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Vážení čtenáři, členové i přá-
telé Sdružení Moravskoslez-
ského coursingu, 

vítejte na stránkách naše-
ho nového zpravodaje, který 
nese příznačný název Tlapky 
v trapu! Jak název napovídá, 

na jeho stránkách se budete pravidelně - čtvrtletně - 
setkávat se zajímavostmi „ze světa coursingu“. 
Myšlenka mít svůj vlastní „časopis“ nám ležela v hla-
vě již dlouho, ale teprve letošní rok se nám podaři-
lo náš nápad zrealizovat. Hned v úvodu je tedy nut-
né poděkovat především manželům Švábovým, kteří 
náš zpravodaj  na základě Vašich příspěvků, fotografií 
a podnětů vytváří  k dokonalosti! Velký dík si zaslouží 
samozřejmě i všichni další, co přispěli svými články, 
fotkami či dobrou radou…
Tlapky v trapu Vás budou pravidelně a pečlivě  infor-
movat o všech proběhlých oficiálních akcí našeho 
sdružení během uplynulého čtvrtletí, vždy zde nalez-
nete odborné články týkající se coursingu, ale také 
pohledy na jednotlivá plemena u nás běhající. Ohléd-
nutí za nejúspěšnějšími akcemi našeho sdružení Vám 
mají za úkol připomenout nevšední atmosféru. Inzer-
ce je pro členy sdružení zdarma a podporuje a pre-

zentuje Vaše pejsky. Jednoduše řečeno Tlapky v tra-
pu jsou pro Vás o nás a budeme moc rádi, když se 
tento zpravodaj stane součástí Vašeho „čtiva“ po 
dlouhých večerech či na cestách! 
Celý zpravodaj je tvořen Vámi a velmi Vám děkuje-
me za Vaše příspěvky, podněty, fotky a vše, co pro 

„něj děláte“.
Vždy zde najdete náměty na další vydání a je jen na 
Vás, zda budete chtít pomoci číslo vytvořit! Spoustu 
z Vás oslovíme přímo, jelikož se Vás bude např. kon-
krétní téma dotýkat více než jiných, ale Vy všichni jste 
tvůrci našeho zpravodaje a za to Vám patří dík! 
Naši redaktoři /složení redakční rady naleznete na 
webu sdružení v odkaze „dokumenty – předsednic-
tvo a vedení“/ jsou Vám plně k dispozici. 
Tlapky v trapu jsou Váš zpravodaj a věřím, že my 
všichni na něj budeme společně pyšní a časem se 
nám podaří jej vydávat i tiskem. 
Jsem hrdá na to, že mohu stát v čele Sdružení Morav-
skoslezského coursingu, jelikož sdružení pro mě není 
jen „nějaká organizace pro psy“, ale je to „moje vel-
ká rodina“, kde je prioritou přátelství, pohoda a šťast-
ný pejsek!! 

Barbora Zdráhalová
předsedkyně Sdružení Moravskoslezského coursingu
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Kontaktní adresy: 
Rudná pod Pradědem 185, 793 35 Rudná 

pod Pradědem 

Nám. 3. Května 1794, 765 02 Otrokovice

IČ: 269 84 628, DIČ: CZ 269 84 628

Webová prezentace: 
www.mscoursing.com

Forma: 
nezisková organizace, občanské sdružení

Bankovní spojení: 
Komerční banka Otrokovice, 

č. ú.: 35-4295740257/0100

Vedení sdružení: 
Předsedkyně: 

Barbora Zdráhalová, tel.: 604 560 645, 

e-mail: barborazdrahalova@seznam.cz

Místopředsedkyně:

Ing. Lucie Theimerová, tel.: 774 564 816, 

e-mail: rudna@mscoursing.com

Vedoucí drah: 

Bc. Richard Wágner, 

e-mail: rudna@mscoursing.com 

– dráhy pobočky Rudná

Karel Zdráhal, e-mail k.zdrahal@seznam.cz 

– dráhy pobočky Otrokovice

Naše dráhy:
Rudná pod Pradědem – 3 neobyčejně 

zajímavé a terénem různorodé dráhy

Otrokovice – 3 dráhy položené v rovině, 

přesto velmi zajímavé

Radslavice u Přerova – 1 velice náročná dráha 

plná překážek, 1 baby dráha

Slavětín u Slavonic – 1 terénově náročná 

menší dráha

Ranč Orel v České Vsi – 3 náročné v kopcích 

položené dráhy 

Ranč na Kamenci u Prachovských skal – 1 ve 

svahu položená rychlostní dráha

Nejsme tady pro Vás, ale pro Vaše pejsky...

STRUČNĚ O NÁS
„SDRUŽENÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO 
COURSINGU“
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Datum Název Typ Místo

13.1.2007 Zima nás nezastaví.. trénink Otrokovice

11.2.2007 Coursing na sněhu trénink Radslavice u Přerova

11.3.2007 Otevírání coursingových drah licence, trénink Otrokovice

6.–8.4.2007 Čekáme na jaro…“víkendovka“ licence, trénink Slavětín u Slavonic

6.5.2007 Jarní pohár bodovací Radslavice u Přerova

13.5.2007 Rhodesian ridgeback fest – zrušeno speciál Radslavice u Přerova

26.5.2007 Dalmatian a peruán fest speciál Brno

1.–3.6.2007 Jaro na horách…“víkendovka“ trénink Česká Ves u Jeseníku

23.6.2007 Moravskoslezský coursing bodovací Rudná pod Pradědem

7.7.2007 O pohár starosty bodovací Otrokovice

4.–11.8.2007 Coursing camp camp Rudná pod Pradědem

25.8.2007
Speciální výstava faraonských psů, 
sicilských chrtů a podengů

výstava Rudná pod Pradědem

26.8.2007 Klubový propagační coursing speciál Rudná pod Pradědem

1.9.2007 Mistrovství Moravy 2007 M, CACT, B Radslavice u Přerova

22.9.2007
Klubová výstava KCHBO pro australské 
a belgické ovčáky

trénink Pohořelice u Zlína

29.9.2007 Mistrovství Slezska 2007 M, CACT, B Česká Ves u Jeseníku

28.9.–30.9.2007
Relaxační víkend v horách 
s mistrovstvím

trénink Ceská Ves u Jeseníku

„Saranga sprint „ – rovinové závody speciál Radslavice

16.–18.11.2007 Zimní radovánky.. tréninky Rudná pod Pradědem

* kurzivou psáno – již proběhlé akce, podrobné info ke všem akcím najdete na www.mscoursing.com    

KALENDÁŘ AKCÍ SDRUŽENÍ 
MSC 2007
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Coursingová dráha v Radslavicích je má nej-

oblíbenější (a to i přesto, že jsem rodačka 

z Bruntálu a dráhu v Rudné pod Pradědem 

mám téměř za barákem). Radslavice mají 

vynikající polohu – jsou tak nějak uprostřed 

a kousek pro každého, proto se zde také 

schází veliké množství závodníků, pejska-

řů! Dráha je v areálu, kde se konají dostihy 

steeplechase a steeplechase cross country. 

Je zde tedy velké množství překážek a tím je, 

jistě nejen pro mně, tato dráha velice zajíma-

vá. Nad dráhou je na vyvýšené stráni parko-

viště, odkud se skvěle sledují jednotlivé běhy. 

V Radslavicích prostě bývá pohoda, v létě si 

sednete do trávy a koukáte, jak ti naši chlu-

páči běhají a když je žízeň, můžete se pře-

místit do zastřešeného bufíku, kde si můžete 

pochutnat na klobáskách, polévkách, pivku, 

svařáčku nebo čajíku. V podzimním období či 

méně příjemném počasí se zde dá i schovat, 

což už několikrát přišlo vhod. V Radslavicích 

se v loňském roce uskutečnilo velké množství 

akcí od tréninků po závody a také dvoudenní 

akce…

V RADSLAVICÍCH SE USKUTEČNILY
TYTO AKCE:
22.4.06 licenční a tréninkový běh. Sešlo se 

zde kolem 70-ti pesanů, přičemž někteří tréno-

vali na zítřejší závod, jiní skládali své licenční 

běhy, aby se co nejdříve zařadili do řad profí-

ků ☺! Na trénink přijeli coursingáři až z daleké 

matičky Prahy a také jsem mohla na vlastní 

oči vidět jediného španělského galga u nás 

v republice.

