
fied zahájením soutûÏního dne pro-
bûhla jako vÏdy nezbytná pfiejímka
psÛ a kontrola oãkovacích prÛka-

zÛ, kterou pro leto‰ní rok mûla na staros-
ti veterinární klinika Vetmedika. 
První disciplínu zvanou Monkey Track
senior (opiãí dráha) zahájila fenka ame-
rického staford‰irského teriéra Lucky
s Danielem Îìársk˘m a také ve své kate-
gorii zvítûzila.
Nechybûly zde Ïádné pfiekáÏky nám v‰em,
kdo nav‰tûvujeme v˘cviková centra, zná-
mé z cviãákÛ (Ïebfiík, lávka, tunel, áãko

aj.). Potom následoval Monkey Track juni-
or, kde nám dûti ve vûku od 5 do 14 let
pfiedvedly, jak se s „obávan˘mi bojovníky“
sportuje. 
Dal‰í soutûÏí byl Weight pull sprint.
Jako první odstartovali staford‰ir‰tí
bulteriéfii. Na padesátimetrové dráze
sprintovali s ‰estikilovou pneumatikou.
âasy byly opravdu v˘borné. Jeden
z vítûzÛ SBT Clifford paní Heleny
Semerákové byl toho dÛkazem, jeho ãas
8: 09 sec byl skvostn˘.
Tfiíkolku o váze 70 kg mûli za úkol do cíle

utáhnout ameriãtí pitbulové. Ti se toho
zhostili s ledov˘m klidem a pro Ïádného
z nich to nebyl problém. Nejvût‰í zástup-
ci tohoto plemene si poradili i s hmot-
ností nad 160 kg. První v této kategorii
APBT Alan s panem Kazílkem ukázal, Ïe
i s takov˘m bfiemenem se dá zabûhnout
padesát metrÛ v ãasûe 12:11.
Prudk˘ dé‰È, kter˘ se náhle spustil nad
soutûÏním kolbi‰tûm,  nám dal najevo, Ïe
je ãas vyhlásit polední pauzu. Kdo mûl
chuÈ, mohl v místní restauraci nûco
zakousnout a svlaÏit hrdlo.
Ubûhla hodinka a vládce nebes ukonãil
své fiádûní. My se vrhli na dal‰í disciplínu
v˘skok na pe‰ka. SoutûÏ ‰itá na míru pfie-
dev‰ím pro americké pitbulteriéry a ti
jako kaÏd˘ rok nezklamali. Vrhali se na
pe‰ka zavû‰eného v korunách akátu s ele-
gancí a mr‰tností, radost pohledût. V̆ kon
psa Butchera s handlerem Luká‰em
Králem a jeho 220 cm byl chvály hodn˘
a pro leto‰ní roãník vítûzn˘.
Na fiadû byly ukázky obran. Figurant Mar-
tin Bohanous obleãen˘ do mondioringu
byl pfiipraven. Palba tvrd˘ch zákusÛ byla
spu‰tûna. Mohli jsme zde zhlédnout
zákusy do h˘Ïdí, nohou, zad nebo ãtyfii
psy zakousnuté v obleku najednou. 
Královská disciplína Staff Bull Show –
pfietahování – byla rozlosována a závû-
reãné klání mohlo zaãít. U stafbulíkÛ si
pro prvenství do‰el pes Geri s psovo-

dem Petrem Luke‰em. Z dvaadvaceti
pfiihlá‰en˘ch psÛ se po ãtyfihodinovém
turnaji na post nejvy‰‰í probojoval a zá-
roveÀ celkového vítûze získal pes APBT
Annatom's Iron Rony. Za SBT si titul
nejvy‰‰í odnesl pes Strike  – Collin
Fransimo Bohemia – se sleãnou Zu-
zanou Kremlíkovou.
Na‰i rytífii mûli dobojováno, nad Ry-
chetami se vzná‰el uÏ jenom prach roz-
vífien˘ psími gladiátory a zapadající slun-
ce nám naznaãovalo konec dne‰ního
dne.  V‰em dûkuji za úãast, sponzorÛm
za ceny a pofiadatelÛm za organizaci.
âest v‰em vítûzÛm i poraÏen˘m. Pfií‰tí
rok, jak se fiíká „dá-li bÛh“, v Uhfiinûvsi na
shledanou! Za L. B. T. Danny King
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Co dokáÏou psi typu bull

Psi jevili
o pe‰ka
nefal‰ovan˘
zájem 

Staff bull show 2006
Rok se s rokem se‰el a v kynologickém centru Rychety
se 17. 6. konal jiÏ 5. roãník akce zvané Staff Bull
Show. Setkání pfiátel psÛ typu bull (APBT, AST, SBT)
pofiádané partou nad‰encÛ, chovatelÛ a pfiíznivcÛ
tûchto plemen, ktefií si fiíkají Lucky Bull Team.
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