
Ahoj, 

 V sobotu  18.9.2010 se konaly závody zábavného Štěkovytí. Jako vždy se konaly 

v Zálužné u řeky. Štěkovytí se účastnilo asi 20 psů se svými páníčky. Byli tam jak čistokrevní 

psi tak kříženci. 

 Soutěžilo se ve třech disciplinách: všestrannost, tah a volná disciplína.   

 Ve všestrannosti byla přivolávka, po ní následovala chůze u nohy, kde se mělo chodit 

podle klád na zemi a někteří pánečci si pletli směry a následovali překážky nejdřív postavený 

trojúhelník z kůlu. Pejsci mohli přelézt nebo přeskočit, další bylo podlézáni a jako v minulých 

ročnících pejsci místo podlézáni přeskakovali, za to byly trestné body, ale na téhle soutěži jde 

přece jen o zábavu. Potom byla nízká kladina, stan kterým se proběhlo a nakonec pejsci měli 

skočit do auta. Někteří však byli tak maličcí, že ani nevyskočili, tak museli přijít na řadu 

páníčci a vyzvednout je. Po téhle disciplíně následovala malá přestávka na svačinku a 

odpočinutí. 

 Tah byl pro pejsky někdy zábavou ale někdy ne, sklopené uši a ocásky ,otáčení se za 

sebe cože se to za mnou plazí,když přidám tak uteču, ale ono to taky přidává a paniček mě 

ještě táhne a nepomůže mi – pomóc! Po téhle disciplíně následovala další malá přestávka na 

svačinku a odpočinutí. 

Další disciplina byla volná - pejsci předváděli: dogdencing, skoky po pánících, dej pac, hop 

na pánečka, válej sudy, dělej mrtvolu, štěkej. Dokonce i malý jezevčík ukázal velkým psům 

jak se má plavat …no všechny možně kousky jaké jdou, byli všichni vtipní a předvedli co 

umí. Byla další přestávka během, které se sčítaly body a ještě se rozhodčí radili. Nakonec se 

vyhlašovali vítězi a cen bylo tolik, že všichni si nesli něco domů a zmiňovaný jezevčík s tří 

měsíční carpatinkou si odnesli zvláštní cenu poroty . Cen bylo tolik že výhercům nestačily 

ruce ani tlapičky. 

 Co dodat? Počasí nám taky vyšlo, všichni si užili plno legrace a zábavy a to je hlavní 

na těchto závodech. Už se těšíme na jarní Štěkovytí. 

                                                                                    Anka  Kaštovská   (13 let) 

 


