dolů a pokračujeme. Riči jako doprovod, 

partner, vánoční mascot nebo disžokej, s rů-

ží v tlamě a nakonec s paničkou na památku 

a majiteli baru. Je osm hodin, končíme. Riči 

byl úžasnej a je hodně pochválený, nikdo ho 

nečekal takového jaký byl. Přes hlučné pro-

středí, klouzavé prostory a netradiční poža-

davky všechno zvládl. Nyní budou provázet 

jeho fotky provoz nového podniku.

Brány se otvírají 17.10. 2008, máte- li chuť, 

zamiřte tam, prostředí stojí za to.Riči tam 

bude s Vámi…..

aKCe odjiNud

nový coctail bar a diSkotéka v oloMouci 

„dalMatin“ - hvězdou reklaMY je riči
Zábavné povídání o focení reklamy , jehož hvězdou je člen MSC Riči , nám připravila jeho majitelka 
Monika Pelíšková
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Pro nás to byl malý nervák. :) Abych uvedla 

na pravou míru, byl to nervák předzávodní, 

kdy jsme se snažili dát dohromady minimál-

ně čtyři zátustupce PRTíků, aby mohli starto-

vat jako samostatné plemeno. Jinak by Be-

ník, podobně jako na jaře, běhal v kategorii 

mix nechrti. Na závod kývla Kačenka a Dag, 

ikdyž Dagova panička musela zůstat v prá-

ci a Dag odjel s námi sám samotinký. Čtyři 

kousky jsme nakonec nesehnali, ale co, ale-

spoň si pesani zaběhají, říkali jsme si.

Míša od Kačenky pojala závod jako malé 

setkání svého posledního Killershole vrhu, 

takže během chvilky po našem příjezdu se 

kolem nás motalo několik dravých teriéřích 

štěníků, ze kterých měl nakonec nahnáno i 

malý labroušek.

aKCe odjiNud

MeMoriÁl d.kocurovej, 
cact courSing 
Bratislava 11.10.2008, 
Velice příjemné povídání a zhodnocení memoriálu na Slovensku nám připravila 
Andrea Švábová od PRT Beníka 

�� Tlapky v Trapu



Příjemných překvapeních jsme potom bě-

hem dne zažili několik. Start se posunul ze 

třetí cca o třičtvrtě hodiny dopředu. Běhali 

jsme tedy chvilku po příjezdu na dráhu. Be-

ník dělal čest svému titulu křiklouna na dráze 

a ječel jak siréna. Rozhodčí dokonce pozna-

menal, jestli bychom jim na chvíli nemohli 

vytáhnout baterky, protože Beník strhnul ke 

kvílení Kačenku i Daga.

První kolo si Ben střihnul dle své bratislavské 

tradice na opačnou stranu, než kam odfrčel 

střapec. V killu byl nakonec jako první, ale v 

podstatě si dával jen dvě rovinky. :)

Druhé kolo následovalo asi za hodinu. Ben 

se tentokrát víc snažil, dle mého názoru bě-

žel moc pěkně. To už jsme věděli, že nebě-

háme v nechrtích mixech, ale jako terier mix. 

Měli tam s námi být nejspíš i cairn teriéři, ale 

nedorazil ani jediný.

Vyhlášení na sebe taky nedalo dlouho čekat. 

Krásné ceny, za každé umístění na bedně 

byl pohár, co víc si přát. Bodování bylo troš-

ku zvláštní, když jsem potom porovnávala 

výkony prtíků a ostatních plemen včetně chr-

tů, ale to už tak bývá, že s výroky a hlavně 

posudky rozhodčích spokojení být nemusí-

me. Za teiréry nakonec Dag první (suveré-

ně), Beník druhý a Kačenka třetí. Komplet 

výsledky najdete na www.coursing.sk

Podtrženo sečteno. Závody pod RHS mají 

styl a úroveň, o čemž si mnohé závody v 

ČR mohou nechat zdát. Možná proto jsem 

letos vůbec neřešila, jestli Bratislava nebo 

Kralupy.
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aKCe odjiNud

šaratickÁ voŘíškiÁda aneb 
naše První výStava
Povídání o první úspěšné výstavě „voříškiádě“ našich členek Regatky a Magie nám připravila jejich 
majitelka Denisa Skřečková