23.4.06 se běžel bodovací coursing 
s názvem „Jarní pohár“. Musím se pochlubit, 

že můj Amča si tu vyběhal krásný pohár za 1 

místo RR bez PP ☺! Amon běžel – troufám si 

říct – jeho nejkrásnější běh v kariéře ☺ - běžel 

s Queridou Ropotamo. Querča je vyhlášená 

jako opravdu velice rychlá a mrštná závodni-

ce a tak jsem byla zvědavá, jak se s ní Amon 

„popere“. Byla natažená úžasná dokonce 

1000m dlouhá trať, která vedla přes nejrůznější 

překážky. Byla jsem moc potěšená, když jsem 

viděla, že Amon při zjištění s jakým rychlíkem 

to běží, nepolevil, nevykašlal se na to, ale nao-

pak zabral a snažil se soupeřku předběhnout 

a dokonce se mu to povedlo. Potom zase 

Querida předběhla jeho a do cíle doběhli téměř 

současně. Byl to opravdu úžasný běh a Am 

OHLÉDNUTÍ… 

JAK BYLO A CO SE DĚLO 
V ROCE 2006
NA DRÁZE V RADSLAVICÍCH
Ohlédnutí za sezonou 2006 v Radslavicích pohledem Evči Handlové od RR Amona
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dostal krásných 87 bodů a Querida o bodík 

více. (Promiňte, že jsem se tak rozepsala, ale 

pro mě je to nezapomenutelný běh a je v mé 

hlavě spojen s Radslavicemi.) 

Další akcí v Radslavicích bylo Otevírání cour-
singových drah 27. a 28. 5. 06. Ano, byla to 

víkendovka se sobotním potréninkovým rožně-

ním selátkáááá! Sezóna byla zahájena doko-

nale ☺! 27. si pesani také mohli zkusit zaběh-

nout sprint na písku. No, profíci ukázali jejich 

vychytralost a už po stratu si to zabočili do 

strany a byli moc překvapení, že střapec nejde 

jako vždy někam stranou, ale rovně! Přesto se 

rychle zorientovali a nakonec se do cíle dostali 

a svůj střapeček si ulovili. Někteří účastníci jeli 

domů, či do ubytoven v okolí, jiní zůstali v Rad-

slavicích a na parkovišti si rozestavěli stany, či 

spali jen tak pod širákem nebo v autech. Byla 

to moc prima akce, pohoda se skvělými lid-

mi, kteří jsou jeden jako druhý blázen do psů 

a coursing. V Radslavkách je prostě vždycky 

príma a skvělá atmosféra!

15. 7. 2006 – O pohár starosty města Otro-
kovice – tato akcička se konala také v Radsla-

vicích. Bylo krásné počasí a mezi běhy našich 

psů jsme si stihli i zaházet s „frisbíčkem“. No 

nato, že jsem se den před závodem vrátila 

ze 14denních pochůzkách po Ukrajině jsem 

si tento den úžasně užila. Sešlo se zde neu-

věřitelných 80 psů, je skvělé, jak je nás čím 

dál více. Opět byly připraveny nádherné ceny, 

děkujeme sponzorům za ně ☺!

23. 9. 06 se v Radslavicích uskutečnilo Mistrov-
ství Moravy a Slezska – bodovací, mistrovský 
a CACT závod! Opět za námi zavítali naši milí 

Pražáci –Pavlínky s Ridgebackama, Tibetovic 

a další. Ale byli zde i kamarádi z jiných vzdá-

lenějších koutů naší republiky a dokonce i ze 

Slovenska. Patří jim obdiv, že podstupují dlouhé 

cesty, aby udělali svým psím kamarádům krásný 

den. Tento den krásně svítilo sluníčko a počasí 

bylo „jak dělané“ na lehnutí si do trávy a pěkně 

si odpočinout a užít pohody. Toho také mnozí 

využili a vyvalili se i se svými pesany do stráně 

nad dráhou a pozorovali běžící závodníky.

No a toto a ještě více jsou prostě Radslavi-
ce… Báječné místo, kde se scházejí báječ-
ní lidé s ještě báječnějšími psy a BĚHAJÍ 
BÁJEČNÝ COURSING !!!
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Saluka je „druhým“ názvem perský chrt.. Jed-

ná se o prastaré plemeno, které používali k lo-

vu již staří arabové. 

Saluka již odmala jeví zájem o vše, co se 

hýbe. K lovu jí dokáže přimět poletující lis-

tí, mikroténový sáček i krabička od cigaret, 

kterou žene vítr. Proto igelitový střapec 

na coursingové dráze je pro ni naprosto 

ideální. 

Většina perských chrtů, pokud v nich není 

potlačen lovecký pud, běhá velmi dobře, jak 

na klasické dráze tak i na coursingu. 

Mají však také svá ale – dominatní psi mohou 

mít problém s napadáním, hravá štěňata se 

zájmem o kůžičku. Saluka ráda štve zvěř sama 

a jen sehraná dvojice z jedné smečky dokáže 

při coursingu spolupracovat. Saluka je rychlá 

a proto jí nevyhovuje příliš mnoho ostrých zatá-

JAK BĚHAJÍ SALUKY? 
Článek o běhání saluk připravila Věra Malátková, CHS Rašaja z Čech
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ček, přeběhne, musí se vracet, je však velmi 

mrštná, což jí zase vede k občasným „držko-

pádům“ podkluzům a jiným zdržením. Je však 

lovec a málo kdy vzdá svůj lov tak, že trať 

nedokončí. 

Saluka je také vytrvalec a proto jsou pro ni 

ideální dráhy s délkou nejméně 600 m, ty 

kratší může běžet třeba třikrát. Pro její nohy 

je dobrý měkčí terén, může běhat i v písku, 

velkým problémem jsou pro ní nerovnos-

ti v podobě myších děr a krtinců, zde hrozí 

i vážný úraz. 

Velkou výhodou všech chrtů, tedy i saluk je 

jejich naprostý klid před startem, dokud se střa-

pec nerozběhne. Nezajímá je to co se nehýbe 

a plný výkon nasadí až za běžící kořistí.

Není nic krásnějšího než pohled na saluku 
v plném běhu - elegance sama!
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Ohař je „jak je známo“ plemeno lovecké. Pleme-

na ohařů jsou výtečnými pomocníky v lovecké 

praxi, byla vyšlechtěna s vlastnostmi pro hony 

a vše, co se tohoto tématu týká. Mělo by být 

pravidlem, že si ohaře pořídí myslivec do revíru 

a zaměstná jej daným způsobem, ale… Ohaři 

jsou vznešení, velmi krásní psi, zejména výmar-

ský je zvláštní pro své zbarvení a jantarové oči, 

stávají se tedy čím dál častěji psy „módními“ 

a jsou drženi jako společníci. 

Nutno podotknout, že výmar je výborný spo-

lečník, ale pouze v případě, má-li dostatečné 

zaměstnání pro svůj temperament. Pokud mu 

není dopřáno, stává se znuděným psem, agre-

sorem a ničitelem. Výmarský ohař je pes sku-

tečně všestranný. Ať už se s ním majitel bude 

věnovat rozvíjení loveckých vloh, či ho zaměst-

ná na agillity, bikejoringu, dogtreckingu nebo 

zvládne více aktivit najednou – záleží jen na 

tom, co bude bavit psa i jeho páníčka. Jedním 

JAK BĚHAJÍ 
VÝMARŠTÍ OHAŘI?
Článek o běhání VOK připravila Renata Palová, majitelka VOK Faira ze Svobodova dvora
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ze způsobů, jak poskytnout ohařovi vybití, je 

coursing.

Co se týká běhání ohařů, lidé na to mají rozdílný 

názor. Mají obavu, že pes bude štvát zvěř. Ze 

zkušeností můžu říct, že nezáleží na coursingu, 

ale na zvládnutí psa. Pokud je naučený, že zvěř 

štvát nesmí, tak ji štvát nebude, ani když začne 

honit střapec. Většina ohařů ihned pochopí, oč 

v coursingu jde a stávají se vášnivými „lovci 

střapečku“. Je znát jejich touha po pohybu, do 

běhu zapojí celou svou duši. 

