
Nevím, jestli je to ten nejšťastnější nápad vracet se ještě s téměř třítýdenním zpožděním k  MM 

ČKS 2010, ale cítím určitý dluh, a to nejenom vůči našim stránkám a lidem, kteří sem chodí 

pravidelně, ale i vůči své rodině, a tak to udělám. Je asi zbytečné psát, že letošní mistrovství mládeže 

se konalo v předposledním prázdninovém víkendu opět po pár letech přestávky v Jablonci-Lukášově. 

To poslední zdejší mistrovství jsem v reálu neviděla, nemohu a nechci tedy srovnávat, ale to 

letošní se mi líbilo moc. Tým kolem Eleny a Pepy Suskových tuhle akci podle mne zvládl na jedničku, 

a to i přes fakt, že to určitě neměl jednoduché.  Díky letošním záplavám, povodním, přílivovým vlnám 

a jiným živlům, pořadatelům vypověděl fotbalový klub téměř rok přislíbené fotbalové hřiště v Českém 

Dubu, a to jen několik málo dnů před vlastním mistrovstvím.  Došlo k tomu po zhlédnutí výsledku 

působení lidského a psího faktoru na trávník v době, kdy se tu odehrálo letošní MS Agility. Přiznám 

se, že ač většinou fotbalistům v těchto sporech příliš nefandím, tentokrát je zcela chápu. Kdo viděl 

video, pochopí myslím taky.  Vodou totálně zničená Raspenava pomoci tentokrát nemohla, a tak 

nezbylo než soutěž přesunout na cvičiště ZKO Jablonec - Lukášov. 

Areál cvičiště nabízí sice mírně svažitý, ale rozměrově zcela vyhovující prostor, s dokonale 

udržovaným trávníkem (a dokonce i brankou ;-)), dřevěnými stálými maketami, v jehož těsném dosahu 

je prostorná klubovna s kantýnou a dostatkem míst k posezení uvnitř i venku. Když se k tomu přidá  

dostatek míst na parkování i venčení, skvělá kuchyně a pěkné počasí pozdního léta, můžete si rovnou s 

klasikem říci, že by se tady někde mohl pořádat docela pěkný závod... 

Zkrátka a dobře, všechny atributy pro diváka splněny, tak ještě co by si tak mohl přát psovod a 

trenér?  Krásné terény na stopy, zcela jednotné a v téměř ideální výšce, výborně našlapané stopy, 

korektní práce figurantů na place a spravedliví sudí - myslím, že tohle tady všechno bylo!!! 

Takže ještě jednou díky a klobouk dolů všem, kteří se o tak krásný závod zasloužili - ředitelce, 

vedoucímu stop, šlapačům, figurantům, rozhodčím, kantýnským i všem ostatním pomocníkům - byli 

jste super! 

A jak jsme to všechno prožívali my (nebo spíš já) ???      

Naše Kelly Family vyrazila již ve čtvrtek, a to ve svém, zřejmě už tradičním "mistrovském" 

rozšířeném složení, tedy ženská část rodiny plus webmaster.  Hlava rodiny zůstala jako obvykle doma, 

řídil tedy (jako obvykle) Krk, který po napsání zoufalého vzkazu na Facebook opustil vlekoucí se 

rekonstrukci koupelny, potlačil silné nutkání vyvraždit všechny zedníky, vodáky, topenáře, elektrikáře 

a malíře, postopadesáté odpověděl důchodcům v rodině na otázku "Myslíš, že to opravdu bylo nutné?" 

(mimochodem, naše koupelna byla o 9let mladší než já, takže i ti méně chápaví při pohledu na mne 

jistě uznají, že už opravdu, ale opravdu měla to nejlepší za sebou) a se slovy:  "Po mně potopa!" 

opustil bojiště. 

S přibývajícími kilometry od domova mne postupně má hluboká deprese opouštěla, náladu 

udržoval webmaster, který všechny vzteklé výlevy Šklíby ignoroval se slovy: "Taky tě mám rád, 

sestro!"  a já si ještě jednou přehrávala v hlavě uplynulý týden - téměř uvařený fordík v pondělí, 

ventilátor do něj za třináct táců v úterý odpoledne, v noci pak driving do Frankfurtu, ve středu krytí a 

hurá domů...a v duchu jsem si říkala, čeho se ještě dočkám... 