Je nádherná slunná neděle a my všich-

ni, společně s kamarádkou Peťkou a její 

francouzskou buldočicí Maty, vyrážíme na 

nedalekou, cca 6km vzdálenou od našeho 

domova, výstavu pejsků bez PP a voříšků, 

přesněji se tu konal 0. ročník Šaratické vo-

říškiády.

Je to naše první zkušenost, takže vůbec 

netušíme, jak a co bude. Celý natěšení a s 

pocity zvědavosti se po rozkoukání utábořu-

jeme na plácku za místním úřadem, černé 

zastoupení našich 4nožic si chvíle čekání 

krátily bujarými hry, jako vždy, zatím co Mag 

je bedlivě střežila.   Sešlo se tu docela do-

sti chlupáčků, kteří se chtěli před porotou 

blýsknout.

Po kategorii „velký pes“ přichází na řadu 

„velká fena“, a to už nastupuji já s Maggie 

na plac, klusání v kruhu, pár koleček, pak si 

nás jednoho po druhé volali k bližšímu před-

vedení, Mag byla moc statečná, proběhnout 

se tam a sem nebyl žádný problém, ukázat 

očka, zuby, ouška (ty teda moc nechtěla, 

přitom doma si s nimi můžeme dělat cokoli, 

ale asi cizí lidi -- ji chtěli snad nahledět do 

hlavy, tak se cukala, ale nakonec v pohodě) 

i postoj předvedla úhledný. A ikdyž Magu u 

poroty neobstála, zahřál mě zájem přihlíže-

jících, kteří se na ní chodili dívat a obdivo-

vat ji.

 Následovali kategorie malých plemen, což 

jsme jen přihlíželi a jak se říká: na konec to 

nejlepší - „junioři“, kde jsem se opět objevila, 

tentokráte s Regankou a taky naše úchvatná 

kámoška Matylda. Reguš všem předvedla, 

jak je náramně hravá a při nejen kruhovým 

ale i předváděcím klusu se stále snažila za-

kousnout vodítko a i porotce rozesmála.

Ukázky chrupu a oušek na výbornou, u oči-

nek jsem měla trošku obavy, neboť u ní zá-

políme s vnitřními víčky, ale na to porota 

usoudila, že je to operovatelný, atak to ne-

brali v potaz, jinak tedy předpisově ukázala 

své pěkné mohutné tělo v plný své kráse -- 

odvezli jsme si domů překvapující stříbrné 

ocenění.   Jsem moc pyšná na obě, jedna 
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oslnila porotu, druhá obecenstvo, jsou to 

moje šikulky.

 Den jak vyšitý na jakékoli dovádění, navrátili 

jsme Maty s paničkou domů, do Tuřan, kde 

jsme chvíli poseděli s kamarády na zahrád-

ce  a  poté se ještě vydali na místní výběhový 

prostor, kde si masky zablbly s jinými pejsa-

ny.  Bezvadně strávená neděle, počasí nám 

vyšlo, nálada byla skvělá, z výstavy jsme si 

odvezli 2. místo, večerní shledání s hafany, 

který tak často nevidíme :-: prostě paráda 

a prímový zakončení víkendu vyvrcholilo po-

hledem totálně znavených mišutek.