Výmar sice nemá rychlost chrta ani obratnost 

menších plemen, zato však většinou dokonale kil-

luje, dokáže výborně spolupracovat při nahánění 

střapce a v jeho vášni jej nezastaví ani překážky. 

Přemýšlí, jak dostihnout střapeček co nejdříve. 

Když běhá dlouhodobě, dokáže dokonale zma-

povat terén, pak má problém s přílišným nadbí-

háním, na střapec číhá, postupuje – je to pro něj 

kořist. Jedno je ale jisté – ohaři coursing milují! 

Pokud tedy majitelé nejsou nekompromisní 

zastánci loveckého výcviku a chtějí zaměstnat 

svého čtyřnohého kamaráda i jiným způsobem, 

je tady mimo jiné coursing. Proto, pokud to 

dovolí zdravotní stav psa, doporučuji coursing 

alespoň vyzkoušet. A pokud běh za střapcem 

neosloví páníčka, jistě ho na další akce zláká 

nadšení jeho psa!

11TLAPKY V TRAPU



Než jsem začala psát tohle povídání, byla 

jsem trochu v rozpacích. Můžu vlastně ale-

spoň trochu objektivně napsat, jak běhají 

parsoni? Vždyť ten náš malý blázínek běhá 

většinou sám. A tak jsem si sedla a na kus 

papíru napsala, kolik PRT jsem vlastně za naši 

coursingovou kariéru viděla běhat. Jaké bylo 

moje překvapení, když jsem se dobrala k číslu 

13! A to vím ještě o pár kouscích, co běhají, 

ale neměla jsem tu čest je vidět v akci. Takže 

myslím, že můžu s klidným svědomím pokra-

čovat dál.

Když nahlédneme do standardu plemene, tak 

se dozvíme, že Parson (Jack) Russell terier je 

pracovní teriér s vlohami pro práci pod zemí. 

Je (velmi) aktivní a pohyblivý, neúnavný (i po 

dvou bězích je schopen ještě hodiny nadšeně 

aportovat talíř nebo klacek), mimořádně inte-

ligentní (až to kolikrát hraničí s vyčůraností) 

a iniciativní. Je také odvážný (kolikrát až sebe-

destruktivní), sportovní, hravý a mimořádně 

vynalézavý. Protože pod zemí v noře pracuje 

jen on sám a nikoliv páneček, musí se spolé-

hat sám na sebe, na svůj úsudek, svoje síly 

a odhad a proto na povrchu může být svéhlavý 

a potřebuje důslednou nikoliv tvrdou výchovu. 

Kdokoli viděl toto plemeno na dráze, potvrdí, 

že tento výčet vlastností promítá parson do 

každého běhu.

Teď si možná někteří, kdo měli tu čest vidět 

našeho parsona Beníka na dráze řeknou, jak 

to, že tady nic nepíšu o tom šíleném řevu, kte-

rý náš pesánek pravidelně produkuje. A nejen 

on. Nedej Bože, když se na startu sejdou dva 

tři parsoni. To je řevu, že jeden zírá. Tak na to 

je velmi jednoduchá odpověď. Rovněž to mají 

v povaze. Jejich prací, jakožto norníků, je liš-

ku z nory vypudit a ne ji zabít. Toto potěšení 

nechají na člověku. A právě tím se odlišují od 

většiny ostatních teriérů. Má to historické koře-

JAK BĚHÁ 
PARSON RUSSELL TERIER?
Zpracovala Andrea Švábová, majitelka parsonka Fox Meadow’s April Skies
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ny. Když páni na honech na lišku zrzku štvali 

a ona jim (vcelku pravidelně) zmizela v někte-

ré noře, potřebovali pejska dostatečně vytrva-

lého, aby stačil koním. A dostatečně malého, 

aby se do nory vlezl. A přesně toto splňoval 

a splňuje Parson (Jack) Russell terier, který 

vytrvalým štěkáním a naléháním lišku z nory 

vyžene a hon může (nebo spíš mohl) vesele 

pokračovat. Rovněž na povrchu při spatření 

potenciální kořisti hlásí. A ti co běhají coursing 

delší dobu, hlásí už když vidí dráhu, kde se 

bude běhat. Ale naštěstí si tuhle uštěkanou 

vlastnost nechávají jen na ven. V domácím 

prostředí je konkrétně náš pesan spíš tichý 

společník.

Takže jak vlastně parsoni běhají? S obrov-

ským nadšením a nasazením, položili by 

život, jen aby střapeček dostali. Nic jiného 

než lump na dráze v tu chvíli neexistuje. Do 

běhu dávají úplně všechno. Svoji sílu, svoji 

rychlost, svoji výdrž a v neposlední řadě svo-

je srdíčko. Neznám žádného parsona, který 

by už při prvním kontaktu s coursingem nedal 

hned celé kolo a který by si tento sport neza-

miloval. 

Počty závodících parsonů:
2001 – 0  2004 – 5

2002 – 0  2005 – 4

2003 – 0  2006 – 5

V tabulce je uvedeno, kolik parsonů starto-

valo v posledních letech na coursingových 

závodech, pořádaných v ČR. Čísla budou 

asi nepřesná, protože jsem pracovala pouze 

s výsledkovými listinami uvedenými na strán-

kách CCC, které jsou ale bohužel velmi neú-

plné. Přesto mým soukromým odhadem je, 

že v současné době má v ČR coursingovou 

licenci asi 11 parsonů. O to smutnější je, že 

náš Beník běhá většinou sám.
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1. MUSÍTE MÍT
•  pes musí být na vodítku, košík má majitel připravený 

sebou, červený/ bílý obojek případně dečku – pokud 
nemá bude mu zapůjčen na startu

Psi by měli v rámci párových běhů mít náhubek, protože 
se jedná o trénink a někteří psi na náhubek nejsou zvyklí 
umožníme, aby se majitelé psů běžících společný běh 
vzájemně domluvili na jeho nutnosti. Všichni pro které je 
náhubek bezproblémovou součástí, používejte jej.

2. DÍVÁTE SE KOLEM SEBE
•  psa musíte mít neustále pod dohledem - nechodit do 

kurzu dráhy, pokud pes bude rušit závod (štěkání) 
prosím přesuňte se dále od dráhy tak, aby nedošlo 
k narušení závodu. 

•  při nutném přechodu přes dráhu nebo přímo na dráze 
při startu sledovat kudy pes, či vy jdete, aby nedošlo 
k zranění od natahované šňůry či zakopnutí o kladku.

3. START
•  zapamatujte si své katalogové číslo – najdete ho 

v rámci programu, který obdržíte při přejímce, pod 
tímto číslem vás budeme volat na start

•  na dráhu přijdete se psem na vodítku, již budete 
domluveni s psem, se kterým běžíte, zda v případě 
nutnosti nebudete mít košík (psi se znají, nejsou agre-
sivní vůči jiným či sobě navzájem), barevné označení 
– obojek, dečka v rámci tréninku není nutná, případ-
ně zapůjčíme – pokud máte doporučujeme – lze lépe 
hodnotit psi při běhu

•  poprvé na coursingu běhá pes vždy sólo běhy, dokud 
nebude fixace na střapec dostatečná

•  červená barva = první pes z párového běhu ve star-
tovní listině (programu), startujete na pravé straně, 

bílá barva = druhý pes z párového běhu ve startovní 
listině (programu), startujete na levé straně

•  na start přijdete příslušnou cestou, jednotlivě přistou-
píte se psem ke střapci, necháte psa střapec očuchat, 
následně zůstane střapec na zemi a vy se pokusíte 
psa na střapec nalákat, hrát si s ním – motivujete psa, 
to samé umožníte kolegovi na startu

•  startovat se bude zhruba 2 m od střapce, psi budou 
taktéž 2 m od sebe pokud organizátor nařekne jinak

•  naviják se rozjede, psa stále držíte, na povel start 
psa vypustíte

4. BĚH
•  psa povzbuzujete dle vlastního uvážení – psi závislí na 

pánech – nedoporučujeme, posloucháte rozhodčího, 
který vám dá příslušný výklad k danému běhu, pokud 
se pes zastaví v půlce trati běžíte k němu, a startujete 
stejným způsobem z daného místa

5. CÍL
•  v závěru běhu se přesuňte do cíle, nepřekážejte běží-

cím psům, nešlapejte na taženou šňůru
•  pokud je obtížné vašeho psa chytit – zajistěte si 

k odchytu dostatek pomocníků a osvědčenou meto-
du – je třeba rychle opustit dráhu pro další běhy

•  pokud se pes rozhodne bránit ulovený střapec před 
kolegou v dostatečném předstihu jej chytněte, násled-
ně po jednom jděte ke střapci a psa pochvalte

•  pokud jsou psi při ulovení střapce bezproblémo-
ví, chytněte psa, pochvalte, a se střapcem si ještě 
pohrajte

•  pokud pes střapec roztrhá nic se neděje, následně 
odejděte z dráhy příslušnou cestou.

