
de se setkávají majitelé psíkÛ, aby si
mezi sebou v klidu, bez stresu
z moÏného neúspûchu, popovídali,

více se poznali a uzavírali nová pfiátelství.
Dûti si uÏijí zábavy a najdou dobré kama-
rády. Není dÛleÏité, kdo je vítûzem, ale to,
Ïe v‰ichni stráví spoleãnû pfiíjemn˘ den,
na kter˘ budou je‰tû dlouho vzpomínat. 
âestn˘m hostem byla pfiedsedkynû klubu
Ivana Zuranová a pozvání pfiijaly i mezi-
národní rozhodãí a dlouholeté chovatel-
ky plemene Ilona PotÛãková, Hana
Vojáãková a Jifiina Vol‰ická. Fotodoku-
mentaci celé akce zaji‰Èoval Jifií Vol‰ick˘. 
Staffí den se konal první prázdninov˘
den 30. 6. 2007 na ostrovû v Pfiíchovicích
u Pfie‰tic. SoutûÏit pfiijelo 31 psÛ a novin-
kou byla úãast tûch nejmen‰ích ‰tûÀátek.
Ta vzbuzovala obdiv v‰ech. Jako hvûzda
pak záfiil maliãk˘ Blue, první modré ‰tûnû
dovezené do âR. Tfiímûsíãní pejsek byl
jako rarita obletovan˘ v‰emi úãastníky
a obdivuhodné bylo, Ïe se jiÏ umûl posta-
vit pfied objektivy fotografÛ. Potû‰ující
bylo, Ïe se se‰lo i ‰est veteránÛ ve vûku 8
aÏ 14 let. Jeden pes a pût fen, v‰ichni ve
v˘borné kondici. 
Poãasí pfiálo hlavnû psÛm, nebylo Ïádné
vedro. Jako první probûhla zkou‰ka zruã-
nosti - tradiãní pfiekáÏková dráha, tento-
krát obohacená o nesnadn˘ úsek, bûh
mezi uzenkami, a to nûkteré psy zaskoãi-
lo. O lahÛdku ov‰em psi nepfii‰li a mnozí
si je nenechali ujít uÏ pfii následující oblí-
bené disciplínû aport bufita. Tady
naprostá vût‰ina psÛ dala pfiednost
pochoutce pfied vidinou vítûzství a uzeni-
nu co nejrychleji zhltla. Hod míãkem byl
urãen pro páníãky, ktefií se trefovali do
vyt˘ãeného ãtverce, a psi museli jen klid-
nû pfiihlíÏet v odloÏení. Pro náruÏivé
aportéry to byla doslova muka. Pak pfii‰la
silová disciplína – tah pneumatiky. Kromû
zku‰en˘ch borcÛ se zúãastnila i ta
nejmen‰í ‰tûÀátka, vtip je totiÏ v tom, Ïe
pneumatiku nemusí táhnout zrovna pes,
ale v pravidlech je zakotveno, Ïe to mÛÏe
b˘t i jeho páníãek. Na vítûze závodÛ ãeka-
ly v závûreãném vyhlá‰ení poháry, odmû-
ny a fotografování. 
Na dobu odpoãinku byla pfiipravena
pfiedná‰ka pro zájemce o canisterapii,
kter˘ch kaÏd˘ rok pfiib˘vá. Jifiina Vol‰ická,
pfiedsedkynû sdruÏení Senior Caniste-
rapie, seznámila úãastníky s fenami, které
tuto ãinnosti ve prospûch potfiebn˘ch
provádûjí doslova cel˘ svÛj Ïivot. Byla to
dvanáctiletá veteránka Ellias Hanvoj
(mazlivá Eli‰ka) a pûtiletá Nasun De-
najwen. ZároveÀ konstatovala, Ïe pleme-
no má pro tuto práci ve‰keré pfiedpokla-
dy a pfii AAT-terapii za pomoci zvífiat i pfii
práci na lÛÏkách klientÛ se díky dlouho-

let˘m zku‰enostem osvûdãilo jako ideál-
ní. Upozornila v‰ak na to, Ïe zneuÏívání
psÛ v tomto oboru má za následek ãasté
nemoci i krat‰í Ïivot psa. 
Odpoledne pfii‰la na fiadu soutûÏ o Miss
a Missáka plemene. Je vyhlá‰ena vÏdy
v nûkolika kategoriích a na vítûze ãekají
poháry i odmûny. První se utkají ‰tûÀata
ve vûku 3 aÏ 8 mûsícÛ, následují psi
a feny dospûlí, veteráni mají svÛj titul
Top Veterán a SympaÈák roku se vybírá

ze v‰ech zúãastnûn˘ch. SoutûÏ posuzují
kolektivnû v‰ichni rozhodãí a jako nej-
dÛleÏitûj‰í hodnotí vztah majitele a psa,
teprve potom exteriér. Tady se vítûzem
stane i jedinec nesplÀující tak zcela
poÏadavky standardu, ale naplÀující
Ïivotní poslání psa jako spoleãníka ãlo-
vûka. Îiv˘m dÛkazem toho jsou vÏdy
veteráni, právû na nich lze nejlépe
poznat, jak˘ má  ãlovûk ke svému ãtyfi-
nohému pfiíteli vztah.
Svûdãí o tom i dojemná scéna, která
vehnala slzy do oãí nejen majitelce feny,
ale i mnoh˘m dal‰ím. Odehrála právû pfii
pfiedávání ceny Top Veterán. Tu vyhrál
ãtrnáctilet˘ pes Coach Hanvoj. Jeho maji-
tel se bez rozm˘‰lení vzdal poháru a pfie-
dal ho do rukou paní PotÛãkové pro fenu
Bullit Corn Cracker - Cajdu. Podûkování
za vzornou péãi o psy si v‰ak zaslouÏí
v‰ichni majitelé veteránÛ. 
Hodnotné dárky jako upomínku na akci
dostali i rozhodãí. PofiadatelÛm patfií vel-
k˘ dík!

Jifiina & Jifií Vol‰ick˘
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Hurá prázdniny

Staffí den
Letos jiÏ po‰esté pfiipravili pofiadatelé Simona StfiíÏová - Francouzová
a Roman Mestl den pln˘ her a soutûÏí pro dûti i dospûláky a jejich
mazlíãky staford‰irské bulteriéry. Motto Staffího dne bylo „Kdo 
si hraje, nezlobí“. Plemeno se svou v˘stiÏnou pfiezdívkou Baby 
dog je pro dûti pfiímo pfiedurãeno a dokázalo to i na této akci.

Z Akce
bavila
nejen
dospûlé,
ale i psy 
a dûti

Bufity byly siln˘m lákadlem 
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