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Kynologické kluby

VÝSTAVY A SRAZY
PEJSEK ROKU JE NA SVùTù
Titul pejsek roku si ze záﬁijového PunÈa
Cupu, sedmého roãníku soutûÏe voﬁí‰kÛ
a ãistokrevn˘ch psÛ konaného v Kﬁimicích,
si odvezla fenka Jitka majitelky Lenky Petrové. V soutûÏi ãistokrevn˘ch psÛ velk˘ch
plemen vybrala porota fenku Baggy Gábiny
Brzobohaté, na druhém místû skonãil pes
Dantes Libu‰e VoÏechové. V mal˘ch plemenech zvítûzila fenka Wendy Gábiny Brzobohaté, druhá skonãila fenka Klea rovnûÏ Gábiny Brzobohaté. V kategorii voﬁí‰kÛ si trofej odvezla fenka Kessy Bohumila Vaverky,
druhá skonãila jiÏ zmínûná fenka Jitka a na
tﬁetím pes Filípek Olgy Grohmanové. V soutûÏi o psa sympaÈáka, kde hlasovali diváci
i úãastníci soutûÏí, bodovala fenka jork‰írského teriéra Má‰a majitelky Petry Svobodové. V soutûÏi o nejvtipnûj‰í kousek si
cenu odvezla Gábina Brzobohatá. Po vyzdobení psÛ zabodoval v kategorii Pes parádník ãtyﬁnoh˘ miláãek Dasty Jaroslavy
Voﬁí‰kové. V˘tûÏek akce bude vûnován na
opu‰tûné psy v útulku v Plzni na Val‰e a na
podporu hendikepovan˘ch dûtí.

VÍKEND S ALJA·SK¯M
MALAMUTEM JIÎ POâTVRTÉ
Tak jako kaÏdoroãnû (letos jiÏ podruhé) poﬁádal Alaskan Malamute klub âeská republika setkání majitelÛ a pﬁátel plemene al-

Foto úãastníkÛ

ja‰sk˘ malamut. Tentokrát v rekreaãním
areálu Radost v Horním Jelení u Holic o víkendu 9. aÏ 10. 9. 2006.
Jedin˘m tématem celé akce byl alja‰sk˘
malamut. Pro zájemce byl pﬁipraven „Trojboj“, kter˘ se skládal ze tﬁí disciplín: agility
(skoky pﬁes pﬁekáÏky, chÛze po lávce, slalom, prÛlez tunelem), jízda na kole taÏeném psem na vzdálenost 500 metrÛ a koneãnû taÏení saní
po trávû na 10
metrÛ se zátûÏí
20 kg. Vût‰ina
psÛ se takovéto
soutûÏe úãastnila
poprvé, ale v‰ichni ‰li do závodu
s vervou a radostí. Majitelé psíkÛ
byli v‰ech vûko-
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v˘ch skupin od 5 do 60 let. Legrace si uÏili
pejskové i páníãci. I tímto zpÛsobem se
klub snaÏí pﬁiblíÏit majitelÛm plemene zpÛsoby vyuÏití alja‰ského malamuta, ke kter˘m je jako pracovní plemeno urãen.
Veãer se v‰ichni se‰li u grilování a country
hudby. Druh˘ den se pak zúãastnili zkrácené verze dogtrekkingu. Víkend se moc povedl a jiÏ se v‰ichni tû‰íme na jarní setkání.
Jen jeden mráãek na nebi pokazil pohodu.
BohuÏel bûhem sobotní noci zemﬁel na
otravu jedenáctimûsíãní malamutík. Lidská
zloba a nenávist nezná mezí a pohozená otrávená návnada stála jeden mlad˘ psí Ïivot. MÛÏeme mu b˘t jen vdûãni za to, Ïe
jistû zachránil Ïivot jinému psu.
Lenka JuhaÀáková

v˘cviku, poslu‰nosti a obran. Posledním
ãíslem programu bylo skvûlé vystoupení Renaty Klusáãkové s fenou chodského psa
Darou, které i pﬁes horké poãasí pﬁedvedly
divákÛm sviÏn˘ v˘kon v ukázce agility.
Poté nastalo dlouho oãekávané vyhla‰ování
v˘sledkÛ. KaÏd˘ úãastník si odnesl dárek
a diplom, první tﬁi psi byli dokonce po zá-