Druhé kolo se opakuje ve stejném režimu…

POPRVÉ NA COURSINGU

JAK SE CHOVAT A CO 
SLEDOVAT
Stručné a výstižné body jak se poprvé chovat na coursingu zpracovala ing. Lucie Theimerová
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Jeden ze základních požadavků dobrého cour-

singu a příjemně prožitého dne je dobrá dráha.

Ideálním prostorem pro uspořádání coursin-

gu je rozlehlá, přirozeně zvlněná louka, která 

umožní připravit trať jak pro běhy menších ple-

men, tak zajistí dostatek manévrovacího pro-

storu pro běhy plemen velkých psů. V součas-

né době se ve většině případů běhá na loukách 

v rámci areálů a to jak jezdeckých, sportovních 

tak turistických zařízení, u kterých je přiměřené 

sociální zázemí, které při nejmenším usnadňu-

je organizaci celého dne.

Při samotném stavění dráhy je třeba brát v úva-

hu několik základních parametrů a to, stav 

povrchu dráhy, prostor pro manévrování psa, 

kolizní prvky a možnost využití překážek.

Povrchem je ve většině případů přirozená lou-

ka. Vysoká tráva, ve které se psi ztrácejí není 

přípustná. Pokud je dráha vedena částí vyššího 

porostu, ale zároveň umožňuje najít návnadu 

je to přiměřené zpestření. Čerstvě posekanou 

louku, na které leží řady seče taktéž nemůžeme 

považovat za prostor pro stavění dráhy. Extré-

mem z druhého konce je střih golfového tráv-

níku ten je v mnoha případech příjemný a fot-

ky z takovéto akce jsou nádherné, ale to se 

bohužel dostáváme někam jinam, než co má 

coursing za cíl, simulovat lov zvěře v krajině. 

V případě, že je deštivo a dráha je kluzká, je na 

místě závod ukončit. Uklouznutí při běhu rych-

lých plemen se stává reálným a je to zbytečná 

oběť majitele psa, který touží, aby si pes zabě-

hal. Občas se u coursingu setkáváme s písko-

vou dráhou, není to častým jevem, nicméně 

zpestřením zůstává.

Díky akcím pořádaným v prostorách jezdec-

kých areálů máme možnost využít přírodní pře-

STAVĚNÍ COURSINGOVÝCH 
DRAH A VŠE KOLEM 
Odborný článek o stavění coursingových drah připravila ing. Lucie Theimerová 
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kážky určené pro koně, samozřejmě je třeba 

zvážit veškeré možnosti a především schop-

nosti psů, zda takovouto překážkou budou 

schopni v dostatečném předstihu ze své per-

spektivy rozpoznat a překonat. Poslední klad-

ka před překážkou musí být hodně vzdálená, 

minimálně 30 m, aby se psi mohli na překážku 

připravit. Po překážce musí být k následující 

kladce zachována dostačující vzdálenost, aby 

nedošlo ke kolizi.

I my sami můžeme přispět k poklidnému prů-

běhu akce. Často po nás zůstávají na kolbiš-

tích plastové kelímky či jejich části, karabiny 

z postrojů, vodítka či zátky např. od piva. A to 

nejen v dráze, ale také v zázemí dráhy, kde 

čekáme na start a diskutujeme s přáteli. 

Tažení návnady je samostatnou kapitolou. Dle 

Národního coursingového řádu ČMKU činí dél-

ka úseku u velkých ras minimálně 500 - 1000 

m, u malých ras (vipetů, chrtíků) 400 - 700 m, 

přičemž je třeba závodiště přizpůsobit všem 

rasám. 

Vždy platí, před samotnou akcí si sám, bez 
svého psa, projít kurz dráhy, podívat se na 
dráhu z pohledu psa. Kde a jaký manévrova-
cí prostor v rámci změny směru tažení náv-
nady je mu umožněn a zda nehrozí nějaké 
nebezpečí díky kolizi s cizím předmětem. 
Pokud si nebudete jisti, obraťte se na orga-
nizátora nebo přímo na rozhodčího, který 
Vám danou trať a Vaše dotazy objasní.

Platné směrnice pro coursingové dráhy 

(výtah odstavců z platných norem týkajících se 

stavění coursingových drah)

NÁRODNÍ COURSINGOVÝ ŘÁD ČMKU
3. 3. Směrnice pro coursingové závodiště
Ideální tvar závodiště pro coursing je velká 
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louka vřesoviště nebo písečný terén, pokud 

možno ve svahu nebo kopcovitý, porostlý jed-

notlivými stromy nebo keři. Chybějící porost je 

třeba nahradit odpovídajícím umělým prove-

dením. Závodiště může obsahovat překážky, 

které lze nahradit umělými, např. balíky slámy 

nebo křovím. Může být také např. simulován 

běh v potoce pomocí rozložené plachty, kterou 

psi nemůžou oběhnout.

Všechny překážky musí být možno ze psí per-

spektivy včas rozpoznat.

Závodiště musí být uspořádáno tak, aby 

bylo pro psy vyloučeno jakékoliv nebezpečí, 

zejména se v závodišti nesmějí nacházet cizí 

předměty (např. skleněné střepy, plechovky 

atd.). Vnější ohraničení musí být pro psy bez-

pečné.

Šňůra musí být vedena tak, aby psi nemuseli 

běžící šňůru překračovat.

V žádném případě nesmí být uzavřené závodiš-

tě vykolíkováno. Délka úseku musí činit u vel-

kých ras minimálně 500 - 1000 m, u malých ras 

(vipetů, chrtíků) 400 - 700 m, přičemž je třeba 

závodiště přizpůsobit rasám.

Závodiště musí být před pořádáním závodu 

převzato rozhodčím coursingu. Uvnitř startovní 

rovinky, která je dlouhá cca 10% parkuru, musí 

být na začátku a na konci označena rychlostní 

zóna, která musí měřit minimálně čtyři délky 

psa, a musí končit minimálně 15 m před první 

kladkou. Úhel na první kladce musí být větší 

než 90°. Všechny další úhly nesmí být menší 

než 60°. Poslední kladka před překážkou musí 

být hodně vzdálená, minimálně 30 m, aby se 

psi mohli na překážku připravit. Po překáž-

ce musí být k následující kladce zachována 

dostačující vzdálenost. Na cílové rovince, která 

je dlouhá minimálně 60 - 100 m, je označena 

vytrvalostní zóna v délce čtyř délek psa před 

tím, než následuje cca 30 m dlouhá zóna chy-

tání. Ve vytrvalostní zóně je třeba zajíce táhnout 

rychle, zatímco v zóně chytání je třeba zajíce 

táhnout zpomaleně, takže psi mají možnost ho 

během běhu chytit.

Při přerušení (chycení zajíce nebo technický 

defekt) se postupuje takto: 

1.  při přerušení na startovní rovince před rych-

lostní linií je nutné začít okamžitě znovu na 

startu, 

2.  při pozdějším přerušení se znovu začne na 

místě, které stanoví rozhodčí coursingu. 

ŘÁD F. C. I. PRO
MEZINÁRODNÍ COURSING
1. Směrnice pro terén, povahu povrchu 
a délku coursingu
Ideálnímu terénu pro coursing se nejvíce blíží 

velká louka. Mírný svah nebo poněkud kopco-

vitý terén je rovněž vysoce přijatelný. Za dobré 

lze považovat i malé množství keřů a stromů, 

tehdy, jestliže nepředstavují nebezpečí pro psy. 