V Jablonci míříme sérií kruháčů pomalu, ale téměř jistě na cvičák, kde na nás již čeká Karel s 

téměř celou jeho partou a taky Míša s Karolínkou a Jardou a taky Holoubci. Přivítáme se, skouknu 

cvičák neb jsme tady ještě s Jani nikdy nebyly a vyptám se, co a jak tu chodí. Na place se cvičí, tak se 

chvilku díváme a pak vyrážíme nakoupit proviant a ubytovat se. Penzion Lesovna je úžasný, skvělý a 

pro psy to nejlepší, co jsme mohli mít (Karel je pochopitelně taky úžasný, že to tady našel a 

zamluvil!). 

Večer je v poho, omladina je ráda že má od nás pokoj (zřejmě někde za bukem kouří vodní 

dýmku :-)) a my sedíme, klábosíme a lehce popíjíme v jídelně, relaxujeme a jsme zatím bez nervů... 

Na pokoj se plížíme s webmastrem notně po půlnoci, ale zítra se ještě vstávat nemusí, tak je to 

fuk...  A jak si tak chválím, že zatím nejsem nervózní a bude se mi krásně spát, opak je pravdou - zdá 

se mi celou noc sen o tom, jak naše Nikísa udělala 99 na stopě... 

Ráno jsem šťastná, že je teprve pátek, vstávám poslední, snídáme buchty a kafíčko venku v 

zahradě a je to úžasný, ale Jihočeši mají trénink brzy odpoledne, takže přece jen zvedáme kotvy... 



Trénink v poho, Nikísa sice na poslušnosti stihne sledovat všechno okolo, ale makety nepokazila, tak 

to snad bude dobré... No, a když ne, tak chleba druhý den dražší nebude... 

Karlova silná sestava trénuje a já pozoruji ten fungující stroj s obdivem - každý má svoje místo, 

každý ví, co má dělat, holky si nepřekážejí  a všechny svorně pomáhají Štěpánce, když je třeba... Foxík 

šlape, ale zdá se mi letos přeci jen o poznání unavenější než vloni, páni, vždyť je mu už taky čerstvě 

devět let! Ale tahle dvojka je prostě maskotem celého mistrovství a bez ní by to nebylo ono, letos 

vytáhla Štěpa do boje se všemi svými woodoo a fetiši, je jich tolik, že je sotva unese - jedna 

Eiffelovka, druhá, no páni, tahle kouzla mají ale váhu! 

Karolínka ladí Drakouše, který na ni celou poslušnost dělá zamilované oči... Málo platné, těm 

dvěma to na place opravdu moc sluší, Kája je krásná, štíhlá a elegantní a Drakouše ta poslušnost hned 

víc baví, protože se něco děje a to on má rád... 

Při prezentaci se na mě obrátili s prosbou, jestli bych neudělala vedoucí družstva Denise 

Šafářové, která se sem nominovala za ČKNO a je tu bez vedoucího. Proč ne, říkám si v duchu, že to 

nějak zvládneme, hlavně ať holky dobře vylosují... 

Poprvé to mravenčení kolem žaludku ucítím, když se nad stadionem rozvíří bubny 

charakterizující znělku letošního MS ve fotbale, chytlavou a krásnou melodii, která bude všem 32 

českým mládežníkům a jejich doprovodu znít při slavnostním nástupu. Tak trochu vzpomenu na 

loňský Plzenec a v duchu si říkám – bude to letos aspoň tak nebo o trošku lepší? Zúročíme ten rok 

práce? 

Je vylosováno.  Karolínka má 13, Jani 15, Denisa 20 a Štěpka 21, Andrea jako háravka 23. 

Ještě zjišťuji číslo jaké má Eliška, protože ona je určitě největší favoritkou, je držitelkou již několika 

mládežnických titulů a příští rok již už čeká kariéra v juniorech. Navíc je tu doma a plac i terény zná 

určitě jako svoje boty… 

Letos je kategorie IPO2 ještě silnější než vloni, je tu hned 19 závodníků. Dalším významným 

favoritem je určitě Andrea, vyhrála kvalifikaci s velkým náskokem. I ona je tu letos poslední rok… 

V duchu si říkám, že chceme být v první půlce, loňské 7. místo by nebylo špatné, ale tajné 

přání je první pětka… Tento večer moc dlouho ponocovat nebudeme, musíme být ok na zítra… 