 Chtěla bych poděkovat organizátorům i po-

rotě při výstavě, Peťce, že s námi jeli a večer-

ním společníkům při venčení. Díky moc.
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Blueberry

Afinity

Angel

Anis
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Afinity

Joey a Rain

Orišovic smečka

Alex, Karo a Pepee

Day

Alex
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Karo

Pepee

Mag se válí

Regan

Mag v listí
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Pepee

Mag v listí

Regan a Maggie - 
kalužový řádění

Obi
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Ares

smečka saluk

Agi a podzim

Am podzim

Freya
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smečka saluk

Agi a podzim

Freya

Ben

Alča a Roník

Gary
Nero
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Roník

Roník

špinavá Ní

Tara a parson
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parson russell terier
nabízím ke krytí tříletého psa

Bílo - hnědá barva, znaky jen 
na hlavě, 
výška 35,5 cm, 
váha 8kg, 
srst broken, 
zkušenosti má.  
Pracovně i sportovně vedený, 
zkoušky ZOP + ZPU-1, ZN a 
BZ v II. ceně, 
coursing. licence, 
dostihová licence,
 Coursingový vítěz a Mistr ČR 
pro r.2007. 
Mistr Slezska pro r. 2008. 
Vyšetření očí-negativní, 
vyšetření luxace pately PL 0/0 
negativní, BAER-oboustranně 
slyšící.

 Na výstavách vždy výborný, 
32x CAC, 5x res.CACIB, 9x 
CACIB, 12x BOB, 

Multišampion, 

Český šampion, 
Polský šampion, 
Slovenský šampion,

 Klubový vítěz, 
Klubový vítěz Maďarska,
 2x Národní vítěz ČR, 
2x Národní vítěz Polska, .

Ch. Dougles Mandylion
Kontakt: Brno, tel: 00420 602 885 708, chachka@centrum.cz, více na

www.parson-dougles.wz.cz



Caffé Bar Silent Enigma / CHS Silent Enigma

D´Arlekin Dream Silent Enigma  / CHS Silent Enigma

nar.29.7.04, 
plnochrupý s nůžkovým skusem, 
prátelská povaha

otec-import Finsko JCH CZ Polongain 
Griffin, 
matka-ICH, CH CZ,CH SK, CH PL, CH 
KCHaPB, JCH CZ, res.CACT, coursingo-
vý Mistr Moravy a Slezka, Mistr Slo-
venska,řada 1. míst Olympiada Nijinski 
Ballet 

výst. ocenění: velmi nadějny, BIS do-
rost, Výborny, CAJC CZ, CAC CZ

coursingová licence: CACT, res. CACT, 
Mistr Slezska 08, 1. Vicemistr Moravy 
08, 1. místo o Pohár města Litomyšle 

http://www.silent-enigma.wz.cz/

nar.20.6.05,
plnochrupý s nůžkovým skusem, 
velmi přátelská a kontaktní povaha

otec-import Rusko CH Russkiy Stan-
dart Arlekin, 
matka-VN,CAC CZ, CAC SK, CACIB, res.
CAC SK,coursing.licence
Authoress Silent Enigma

výstavní ocenění: CH CZ, CH KCHa-
PB,3xCACIB, res.CACIB, BOB, II.BI-
G,Klubový vítěz, CAC SK, CWC,BIS 
dorost atd....

coursingová licence: res. CACT, 1. 
Vicemistr Slezska 08, 2. Vicemistr Mo-
ravy 08

http://www.silent-enigma.wz.cz/
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CHS Silent Enigma 
představuje štěňátka G vrhu
Štěňátka narozená 18.8.08, otec Caffé Bar Silent Enigma a matka 
Authoress Silent Enigma.
Jsou velmi krásná , různých barev s vysokým předpokladem výstavních i coursingo-
vých úspěchů. Už jen jedna fenka a dva psi hledají nové pánečky, kterým budou 
přinášet spoustu radostí.

Veškeré informace o rodičích i vrhu na 

http://www.silent-enigma.wz.cz/

email: martakrapova@seznam.cz   
silent.enigma@seznam.cz

nebo na telefonu: 724/461621

Barzojka Finlandia hledá domov
Finlandia Silent Enigma hledá dobrý domov, kde bude svému novému pánečkovi veselým společníkem.

Finlandia se hodí spíše sportovně založenému pánečkovi. Je velmi temperamentní a veselé povahy. Zvyk-
lá na jiné psy, děti, miluje společnost. Je menšího vzrůstu a proto ne příliš vhodná na výstavy.