Země by neměla být příliš kluzká, nesmí se na ní 

vyskytovat kameny. Vysoce se doporučuje něko-

lik (přírodních) překážek, není to však povinnou 

podmínkou. Překážky musí být viditelné z pohle-

du chrtů, ze vzdálenosti nejméně 30 m, zejména 

v případě propadlin (prohloubenin) v půdě.

Délka dráhy coursingu by měla činit 500 až 

1000 m pro větší plemena a 400 až 700 m pro 

menší plemena.
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POHLEDEM PETRY VIDECKÉ 
MAJITELKY „STAFBULŮ“ 
OBÍSKA A LADY
První letošní trénink coursingu „našeho“ MS 

sdružení se konal v Otrokovicích na dostihové 

dráze dne 13.1.2007. Účast byla víc než hojná 

- zástupci zde běhajících plemen např. briar-

di, belgičtí ovčáci, čes. vlčáci, několik vipetíků 

či jiných chrtů, ohaři, kříženci, RR, vlkodavové, 

stafordšírští bulteriéři, pšeničný teriér, boxer, bul-

teriér...

Protože po zimě bez mrazu a bez sněhu byl 

terén podmáčený, nedalo se natahovat střapec 

motorkou, ale musely sloužit lidské zdroje, patří 

velké poděkování všem lidem, kteří se nataho-

vání zůčastnili! Začalo se s mírným zpožděním, 

ale myslím, že to nikomu moc nevadilo, vždyť 

spoustu z našich přátel jsme neviděli už od září, 

a také se ukázali někteří nováčci. První běhali 

profíci s licencí, kteří makali naprosto úžasně 

a pro střapeček by vypustili duši. Mezitím bylo 

všem nováčkům vysvětleno o co tady vlastně 

jde. Všichni do jednoho pochopili, že cílem je 

honit střapec, dohonit střapec a zakousnout 

střapec :). Jak to tak vypadalo, tak se řady běha-

jících pejsků určitě rozrostou, protože coursing 

je zábava nejen pro pejsky, ale i pro jejich páníč-

ky. Vždyť kde jinde se na jednom místě sejde 

tolik nadšenců, kteří v blátě, dešti, sněhu, větru 

či vedru obětují své pohodlí pro své psy? Říká 

se, že společný zájem sbližuje a myslím, že 

nejeden z páníčků psů běhavců může říci, že 

v našem sdružení našel nejen známé, ale i přá-

tele či kamarády, a to určitě není málo!

A teď už zpátky k našemu tréninku. V okolí dráhy 

je dostatek míst vhodných k úvazu. Lze použít 

stromky, pro některé příliš velké nadšence je zde 

kovové zábradlí, které odolá jakémukoliv nápo-

ru. Počasí nám přeje, na leden je nezvykle teplo 

a tak mají všichni výbornou náladu. Natažení 

první dráhy je opravdu velice záludné, spous-

ta kliček a úskoků a psi si dají opravdu do těla. 

Po profících nastupují dospělí nováčci a většina 

z nich maká opravdu krásně, poté následují 

dorostenci se zkrácenou tratí. A nutno říci, že i ti 

nejmenší dokázali, že střapeček milují! 

Po odběhnutí prvního kola se připravuje dráha 

na druhé běhy a tentokrát je tažena v protismě-

ru. Mezi jednotlivými běhy je dost času na poví-

dání či venčení psů. Prostě každý si najde to co 

ZIMA NÁS NEZASTAVÍ 
– TRÉNINK V OTROKOVICÍCH 
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mu vyhovuje a čím se zabaví než přijde opět na 

řadu. Druhé kolo je také velmi náročné, do běhů 

jsou pouštěni psi ve skupinkách a vše probíhá 

bez problémů. Občas se sice stane, že v chumlu 

psích chlupů a těl některý pes ztratí z očí střapec 

a celá skupinka mu mizí, ale většina psů předvá-

dí přímo ukázkové běhy a suverénní kill!

Hned na začátku bylo vyhlášeno, že se budou 

běhat tři kola, ale ne všichni na třetí běh chtěli 

čekat, takže řady páníčků i psů pomaličku říd-

nou. Ale přesto jsou tvořeny skupinky tak, aby 

žádný pes nepřišel zkrátka a všichni si ten první 

letošní trénink pořádně užili. 

Je to za námi, jeden báječný den skončil, psi 

se krásně unavili na dráze a vyřádili s pejsky, 

páníčci se viděli s kamarády... co dodat? Že už 

se zase těšíme na další trénink!

POHLEDEM VENDY MALOŇOVÉ 
MAJITELKY VOK SORBONA 
A ČSV SUČIHO
Dne 13.1.2007 se uskutečnil první trénink cour-

singu v novém roce. Běhalo se v Otrokovicích 

a jeho název – Zima nás nezastaví!!! - byl oprav-

du trefný. Ve skutečnosti byl totiž nádherný jarní 

den a

na trénink se sjelo opravdu hodně nedočkavých 

pejsků a páníčků. Chlupáči se nemohli dočkat 

běhů a tak nás museli slyšet až v dalekém Tlu-

mačově, jakého bylo kolem dráhy štěkotu. 

Na dráze se kromě zasloužilých „matadorů“ obje-

vila i spousta nováčků a o zábavu nebyla nouze. 

Mezi běžci se objevili kromě ohařů, ridgebacků, 

teriérů, vlkodavů, whippetů a kříženců také i jiná 

plemena, která nejsou tolik k vidění při honění 

střapečků jako např. ČSV, briardi, leopardi, lab-

radoři a spousta dalších. Nejprve se na dráhu 

vydali zasloužilí běžci, kteří odběhli párové běhy, 

čímž se nabudili nováčci a nachystali se na start. 

… všem to šlo skvěle a žádný pejsek to nevzdal 

a nevydal se vstříc úplně jiným cílům. Všich-

ni doběhli až do cíle, kde na ně čekala sladká 

nebo „smradlavá“ odměna, protože teta Barča 

opět přijela s dodávkou uzených uší. Druhé kolo 

tvořily opět párové a sólové běhy. V třetím kole 

se běžely extra běhy – více psíků na startu, což 

znamenalo větší zábavu a napětí nejen pro nás 

majitele. Na dostihovce se vystřídalo více než 40 

závodníků, kteří původně nebyli ani na startovní 

listině a to jen proto, že „organizátoři byli vstřícní“ 

po své chybě s přihlašováním. 

A co říci závěrem? Povánoční kila shozena a pří-

prava na další běhačky v novém roce skvěle 

zahájena. Atmosféra byla opět vynikající, dráha 

parádní, jsem si jistá, že se všichni už těšíme na 

další trénink. Nutno říci, že se těšíme nejen na 

běhy, ale i na nové kamarády, jak mezi čtyřnohý-

mi jedinci, tak mezi jejich páníčky.

Pac a pusu, uvidíme se v Radslavicích Venda 

a jejich posteloví povaleči Sorbon a Suči



RADSLAVICKÝ TRÉNINK 
POHLEDEM MARIE ŠUSTKOVÉ 
OD BULTERIÉRA GUCCIHO
Tak a je to tady, je neděle ráno, věci pro psa i pro 

nás sbaleny, naloženy v autě, pes v kleci a vyjíž-

díme na náš, letos již druhý coursingový trénink. 

Tentokrát jedeme do Radslavic, jenže cestou jsme 

se zapovídali a zjistili jsme, že jedeme jinam, takže 

malá zajížďka to jistila. Ale do Radslavic přijíždíme 

včas, parkujeme na konci řady nad dráhou a ved-

le nás největší Gucciho kamarád Obísek.

