Štěkovytí 42
18. září 2010 se konal 42. ročník Podzimního Štěkovytí v Zálužné u Vítkova, okr.OPAVA.
Jedná se o netradiční neprofesionální závody psů, určené pro širokou „pejskařskou“ veřejnost
a všechny psy bez omezení. Tyto amatérské závody si získávají mezi soutěžícími velkou
oblibu, tentokrát se Štěkovytí zúčastnil nejvyšší počet členů Pannonia Klubu, ti jenž se přímo
nezapojili, přišli soutěžící podpořit. Celkový počet startujících psů byl dvacet. Přihlížející
mohli vidět rozmanitá plemena psů. Ze vzácných, která reprezentovala Pannonia Klub,
7 měsíců starého maďarského Komondora jménem Dió Király Puszta a rumunské Carpatinynejmladší fence Floare de Transilvania byly pouhé tři měsíce, Oituz de Baltag a Fulga ot Aral
Dream.
Nejstarší soutěžící na startu bylo nádherných 84let, její kříženec Rex oslavil 7 let, a
nejmladší soutěžící měla 11 let.
Soutěžilo se ve třech disciplínách - všestrannost, tah a volná disciplína.Všestrannost
zahrnovala základní poslušnost, přírodní překážky a ovladatelnost pejska, rozhodčí kladli spíš
důraz na souhru psovoda s jeho svěřencem, než na perfektní provedení cviku. V tahu se jako
vždy bojovalo s velkým nasazením. Po odstartování všichni tahali sáně s takovým
odhodláním, že nikomu nevadila absence sněhu.
Volná disciplína je nejatraktivnější a nejoblíbenější pro diváky i soutěžící. Fantazii se meze
nekladou. Každý majitel má příležitost předvést co všechno jeho pes umí. Tanec se psem,
ovladatelnost, různé triky a figury, štěkání na povel nebo aportování předmětu z řeky
Moravice, toto klání a mnohem víc obdivovali nejen diváci. Natáčet na Štěkovytí přijela
Česká televize, reportáž můžete shlédnout v archívu Dobrého rána z 20.9.2010
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10274470705-dobrerano/410236100071090/?video&index=126857#video
Podzimní Štěkovytí se vydařilo, soutěžící i psi byli spokojeni. Diváci neskrývali nadšení
z výkonů soutěžících, přátelské atmosféry, ale také je potěšil jako vždy volný vstup.
V průběhu Štěkovytí byli i oni vtaženi do děje a podíleli se na samotném průběhu. S
pořadatelstvím pomáhali samotní startující a za pomoc jim patří velký dík. Poděkování patří
hlavnímu sponzorovi:
Sponzorem byla společnost Dibaq a.s.,výrobce výživových programů značky Fitmin
www.dibaq.cz
a dalším štědrým sponzorům.
Všichni vítězové získali pohár, diplom a řadu cen, které jen stěží odnášeli. Ani ti jenže se
neumístili, neodcházeli s prázdnou. Více informací a fotek z této pohodové akce připravujeme
na webových stránkách www.carpatin.cz , kde najdete i informace o příštím
IV. ročníku Štěkovytí, který se bude konat v květnu 2011. Na jarní Štěkovytí připravujeme
další atraktivní soutěže např. diváckou soutěž, formou hlasovacích lístků budou volit
-Nejkrásnějšího psa ŠTĚKOVYTÍ (účastní se také diváci se psy),
-Nej oříšek (účastní se také diváci se psy),
-Divácká tombola (z hlasovacích lístků bude vylosováno několik diváků, kteří obdrží drobné
dárky)
Všechny srdečně ZVEME!

Romana Andlová a Karin Mikolášová

Výsledková listina
Všestrannost junioři
1. místo - Petra Bouchalová (12) + Flek
2. místo – Pavlína Cáblová
+ Jessi
3. místo – Veronika Vajdová (11) + Joki

kříženec
NO
Yorkšírský teriér

op-1. místo – Dan Hromada
+ Nela
2. místo – Jiří Dušek
+ Toby
3. místo - Štěpánka Beková (84) + Rex
sn- 1. místo – Anna Kaštovská (13)
2. místo – Milena Tichá
3. místo – Hana Večerková (15)

Volná disciplína
1. místo – Lucie Klapetková (13) + Scooby
2. místo – Milena Tichá
+ Besi
3. místo – Anna Kaštovská (13) + Brita
Zvláštní cena poroty
Adéla Bartusková (18)
Romana Andlová

Bígl
(2)
Rhodeský Ridgeback (1)
kříženec
(7)

+ Brita
+ Besi
+ Monty

Tah
1. místo – Jiří Dušek
+ Toby
2. místo - Milena Tichá
+ Besi
3. místo - Hana Večerková (15) + Monty

(2)
(7 měs.)
(4)

kříženec
Border Kolie
Briard

(1)
(2)
(1)

Rhodeský Ridgeback (1)
Bordur Kolie
(2)
Briard
(1)
Bordur Kolie
Bordur Kolie
kříženec

(8 měs.)
(2)
(1)

+ Dorotka Trpasličí Jezevčík (2)
+ Floare
Rumunský Carpatin (3 měs.)

Sponzoři akce:

Sponzorem byla společnost Dibaq a.s.,výrobce výživových programů značky
Fitmin
www.dibaq.cz
Generální sponzor :Veterinární nemocnice MVDr. Radomíra Hynara,
www.veterinarninemocnice.cz
Opava Jaktař,Přemyslovců 24 (ordinace Krnov a Hradec nad Moravicí)
Subaru DanCars CZ s.r.o. autorizovaný prodejce a servis v Opavě
www.subaru.opava.cz
ČERNÍN s.r.o. výroba a prodej agrovozů a zařízení Kružberk
Čerpací stanice PHM Vítkov
Chovatelská stanice plemene Rumunský Carpatin Blackstar Silesia www.carpatin.cz
Chovatelská stanice plemene Komondor a Německý ovčák Király Puszta
www.komondor.cz
Výcvikové středisko Blackstar

www.blackstar.carpatin.cz