Pro bližší informace k této krásné holčičce nás neváhejte kontaktovat na http://www.silent-enigma.wz.cz/, 
email: martakrapova@seznam.cz   silent.enigma@seznam.cz nebo na telefonu: 724/461621
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Chovatelská stanice OD KŘEMENCE si vám dovoluje nabídnout štěňátka rhodéského ridgebacka ze spojení Baneh Sangiraa Bellanghari x Anis od 
Jezerních mokřin.

Anis je milá, trochu nesmělá fenka. Je poslušná a své rodině je velice oddaná. K cizím lidem je méně důvěřivá a dovede být velice ostražitá. Je 
to fenka sportovního vzhledu a špičková coursingová závodnice.

Baneh Sangiraa je klidný pes, vyrovnané a přátelské povahy, dobrých tělesných proporcí s pěknou, výraznou hlavou. Jeho otec ICH 
Inkululeku Yardan je nádherný výrazný pes, šampion dvou zemí. Matka Celibri Darma je pak potomkem kvalitních předků, kteří se velice dobře 
zapsali v českém chovu. 
Především ale oba rodiče, Anis i Baneh Sangiraa, mají zdravé kyčelní klouby s vyhodnocením
DKK 0/0, jakož i jejich předci. Štěňátka ponesou jména začínající písmenem „I“. Odběr bude možný v měsíci prosinci 2008,
po dohodě pak i třeba až před vánočními svátky.
Další bližší informace najdete na našich stránkách http://www.sweb.cz/ridgeback.rhodesian, případně se na nás můžete obrátit telefonicky 

– mob. 737003787 či písemně na e-mail:angeli@sendme.cz a nebo přímo osobně. Budeme se těšit.
Helena Lednová a Josef Leden, ch.s. od Křemence, Pardubice

„I vrch „ CHS od Křemence

                   s radostí oznamujeme že, v 
       chovatelské stanici Irských Vlkodavů


                  plánujeme štěňátka   

ze spojení
             a             

                                                                                         Junioršampion  ČR, Český šampion,  
                                                                                                             Slovenský šampion, + 5x CACIB 

více informací na www.irskyvlkodav.com

Daniela Mrázová, Šumperk 
tel.: 724344224 ; email: mrazova.daniela@seznam.cz
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CHS Grey Eminence 
plánuje „A“ vrh na jaro 2009

Matka: CH Bora ze Skřivolánů
Zkoušky: 2x PZ, LZ, SZVP, VZ,  
Výstavy: 6x CAC, 2x res. CAC, BOB a BIS - vítěz 
Speciální výstavy VO Bouzov  2007, 
Český šampion, 
Čekatelka Maďarský šampion, 
Interšampion

Otec: Astor z Brněnského vrchu
Zkoušky: PZ, LZ, VZ, Výstavy: 2x CAJC, CAC, res. 
CACIB

Očekáváme štěňata vysokých pracovních kvalit a 
dobrého exteriéru. Domácí odchov a chovatelský 
servis samozřejmostí. Informace o matce a vrhu na 

www.greyeminence.estranky.cz

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

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

více o Bennym na www.parson.cz
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AKIM KATAFYGI  - výmarský ohař krátkosrstý
Výstavy: 
Juniorchampion of Slovakia
Champion of Czech republic, Slovakia, Poland
Grandchampion of Slovakia
Zagreb winner 2008  - Czech national winner 2007
Candidate of Interchampion, Champion of Croatia, Hungary, Slvoenia, 
Austria

Veškeré info na www.greyluck.com KATAFYGI  - výmarský ohař 
krátkosrstý

AKIM nar. 16. 4. 2005 DKK 0/0 DLK 0/0  
zkoušky: Všestranné zkoušky - CACT, Lesní 
a podzimní zkoušky, Speciální vodní práce, 
Zkoušky vloh
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Sdružení Moravskoslezského coursingu 
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