Zahájení tréninku má drobné zpoždění, což 

však nikomu nevadí. Alespoň je dost času na 

malou procházku a vyvenčení. K dispozici jsou 

dvě dráhy – malá s ručním navijákem, kterému 

šéfuje Věrka, na kterém se učí štěňátka a úpl-

ní začátečníci a pak velká dráha, na které běží 

pejsci, kteří už ví o co kráčí. Někteří páníčci se 

rozestavěli po dráze a natahují střapec, takže to 

odsýpá. První běh běží spolu bulteriéří kluci Guc-

ci a Barny, samo s náhubky. Pánečka máme na 

dráze a Gucci je tak nedočkavý! Pospíchá velmi 

hlučně na dráhu, takže já málem nosem vyhlou-

bila letošní první „skorojarní“ rýhu. Ale páneček 

přichází a přebírá Gucciho na start, já se snažím 

udělat nějaké fotečky. Start, kluci nadšeně vybí-

hají a pěkně si při tom oba poštěkávají. V killu 

jsou téměř souběžně a vůbec nebručí, čímž nás 

tedy velmi příjemně překvapili. Mezi běhy je čas 

na pokecání s přáteli i na občerstvení. 

A je tady druhé kolo, kdy jsou na startu připraveni 

bulteriéří kluci Gucci s Barnym, bulteriéři slečna 

Mefinka a Gucciho „největší kamarád“ stafbulík 

Obísek. Opět krásný start, jenom Mefinka to po 

chvílí vzdává - je to její první běh na velké dráze 

a ještě neví, že má ulovit střapeček. Zase malá 

venčící a pauza na popovídání a je tady třetí, 

poslední kolo – hromadné sranda běhy, kdy běží 

dohromady i čtyři a více pejsků. Takže jdeme 

opět na řadu - bulteriéří kluci Gucci s Barnym 

a stafbulíci Obísek s Lady, všichni s náhubky (co 

kdyby se u killu neshodli) – a je to tady –„naviják“ 

- a všichni běží jako o život, jeden sleduje střapec, 

další ho nadbíhá – prostě nádherná spoluprá-

ce – v killu jsou téměř současně a opět vzorný 

kill, jenže tentokrát na etapy – napřed stafbulíci, 

bulíci si museli na zákus chvíli počkat, čtyři psi 

na jeden střapec.... Nu což, pak si to vynahradili 

a nebylo je možné od střapce dostat.

Tentokrát musím Gucciho pochválit, běžel fakt 

krásně, nijak zvlášť neprudil a závěrem si vypůj-

čím jednu krásnou a výstižnou větu z webu Alexe 

COURSING NA SNĚHU 
(BEZ SNĚHU)
– RADSLAVICE 11. 2. 2007 
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a Pepeeho – je to prostě lovec tělem i duší. Tak 

a je za námi jeden fajn den, se všemi se loučíme 

a odjíždíme, za hudebního vyjícího doprovodu 

Gucciho, domů a již nyní se těšíme na březno-

vou akci. 

REPORTÁŽ Z TRÉNINKU POHLEDEM 
EVČI HANDLOVÉ OD RR AMONKA 
A BULTERIÉRKY NIOBE
Do Radslavic jsem přijela s Michalem a našimi 

psy Amonkem (RR) a Niobe (bulteriér). Hned po 

příjezdu jsme se šli nahlásit šéfové Barči a popla-

tit členské příspěvky a tréninky. 

Barča nám hned na úvod řekla základní in-

fo o coursingu pro nováčky, kterých zde bylo 

opravdu dost – sjelo se kolem 50 běžců. Byli 

mezi nimi i štěňátka a úplní začátečníci, pro kte-

ré byla postavena krátká trať o délce 100 a 150m 

s vlastním ručním navijákem, který obsluhovala 

Věrka od saluk.

Na ručním „baby“ navijáku to opravdu pesanům 

šlo, i naše malá Niobe si tuto trať vyzkoušela. Po 

operaci nožky běžela poprvé coursing a musím 

říct, že jí to moc šlo a byla do střapečku úplně 

divá! I ostatním začátečníkům to šlo hezky, rych-

le pochopili, oč tu jde a dokonce někteří killovali 

jako profíci. A i proto se někteří začátečníci směli 

zúčastnit druhého kola na profi dráze.

Druhá dráha - pro profíky byla, jak už je v rad-

slavicích zvykem, tažená tak, aby pesani museli 

přemýšlet, protáhnout každý sval v těle a dávat 

pozor na střapec (a moc si nenadbíhat)! Prostě 

a jednoduše, krásná trať a skvělý zážitek a podí-

vaná na běžící psíky! 

Třetí kolo bylo, jako tradičně, kolem hromadných 

běhů. Sešlo se zde opravdu hodně borderek, 

samozřejmě ridgebaci (to jsou již neodmyslitelní 

coursingoví maskoti ), i bulteriérů na startu bylo 

hodně, vipetíci a saluky nám také ukázali nesku-

tečně rychlé a ladné lovení střapce a také kokříci 

se zde předvedli… Psích plemen bylo více, ale 

vždyť se můžete na ně na všechny podívat na náš 

web – www.mscoursing.com do fotogalerie!

Taky musím pochválit některé dobrovolníky, kteří 

natahovali dráhu, neb bez nich by to nešlo, jen 

je třeba, aby jich bylo více, mohli se vystřídat, 

aby tam nebyli jen pořád ti samí. Těm však patří 

opravdu veliké DÍK! 

Díky také patří provozovatelům bufíku, kteří 

nám poskytli od čajíků, svařáku, pivka po párky 

a gulášek. Mňam a dík !

Příště na viděnou….
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„První letošní liceční akci měla na triku pro 

zpravodaj připravit Monča Pelíšková od dalma-

tina Ričiho a jak se se svým úkolem vypořádala 

uvidíte níže. Děkujeme Monči i všem pisatelům 

za krásné povídání o slunečné akci v Otroko-

vicích!“

Je 11. 3. 2007 a konečně je to tady. První veli-

ká akce letošní sezony, dlouho očekávané 

Otevírání coursingových drah v Otrokovicích. 

Všechna místa na tuto akci byla obsazena 

neuvěřitelných 27 min po spuštění přihlášek. 

V den D se tak na dráze sešlo 86 pejsků se 

svými páníčky, aby potrénovali nebo splnili 

potřebné licenční běhy. 56 psů honilo střa-

peček na velké dráze o délce 700, 30 pupí-

nů a „začátečníků“ zkoušelo svoje síly na 

ručním navijáku a baby dráze dlouhé 100 až 

200 m. Někteří přijeli poprvé, jiní přijeli splnit 

potřebné běhy na licence a další, kteří už jsou 

ostřílenými závodníky, trénovali na nadchá-

zející závodní sezónu. Všichni jedinci (20+3 

náhradníci) přihlášení na licence svoje běhy 

s přehledem splnili, takže se můžeme těšit 

na novou generaci závodníků. Samotná akce 

začala cca v 10.15 hod a všech 86 pejsků mělo 

odběháno krátce po 14.00 hodině. Všechno 

odsýpalo, počasí bylo jako malované, občer-

stvení jako vždy skvělé. Nic by nemohlo psům 

překazit nadšení a elán k ulovení střapečku 

a pánečkům krásně prožitý den se spoustou 

kamarádů.

CHCETE VIDĚT TENTO DEN OČIMA 
NĚKTERÝCH ÚČASTNÍKŮ? 
TAK POJĎTE NA TO, ZDE JE PÁR 
POHLEDŮ DO JEJICH DUŠIČEK.

Maty & Co
Jak to bylo? Fungující technika, velmi vhodně 

objednané počasí, spousta příjemných lidiček 

a krásných raťafáků, studené pivko a teplá 

káva v nedaleké hospůdce, žádné nečekané 

nepříjemnosti, dokonce ani žádné čekané 

nepříjemnosti. Prostě paráda.

 Díky za pěkný den, Maty

A jak to bylo doopravdy? Vyspinkali jsme se do 

růžova a já hned od rána tušil, že se bude něco 

dít. Dvounožci tu poletují a nosí věci z místa na 

místo. Á pozor, týká se to i mě, byla mi odebrá-

na miska a už se stěhuje na hromadu k ostatním 

naprosto nepotřebným věcem. Za pár okamži-

OTEVÍRÁNÍ 
DRAH V OTROKOVICÍCH
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ků mě soukají do postroje a to určitě znamená 

nudnou cestu autem a pak možná tu suprovou 

honičku za střapečkem. Rozhodl jsem se, že 

tentokrát v autě nebudu kníkat, kvákat ani bre-

kekat a moc jsem se těšil, že se opravdu bude 

běhat. JO, je to tady! Vysedáme z auta a všude 

voní spousta pejsků a co víc, dokonce i feneček. 

