
ako první jsme se vrhli do disciplí-
ny zvané Monkey track (opiãí drá-
ha). Té se zúãastnilo 19 psÛ se sv˘-

mi vÛdci. Se‰la se zde momentálnû ‰piãka
v tomto oboru, nechybûl zde opravdu
nikdo, kdo má s touto disciplínou nûco
spoleãného. Na 1. místû se umístila fenka
AST Lucky s Danielem Îìársk˘m (0:56:91
minuty). I dal‰í ãasy byly velmi dobré
a vyrovnané, coÏ svûdãí o dobré pfiiprave-
nosti závodníkÛ. Nûktefií trochu podceni-
li pfiípravu zdolávání záludn˘ch pfiekáÏek,
které byly rozmístûny po celé délce témûfi
tfiistametrové trati. NejsloÏitûj‰í byla asi
lávka s Ïebfiíkem, zdolávání zb˘vajících
pfiekáÏek (áãko, metrovka, tunel, kladina
aj.) probûhlo bez vût‰ích potíÏí.
Následoval Monkey track junior pro
na‰e nejmen‰í, kterého se zúãastnilo pût
mal˘ch borcÛ ve vûku od 5 do 14 let.
V této disciplínû byli vítûzi v‰ichni malí
‰punti, ktefií si zabûhli stejnû nároãnou
traÈ jako dospûlí. 
Dûti si psy hladily, spoleãnû s pofiadateli
okupovaly start i cíl v‰ech disciplín
a úãastnily se losování pofiadí do soutû-
Ïe v pfietahování. Celkovû zde panovala
dokonalá harmonie ve vztahu pes a ãlo-
vûk, jaká je koneckoncÛ tûmto pleme-
nÛm vrozená. Netvrdím, Ïe obãas nedo-
‰lo mezi psími rivaly ke „slovní
pfiestfielce“, ale není se ãemu divit, v tak
vypjaté soutûÏní atmosféfie to obãas
mezi psími bojovníky zaskfiípalo, tím to
v‰ak konãilo. 
Druhou disciplínou byl Weight pull
sprint (tahání bfiemene na ãas). Zde jsme
mûli psy rozdûleny do nûkolika kategorií.
Ti nejmen‰í „stafbulíci“ tahali a sprinto-
vali s 6kilovou pneumatikou za zády na
50 m trati. Ve vy‰‰í váhové kategorii pro
AST a APBT jsme vymûnili pneumatiku
za tfiíkolku zatíÏenou 70kg pomocníkem.
Následovaly dal‰í a dal‰í kategorie, pfiib˘-
valo závaÏí, aÏ jsme se dostali na zátûÏ
160 kg pro psy nad 30 kg. Ti pfiedvedli, jak
vypadá pofiádn˘ weight pull sprint. 
Zb˘vala poslední dopolední soutûÏ –
v˘skok na pe‰ka – urãená pfiedev‰ím pro
„gumové“ pitbuly. Základní v˘‰ka byla
160 cm, s kterou, kromû jednoho, nemûl
nikdo problém. Nakonec v‰ak byli na
Arese a jeho 215 cm v‰ichni krátcí. 
Odpoledne byly na programu ukázky
obran. Ukázku klasické sportovní obrany
na rukáv pfiedvedl zástupce plemene
SBT, jiÏ ostfiílen˘ 4let˘ mazák Strike, kte-
rému skvûle sekundoval figurant Mirek
To‰nar. Za jejich v˘kon je publikum
odmûnilo boufiliv˘m potleskem. Své
umûní tvrd˘ch zákusÛ na ringo oblek
pfiedvedl pes APBT Mago, a to s takovou
rychlostí a razancí, Ïe mnoh˘m divákÛm

bûhal mráz po zádech. Psi i figuranti
pfiedvedli perfektní v˘kony. 
Na fiadû byl vrchol závodního dne a tím
byla soutûÏ v pfietahování. I zde byly dvû
kategorie. V první z nich pro SBT, kde
o první místo a zároveÀ také o celkové-
ho vítûze Iron staff bojovaly dvû sestry

Cony sleãny Maredové a Aymee pana
Kfiivance. Vût‰í v˘drÏ mûla Cony, která
zaslouÏenû zvítûzila a odvezla si titul
Iron staff. Psi a feny APBT a AST zde
mûli poslední moÏnost nasbírat body
k získání titulu Iron pit. PÛlhodinové aÏ
hodinové pfietahování nebylo Ïádnou
v˘jimkou a do bojÛ o první místa mohli
zasáhnout jen ti nejlep‰í. Tím se stal bez
jediného zaváhání pes Ares, krer˘ si
poradil opravdu se v‰emi. 
KdyÏ sluníãko uÏ ubralo na své intenzitû,
v‰echny ceny byly rozdány, zb˘valo jen
závûreãné podûkování v‰em zúãastnû-
n˘m, vítûzÛm i poraÏen˘m, divákÛm
a hlavnû v‰em, ktefií se podíleli na pfií-
pravû této akce. Podûkování patfií v‰em
sponzorÛm a zejména kynologickému
centru Rychety. Pfií‰tí rok v Uhfiínûvsi na
shledanou! Daniel Îìársk˘
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STAFF bull show
Rád bych v‰em pfiíznivcÛm psÛ typu bull pfiiblíÏil, co se letos událo
na jiÏ ãtvrtém roãníku Staff bull show konaném v kynologickém
centru Rychety v Praze-Uhfiínûvsi. Byla sobota 18. 6. 2005 a nad
Rychety pfiíjemnû sálalo slunce a vál chladiv˘ vûtfiík. Pfiípravy na
uspofiádání akce byly u konce a dûvãata z LBT (Lucky bull team),
spolu s veterináfikou MVDr. Mustafou Ali zahájila pfiejímku psÛ.
ÚãastníkÛ bylo poÏehnanû, od mal˘ch staford‰írsk˘ch bulteriérÛ
(SBT), americk˘ch staford‰írsk˘ch teriérÛ (AST) a anglick˘ch
bulteriérÛ aÏ po mohutné, osvalené americké pitbulteriéry (APBT). 
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