Tak jako hasiči, fotbalisté a pod. mají naši
občané různé koníčky. I já se věnuji jednomu a tím
jsou ZVÍŘÁTKA, především psi. Vím, že dnes je
každý koníček dosti nákladný a někteří si jej nemohou
ani dovolit. Proto ani já se nezúčastňuji tolika výstav,
jako tomu bývávalo. I přesto jsme sklidili dosti úspěchů
jak na výstavách, tak na zkouškách. Všichni zde ví, že
jsem blázen a nestačí mi jeden pes. Mám čtyři, ale zato
se jim věnuji co nejlépe dovedu.
Porceláni - ARTUŠ OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY a
BACARDI OD PSTRUŽÍ ŘÍČKY jsou bráškové.
Artuškovi jsou čtyři roky a Bacínkovi tři roky - i když
jeden se narodil v lednu a druhý v únoru, tak že za
chvíli jim bude o rok více. Oba dva složili zkoušky a to
lovecké. Artušek dvě - první byla ta základní a u druhé dostal CACT a DIVIAČAR - to jsou veliká
ocenění. Bacínek má jen jednu, ale také dostal krásné ocenění CACT. Oba složili zkoušky na první
cenu, to je samozřejmé, nemohli by získat tato ocenění. Na výstavách byl Bacardi - musel splnit
podmínky pro udělení klubového šampiona. Klubová výstava se konala v Táboře - rekreačním středisku,
kde jsme byli i ubytováni. Byla dvoudenní a po oba dny byl VÝBORNÝ 1. vítěz třídy pracovní a dostal
CAC. Vážíme si toho o to více, že posuzoval zahraniční rozhodčí. Artuš byl v Lounech na oblastní
výstavě. Byl Výborný 1. vítěz třídy vítězů a Oblastní vítěz.
Jinak Všichni psi mají hodně výstav a většinou s perfektními výsledky. Svědčí o tom veliká
sbírka pohárů, medailí a kokard.
Český strakatý pes - fenka - Ajeje Czech originál, které je osm a půl roku. S ní jsme chtěli získat
VETERÁN ŠAMPIONA, proto se musela zúčastnit více výstav. Byla v Karlových Varech Výborná 1.
vítěz třídy veteránů. Pak v Lounech Výborná 1. vítěz třídy
veteránů. V Praze první den byla Výborná 2., ale zato
druhý den si vše vynahradila a zakončila svoji výstavní
kariéru výtečně. I když většinou veteránům BOBa
nedávají, dostala vše, co se dalo. Byla Výborná 1. vítěz
třídy veteránů, BOV - vítěz veteránů, BOB - vítěz
plemene, Vítěz Prahy a v soutěži VELKÁ NÁRODNÍ
CENA 5. místo a k BOB také dostala ještě CAC ČMKU.
Ájinka má složeny také zkoušky, ale pro psy sportovní
kynologie. Zkoušky jsou tři a splnila vše na výbornou.
Ájinka je i zasloužilá matka.
Poslední z pejsků je naháček Marfík, ten je bez PP,
toho jsme se vlastně ujali a zachránili jsme ho od dalších
patálií a utrpení.
Tímto bych chtěla poděkovat svým spoluobčanům
za to, že musí někdy poslouchat štěkání a skotačení
pejsků, ale ani pejskové nejsou němí. Lidé si povídají a
baví se jinak - pejskové štěkají a dovádějí.
Všem přeji, ať jsme v pohodě, šťastní, zdraví a ať se daří co nejlépe.
Alena Levková
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