Poznávám to tady dobře, už jsem tu jednou byl, 

je to tu moc pěkné, všude spousta schovávaček 

v rákosí a ta super smradlavá vodička. Prostě 

ráj. Začátek je jako vždy takový nevýživný a nic 

se neděje. Já chci přece běhat. No nic, začnu 

alespoň kvíkat, třeba si to dvounožci uvědomí 

a pustí mě za tím střapečkem. Je to strašná 

nespravedlnost, zase začíná někdo jiný než já 

a kdyby jeden, je jich spousta. Tak alespoň hla-

sitě povzbuzuji, ať běhají pořádně a nemažou 

se s tím tak. Vždyť přece musí být už řada na 

mě. Konečně mě bere páníček správným smě-

rem a vyrážíme někam k polovině trati. Prý jsem 

ještě malošek a celé bych to nezvládnul. Pche, 

to si jen myslí. Á už se veze střapeček, ale 

proč jede na té divné věci na dvou kolech, co 

tak smrdí? Však za tím se nedá běžet. Něco je 

špatně, páníček mě nepouští. Najednou slyším 

ten známý zvuk, který slyším vždy, když přede 

mnou uhání střapec a už také vidím Ladynku, 

jak se ke mě valí jako velká voda. Najednou tah 

povolil, páníček asi odpadnul, takže hurá za ní, 

tedy, co to povídám, hurá za střapečkem. Ani 

jsem se nestihnul pořádně rozeběhnout a už ho 

morduju. Jo a ještě jsem vám chtěl říct, že se to 

celé opakovalo ještě jednou a to jsem se pro-

hnal s ostatními čtyřmi bulíky. No i ty nudné pře-

stávky se nakonec daly přežít a seznámil jsem 

se se spoustou krásných a voňavých kamará-

dů. No co vám mám povídat, bylo to sjůůůůpr.

 Díky za nádherný zážitek,

 STB Baldy (Maty & Co)

Alča + Rony
Termín otevírání coursingové dráhy v Otrokovi-

cích 11/3/2007 jsem měla zaznačeno v kalen-

dáři červeně už někdy od ledna. Byla by to 

ostuda, kdybychom s Roníkem akcičku pár 

minut od domova propásli. Moje účast však 

byla ohrožena zákeřným bacilem, ale ani tato 

indispozice mě neodradila od super neděle, 

kterou sdružení MSC v Otrokovicích pořádalo. 

To bych přece svému chlupáči Roníkovi nemoh-

la udělat... vždyť on pro střapeček žije a já jsem 

se taky tak těšila na lidičky známé i neznámé. 

Ráno jsem vykoukla z postele a hele, sluníčko. 

Skvěle nám to začíná! Na dráhu jsme s Roní-

kem dorazili v 9:30. Už se to tam hemžilo pejsky 

všech ras a velikostí. Kolemjdoucí museli valit 

oči a nad tou podívanou se jim určitě tajil dech. 

Slyšet nás muselo být až na druhé straně Otro-

kovic. Natěšení pejsci, páníčci v dobré náladě, 

sluníčko nás hřálo, prostě si nedovedu předsta-

vit, jak lépe trávit neděli. Coursingový den se 

skládal ze tří částí a to tréninky profíků, skládání 



licencí a seznamování začátečníků a štěňátek 

se střapečkem. Na dráze to bouřilo, svištělo .... 

prostě atmosféra jak má být.Profíci na dráze 

běželi jak o život, od tlapek odlétala tráva, v cíli 

urputný boj o střapeček, v očích pejsků jiskřič-

ky. Pejsci, kteří přijeli skládat licence se snažili 

a za šustícím střapečkem se na dráze pustili 

hlava nehlava. Začátečníci a štěňátka testovali 

svou zdatnost na malé dráze a nedali se zahan-

bit, někteří z nich už odpoledne byli vyzkoušet 

i velkou dráhu. Páníčci se spokojeně usmívali, 

naviják svištěl. Po posledním běhu se účastníci 

rozjeli zpátky domů, pejsci byli unavení a všich-

ni budou na akcičku vzpomínat s úsměvem.

 Alena Janalíková a kříženec Rony

Petra + Golet
Na tento coursing jsem se neuvěřitelně těšila 

už od minulé akcičky (což byl přesně měsíc) 

a moc jsem se bála, že se ani nestihnem včas 

přihlásit, neb míst je málo a zájemců moc.

Naštěstí to vyšlo, už jsme byly s Radkou 

domluvené i na společnou cestu, Megí a pří-

roda však mínily jinak, stejně jako RR kámoš 

Casper.

A tak jsme se po dlouhatanánském přemlouvání 

vydali na cestu jenom s našim ospalým a znu-

děným páníčkem, jež zastává názor, že škoda 

každé chvilky strávené od PC dál než 1 m.

Po mírném bloudění jsme dorazili na Otroko-

vickou dráhu mezi prvními, zaplatili jsme běhy 

a měli co dělat, abychom udrželi Golina chvil-

ku v klidu i po zmerčení střapečku.

Kolem půl desáté jsme nestačili valit bulvy 

– mysleli jsme, že to bude komorní akcička 

o počtu maximálně 50 psů, ti už tam však byli 

a stále přijížděli další a další.

Došlo také ke zkoušce dráhy, kterou vždy 

absolvuje z bezpečnostních důvodů jeden 

z nejzkušenějších psů – Alex, kterého se však 

tentokráte rozhodl doprovázet i malý Pepíno 

vysmeknuvší se z obojku, kterýžto byl ovšem 

za pár minut polapen a dráha mohla být v kli-

du opravdu odzkoušena. 

V deset, kdy už málem nebylo kde postávat, 

teta Barča vydala příkaz ke shluknutí a ke klidu 

a jala se předávat rady účastníkům a ceny loň-

ským vítězům a šampiónům plemene.

A potom už se konečně začalo běhat.

Golin běžel hned ze začátku jako doprovod 

licenčního běhu RR Dastyho. A náš páníček 

byl nadšen, neboť pes je inteligentní i rychlý 

po něm – tzn. že pěkně nadbíhal a ještě běžel 

rychle.

Potom jsme se šli projít – nejprve s Magie 

a pak s Bony a já si nadšeně pochvalovala 

jak počasí, tak velice příjemnou společnost, 

se kterou se dá probírat snad vše týkající se 

našich miláčků (rozuměj čtyřnohých). Pak nás 

Barča ještě poslala na kafe, ať můžou v klidu 

přestavět dráhu a konečně začaly druhé běhy.

Tentokráte běžel Golinek s RR Bony a moc jim 

to spolu šlo. Skvěle spolupracovali a v závěru 

dokonce oba svorně vběhli do mokřiny, což je 

co říct, neboť náš miláček je obvykle k vodě 

velmi rezervovaný.

Na závěr musím říct, že jsme byli touto akcí 

nadšeni všichni tři. A to nejen její skvělou 

organizací (což při takovém počtu psů chce 

nejen hodně zkušeností, silné nervy i hlasivky 

a schopnost vybrat den s nejkrásnějším poča-

sím v týdnu), ale i chováním všech účastníků 

– a to jak čtyř, tak dvounohých.

 Petra Hodaňová a RR Golet Darma
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FOTOSERIÁL
TO NEJ Z COURSING CAMPU 2006
Za fotky děkujeme Petře Kuťkové od křížence Špeka.
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FOTOSERIÁL
TO NEJ Z COURSING CAMPU 2006
Skvělou zrzavou sérii nám nafotila Eva Krumpová 
od RR Abigail, děkujeme.
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FOTOSERIÁL

TO NEJ Z COURSING CAMPU 2006
Akčnost campu nám zachytil Bob od parsonka Beníka.

Náročnost a zábavu na dráze zachytil Standa Novák od RR Arga.

Díky moc.