Vítûzové
rÛzn˘ch
kategorií

KRALUPSKÁ ËÁPOTA
JiÏ druh˘ roãník Kralupské Èápoty se konal
10. záﬁí 2006 na cviãi‰ti Základní kynologické organizace 294 Kralupy-Stﬁelnice na
Strachovû. Krásné indiánské léto vytáhlo
na start celkem 81 psÛ i jejich páníãkÛ spolu s dal‰ími rodinn˘mi pﬁíslu‰níky.
Po povinné registraci a veterinární prohlídce se v‰ichni postupnû vydali na trasu dlouhou 5,5 kilometru vyznaãenou barevn˘mi
fáborky a s bodovací kartou v kapse se jali
hledat na urãené trase stanovi‰tû, na kter˘ch plnili jednotlivé úkoly. Cviky byly rozmanité, od klasické poslu‰nosti sedni-lehnivstaÀ, odloÏení a ‰tûkání na povel aÏ po
coursing, pﬁi kterém psi s nad‰ením lovili
ubíhající igelitov˘ stﬁapec. Bylo také potﬁeba bezchybnû probûhnout mal˘ parkúr agility ve sloÏení dvû skokové pﬁekáÏky a tunel
a prokázat odolnost proti nárazovému zvuku. Velmi obtíÏn˘m úkolem se ukázalo odmítnutí nabízené pochoutky - salámu, coÏ
pﬁes ve‰kerou snahu páníãkÛ nezvládla vût‰ina soutûÏících psÛ. Ani jízda ve dvoukolové kárce se mnoha psÛm nelíbila.
V‰ichni ale brali úkoly sportovnû, vÏdyÈ se
pﬁece pﬁi‰li hlavnû bavit a strávit pﬁíjemn˘
den s pejsky a pejskaﬁi. Zábavy se ostatnû
mûrou vrchovatou dostalo v‰em po dokonãení pochodu. âekání na sãítání bodÛ a koneãné vyhlá‰ení v˘sledkÛ trávili úãastníci
buì pﬁímo na cviãi‰ti u pﬁipraveného programu, kter˘ zahrnoval nejrÛznûj‰í soutûÏe
pro dûti i dospûlé, nebo si mohli vyzkou‰et
pﬁipraven˘ parkúr agility ãi po‰kádlit ‰tûstûnu v pﬁipravené tombole. Mnozí z úãastníkÛ se aktivnû zúãastnili i dal‰ích soutûÏí:
o nejoriginálnûj‰ího psa a fenu, o nejlépe
pﬁedvedeného psa na v˘stavû, nejmlad‰ího
a nejstar‰ího úãastníka, o pejska ‰ikulu aj.
Zajímavé a pouãné byly ukázky sluÏebního

sluze odmûnûni pytlem krmení Fitmin
a Bono a jejich páníãci velik˘mi poháry, které jim je‰tû dlouho budou doma pﬁipomínat
krásné v˘sledky jejich pejskÛ. Na shledanou v pﬁí‰tím roce!
Lenka Petrá‰ková, Andrea Kﬁivánková
www.zkokralupy.estranky.cz