SPONZOŘI MSC

Ohlédnutí – Silvestr 2006/2007 aneb jak 

jsme společně vítali loňský rok a jak proběh-

la víkendovka Rej v Horách 2006

Jak běhá – na startu je Rhodesian Ridge-

back, barzoj a čínský chocholatý pes

Odborné téma – mrkneme na profily a pří-

klady coursingových drah

Akce roku 2007 – jaké byly Velikonoce 

s MSC, První závod „Jarní pohár“, víken-

dovka „Jaro na horách“ a ještě jeden závod 

„Moravskoslezský coursing“

Fotoseriál – posílejte Vaše nejlepší foteč-

ky, téma seriálu je „Nejlepší spací polohy 

Vašich miláčků“

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE

Construct – mechanické 
zabezpečení vozidel proti krádeži

www.construct.cz

Candy – kanadská kompletní 
krmiva pro psy a kočky 

z kuřecího masa
www.candy.cz

Salač – velkoobchod s krmivy 
pro psy a kočky
www.salac.cz

Bono – přední český výrobce 
potravy pro psy a kočky

www.kskbono.cz

FirstMate – krmiva pro psy
www.firstmate.cz

Propagg – reklama, sítotisk, 
potisk textilu

www.propagg.cz

Viessmann – výrobce tepelné 
techniky

www.viessmann.cz

Odetka – výroba šněrovadel, 
sňůr a sítí

www.odetka.cz

Fitmin – prémiový výživový 
program pro psy
www.fitmin.cz
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KONTAKT: 
Monika Pelíšková, Salmova 6, 678 01 Blansko,
mob: 728 714 568, e-mail: r.i.c.i@seznam.cz, 

rici@dalmatian.cz, web: http://www.dalmatian.cz

Nabízím na krytí černě tečkovaného psa s kvalitním 
exteriérem a výbornou povahou

Linie norských, holandských a anglických Šampionů 
a Interšampionů

BAER bil +/+, ARDS free, plnochrupý, výběrový chov
nar. 21.4.2001, výška 61cm

OTEC: ICh. MultiCh, Světový + Evropský Vítěz Spotnik´s 
Special Selection (Norsko)
MATKA: ICh. Ch. Social Souchong of Dalbury´s Clan 
(import Holandsko)

VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ: 
Ich, Ch ČR + SK + PL, Klub.Ch ČR, Klub. Ch. mladých 
ČR, Jch. ČR, Vítěz Spec.Výstavy 05, NV 04´, Vítěz Slo-
venska 03´+04´, Vítěz Katovic 05´, 2x Vítěz Brna 04´, 
Top Dalmatin ČR 05 + Absolutní vítěz, Top dalmatin ČR 
pes 03 + 04 – 2.místo, Čekatel Ch. Rakouska a Maďarska, 
3xNPwR (BOS), 4x CACIB, 7x R.CACIB, 25x CAC, 3x CWC, 
CACA, 2x R.CACA, 15x R.CAC, 4xCAJC, 10x BOB, 2x BIG, 
1x Res.BIG, BOD3, 2x Krajský Vítěz, 3x VT, 1. místo 6. sk , 
Res.BIS (Kr.v), Evropská výstava Tulln 05 – r.CACA atd.

ZKOUŠKY: 
ZOP, ZPU1, ZPU2, ZZO, ZM, ZVV1, BH 
Lovecké: Zkoušky vloh + Barvářské zkoušky + Barvář-
ské zkoušky honičů + Lesní zkoušky - vše I. cena 

Coursingová licence, Pracovní dalmatin r. 2005, 
Klubový Šampion práce DKČR, Coursingový 
Vícešampion Moravy a Slezska 2006, 
Vítěz plemene MSC 2006.

ICH. ENRICO
BAZZI RAUL
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CHS MONVI SALVIA
zadá štěňata výmarských ohařů krátkosrstých

Štěňata ze zahraničního krytí po pracovně, exteriéro-
vě a povahově vyrovnaných rodičích. Celodenní péče 
a maximální chovatelský servis samozřejmostí. 

MATKA: 
Jíva z Krokočínských 
lesů, DKK 0/0
ZV, PZ, SVP-CACT – vše 
I.c, Šampión ČR, SR, 
Junior šampión ČR, 
BOG4, 2x BOB, 
2x CACIB, 5x res. CACIB, 
NV, 20x CAC, 2x CWC, 
3x res. CAC, 2x CAJC

OTEC: 
Mojo´s Vini Vidi Vici, 
DKK 0/0
Trialer, 3x CACT Field 
Trial, 2x res. CACT Field 
Trial, TAN

Štěňátka budou k odběru v červnu 2007. Pro bližší 
informace volejte na tel.: 777 947 123; Bližší info o vrhu 
na www.monvisalvia.com
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CHS SHEFIS zadává štěňata 
výmarských ohařů krátkosrstých
Chovatelská stanice SHEFIS zadává štěňata výmarských ohařů krátkosrs-
tých z neopakovatelného spojení: 

MATKA: JCH, CH CZ SK PL Fiesta Noves 
CH Práce, DLK 0/0, DKK1/1, Fis je vynikají-
cí absolutně všestranná fena, jako jediný 
VOK v historii chovu VO v ČR je držitel-
kou titulu Šampión práce CZ a Klubový 
šampión práce KCHWS SK.

OTEC: CH Easdale Ridge JW ShCM, 
DKK 0/0 - excelentní, výstavně úspěšný 
(multi BIS), ale především lovecky vedený 
pes, několikanásobný vítěz Field Trialů 
v Anglii včetně klubových. Je držitelem 
nejprestižnějšího titulu TOP WEIMARA-
NER roku 2005, který může výmarský ohař 

v Anglii získat a je také otcem štěněte, které získalo titul TOP PUPPY 2006.

Předpokládaný odběr štěňátek bude na přelomu červen/červenec. 
Jen vážným zájemcům, do rukou aktivních lidí, pro lov, do sportu, na 
výstavy či chov. 

Dále zadáváme štěňata po našem psovi: 
CH Chán z Krokočínských lesů.

Více info na

 www.shefi s.com
 v sekci štěňata

CHS ROPOTAMO 
nabízí štěňátka rhodeského ridgebacka
Poslední volná štěňátka čekají na své pány… pokud máte 
zájem o štěňátko z tohoto spojení, kontaktujte ihned chovatele 

matka: CH. Kinscem Ropotamo
m: Hennessy Ropotamo
o: ICH. Assio Záhoranka
Výška: 64 cm, váha: 33 kg, DKK: 0/0
Výstavní úspěchy: ČESKÝ ŠAMPION, 
POLSKÝ ŠAMPION, ,nohonásobný CAJC, 
CAC, r.CAC, r.CACIB, 2x CACIB 

Kontakt: Martina Viktorinová, CHS Ropotamo, www.rhodesian-ridgeback.cz, 
e-mail: viktorin@dopis.cz. tel.: 00420 724 859 580

otec: KV 05 CH. Alwin African Sun
m: Benguela Sedmý vršek 
o: ICH. Calibre M´Khulu Baas
Výška: 69 cm, váha: 42 kg, DKK: 0/0
Výstavní úspěchy: HUNGARIA CHAM-
PION, KLUBOVÝ VÍTĚZ 2005, vítěz 
Klubové přehlídky KCHRR 2003, World 

Dog Show Poznaň 2006 – výborný, mnohonásobný CAC (CZ + HU), 
R.CAC (CZ+HU+SK), 2x r.CACIB, CAJC, 4x VT (CZ), VN, KV KCHRR, 
BOB, BIG 4. místo, NV
Kontakt: Martin Eyer, CHS. Od Alwinovy lípy, www.alwin.wz.cz, e-mail: 
alwin.rr@seznam.cz, tel.: 00420 737 204 344
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Chovatelská stanice Venus Genetrix 
nabízí štěňata - fenky louisianského leo-

pardího psa. Narozena 3. února, k odběru 
duben 2007. Matka: Atila Carmen Mora-
via, barva patchwork, obě oči modré, čes-
ký Junior champion, otec: Eldoradós Lucky 
Boy barva solid red, jantarové oči, import 
z USA. Předpoklad výborného exteriéru 
a vyrovnané povahy, odchov v rodině.

Kontakt: Martin a Helena Peškovi,
tel.: 602 836 397, 723 858 199, 

email: martinpesek@chello.cz, 
www.catahoula.rajce.net
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MOHLI JSME OPÌT PRESENTOVAT
NAŠE ÈUMÁKY SE VŠEMI TITULY

A VÝSLEDKY VÝSTAV.......

ALE RADŠI JE PRESENTUJEME TAK , 
JAK TO CÍTÍME.....

www.ascot.czwww.ascot.cz
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