KLUBOVÉ V¯STAVY RIDGEBACKÒ
Ve dnech 16. aÏ 17. záﬁí 2006 uspoﬁádal
âesk˘ klub rhodésk˘ch ridgebackÛ dvû klubové v˘stavy v rekreaãním areálu Svojanov
u Moravské Tﬁebové. Místo akce bylo velmi
pﬁíjemné a dostateãnû prostorné vzhledem
k poãtÛm pﬁihlá‰en˘ch RR. Ke zdaru akce
velk˘m dílem pﬁispûlo témûﬁ ideální poãasí.
K posuzování pﬁijaly pozvání rozhodãí specialistky pro RR a jejich dlouholeté chovatelky paní Orit Nevo z Izraele a paní Janet
Wang ze zemû pÛvodu RR.
Na sobotní 14. klubovou v˘stavu se zadáváním titulu Klubov˘ vítûz bylo pﬁihlá‰eno
Bruno
Wadaru's
Kid, BOB
a nejkrásnûj‰í
pes 1. KV
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165 RR z âeské republiky, Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Polska, Estonska, Nûmecka a Maìarska. Posuzování probíhalo
ve dvou kruzích, zvlá‰È psi a feny. Tﬁídy byly
opravdu velmi silnû obsazeny, napﬁíklad ve
tﬁídû fen vítûzÛ se se‰lo rekordních 15 fen.
Posuzování bylo velmi dÛkladné a bylo vidût, Ïe paní rozhodãí dobﬁe vûdí, jaké problémy se u RR vyskytují, co je a není u tohoto plemene dÛleÏit˘m kritériem pﬁi hodnocení exteriéru. Jejich pﬁístup ke psÛm
a jejich majitelÛm byl velmi pﬁíjemn˘. Myslím, Ïe vût‰í ãást majitelÛ byla s posouzením spokojena, i kdyÏ obû rozhodãí vyuÏily
celou ‰kálu zadávan˘ch známek. V sobotu
feny posuzovala paní Janet Wang a psy
paní Orit Nevo. Titul Klubov˘ vítûz ve fenách získala velmi pûkná, vyváÏená fenka
Connie z Tikovického vr‰ku ze tﬁídy vítûzÛ.
Ve psech ho získal nejúspû‰nûj‰í RR v âR
Ich. Ascot Alta Mirano také ze tﬁídy vítûzÛ.
Titul BOB si odnesl Ich. Ascot Alta Mirano.

Dále probûhly klubové soutûÏe o nekrásnûj‰í ridge, hlavu, nejlep‰í chovatelskou
skupinu, pár, o nejlep‰ího plemeníka a nejlep‰í pohyb. Vzhledem k poãtÛm psÛ se
posuzování protáhlo aÏ do veãerních hodin
a byla velká ‰koda, Ïe pﬁedávání cen se
uskuteãnilo aÏ témûﬁ za tmy.
V nedûli probûhla 1. klubová v˘stava se za-

dáváním titulu Nejkrásnûj‰í fena a Nejkrásnûj‰í pes v˘stavy. Pﬁihlá‰eno bylo 144 RR.
V˘stava zaãala posuzováním soutûÏí Dítû
a pes, Junior handling 1. a 2. kategorie.
V‰ichni mladí handleﬁi si odnesli pûkné
ceny od klubu âKRR, stejnû tak i v‰echna
‰tûÀátka ve tﬁídû baby a dorostu po oba
dny v˘stavy. Rozhodãí si vymûnily kruhy,
takÏe feny posuzovala paní Orit Nevo a psy
paní Janet Wang. Nejkrásnûj‰í fenou se stala elegantní fena z tﬁídy pracovní Bazyrah
Ranua, Nejkrásnûj‰ím psem se stal zástupce ze Slovenska také z tﬁídy pracovní Bruno Wadaru's Kid, kter˘ získal i titul BOB.
Velk˘m pﬁínosem pro majitele a pﬁedev‰ím
chovatele byla pﬁedná‰ka paní Orit Nevo na
téma zmûny standardu RR v historii plemene a podrobn˘ rozbor exteriéru s pouÏitím fotodokumentace autorky.
Podrobné v˘sledky s fotodokumentací
v˘stavy najdete na klubov˘ch stránkách
âKRR: www.klub-ridgebacku.cz

Pharaoh Fest Open 2006
KaÏdoroãní svátek majitelÛ, chovatelÛ
a pﬁíznivcÛ faraonsk˘ch psÛ a podengÛ se
letos uskuteãnil poslední srpnov˘ víkend
v areálu Dostihového závodi‰tû Praskaãka.
Program byl nabit˘. V sobotu probûhl neoficiální propagaãní dostih Klubu faraonsk˘ch
psÛ, jehoÏ posláním bylo pﬁitáhnout majitele faraonÛ a podengÛ ve vût‰í míﬁe neÏ
doposud k dostihovému sportu. Proto také
jedna kategorie tohoto závodu byla otevﬁena pro psy bez dostihov˘ch licencí. Nutno
v‰ak dodat, Ïe vût‰ina z nich byla drÏiteli licencí coursingov˘ch, mnozí absolvovali na
dráze alespoÀ tréninkové bûhy. Závod se bûÏel jako mix a samostatnû byly hodnoceny
obû kategorie závodníkÛ – s licencí a bez licence. Navíc pro faraona s nejlep‰ím dosaÏen˘m ãasem v prÛbûhu celého dostihu byla

Foto autoﬁi, Ivan Kräuter

Portugal‰tí podengové, Achilles
Aram Stalagmit (CAJC, BOB)
a Aqua Bella Stalagmit (CAJC)

Vítûzní faraoni

vypsána je‰tû zvlá‰tní odmûna –
pohár Klubu faraonsk˘ch psÛ. Ten
obdrÏela mladá
a talentovaná fenka Danae Spirit of
Millenium (majitelka J. Kutiová),
která letos exceluje i na coursingov˘ch drahách.
Cassiopea Spirit of
BOB u plemene ibizsk˘
Po slavnostním
Millenium,BOB, vít. SV
podenco Arwen Anup’s Way
dekorování vítûzÛ
a pﬁedání cen se ãlenové Klubu faraonsk˘ch nium (majitelka Adéla Pechancová). O titul
psÛ se‰li na ãlenské schÛzi, která se protá- nejvy‰‰í se s ní utkal vítûz speciální v˘stavy
hla aÏ do veãerních hodin. Nároãn˘ den byl - pes Siphra‘s Angel (majitel Vladimír Karbusick˘). Tentokrát byla úspû‰nûj‰í Cassiozakonãen rautem pod ‰ir˘m nebem.
V nedûli probûhla speciální v˘stava, na kte- pea a získala i titul BOB.
rou pﬁijal pozvání rozhodãí nadmíru povo- Slavnostní a v˘jimeãná atmosféra této akce,
lan˘, prezident Whippet klubu a viceprezi- kterou kaÏdoroãnû poﬁádá Klub faraondent Klubu chovatelÛ faraonsk˘ch psÛ sk˘ch psÛ, byla letos umocnûna reprezenz Finska, dﬁíve také aktivní chovatel faraonÛ tativním prostﬁedím dostihového závodi‰tû
pan Jarmo Vuorinen. Posoudil 26 z 28 pﬁi- Praskaãka jakoÏ i tradiãnû vysokou úãastí
hlá‰en˘ch faraonsk˘ch psÛ, tﬁi ibizské a dva vystavovatelÛ z nûkolika zemí. K celkovému
zdaru v˘raznû pﬁispûla i ‰tûdrost sponzorÛ,
portugalské podengy.
Titul vítûz speciální a v˘stavy a BOB u ple- kteﬁí poskytli hodnotné ceny, za coÏ jim velmene ibizsk˘ podenco obhájila vítûzka mi dûkujeme. Dûkujeme i ãlenÛm klubu a jepﬁedchozího roãníku fenka Arwen jich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm, kteﬁí jakkoliv
Anup’s Way (majitel Agens Vasziljevicz, H). pomohli pﬁi realizaci akce.
ing. Jana Kydalová
Fenka pochází z ãeského chovu a jiÏ druh˘m rokem sklízí mimoﬁádné úspûchy ve v˘stavních kruzích po celé Evropû.
Portugal‰tí podengové se pﬁedstavili dva,
roãní psík a fenka z prvního vrhu u nás. Oba
obdrÏeli krásn˘ posudek a titul CAJC, pes
Achilles Aram Stalagmit (majitelka I. Pachtová) navíc i titul BOB.
Nejvût‰í konkurence se se‰la u faraonsk˘ch
psÛ. Vítûzkou speciální v˘stavy se stala stejPropagaãní dostih
nû jako loni fenka Cassiopea Spirit of Mille-
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