Ráno vyrážíme jako poslední, Honzovu poslušnost v IPO3 jsme nestihli, měl hned jedničku, a 

zase tak moc se mu nedařilo. Stačíme mu jen popřát na obranu a honem honem na stopy. Kája s Jani 

jsou v jedné trojce, Jani losuje „klasicky“ trojku, Drakouš půjde jako druhý. Terény jsou fakt parádní, 

a i když už je dost horko, zespoda jsou ještě dost mokré, protože země unavená z minulých dešťů již 

není schopna vodu absorbovat. Drakoušek má loučku tak šikovně na jednu stopu, Jani bude muset 

trošku víc přemýšlet, její stopa je první na celém větším lánu. „Hlavně předměty“ říkám si v duchu, 

protože ten terén je fakt na kilo a mě se pořád tlačí do hlavy ten bláznivej sen. Drakoušek vyrazí dosti 

svižně, tahle stopa je pro něj brnkačka, hlavně, aby nechtěl lajdačit…první lom super, teď to přijde, 

bude předmět, malinko pozastavil, v duchu už se kácím, co když ho přešel (???),  ale on pokračuje jako 

by nic dál, zaplaťpámbu jenom pár krůčků a leží!!! Uf ! „Co já to tomu dítěti dělám?“ slyším za sebou 

jak Míša úpí a  tak se snažím ovládnout a říkám suše „zatím v poho“, mezitím co Drakouš seká čistě 

druhý lom a vědom si, že pochvala a balon je na dohled, začíná mírně zrychlovat. „Pomalu, pomalu, 

pomalu“ skuhrám už docela nahlas a adrenalin dosahuje maxima, „bude tam aportíček !“ Ve chvíli, 

kdy sebou plácnul, se mě Karel tiše ptá: „Dala bys mu kilo?“, ale já jsem ještě příliš v transu na 

odpověď. Nikdo nepochybuje o tom, že to bude hodně, a taky bylo – 98 bodů! Tož, nezačali jsme 

špatně !!! 

Kája má radost jako blázen, ale mne ty nervy čekají znovu, prohlédnout terén, poslední rady, 

ale hlavně, v klidu, v klidu, nezbláznit to dítě… 

Ale tohle dítě už je někdo jiný než vloni, uvedení super, postup v klidu, tempo tak akorát, nic se 

tomu nedá vytknout, lom super, předmět rychle, rovně, jupí. Jenže pak se Jani v návalu radosti ohne 

pro předmět a druhou rukou pohladí Niki-„panebože co to dělá“-šílím, tohle jí neodpustí! Pokračují 

dál, a kdyby mě někdo v tu chvíli natočil, myslím, že teplý flek v Dobřanech či Jihlavě by mne 

neminul „Di, di, di di, nes… Blaženo, pomalu, pomalu, pomalu, hledej, hledej, ještě kousek“ melu si 

už zcela nahlas. Leží, je konec. Měla bych jásat, ale místo toho se ve mně zvedá vztek. Naše parádní 



disciplína je za námi. Fena „na kilo“, ale ty hloupé chyby nás budou stát body, které jinde budeme 

sbírat jen těžko…  A tak Jani za 96 schytala pěkný „spucunk“. 

Holky spěchají na stadion fandit ostatním, ale ještě předtím uložit hafuši do Lesovny, já 

zůstávám na stopách, abych počkala na Štěpu a Denisu…Foxík pracoval pěkně, ale cesta z kopce na 

posledním úseku se mu vymstila, jeho váha už byla na Štěpánku moc- z kroku přešli do klusu a z klusu 

rovnou do cvalu – první se rozběhl Fox, potom Štěpa, a nakonec už pádí i rozhodčí a - výsledkem byl 

přeběhnutý poslední předmět. Ani Denise se tak úplně nedařilo, předměty a poslední úsek ji taky 

potrápily. 

Mezitím se v třicetistupňovém vedru na hřišti závodilo do roztrhání těla a situace se vyvíjela 

podle očekávání- vedla Eliška s 2 x 94 body a její poslušnost se mi fakt moc líbila. Holky odbojovaly 

svou poslušnost se štítem a ne na štítě, i když Nikísa horko zjevně nemilovala a „nepochopila“ 

odložení vsedě. Aby se snad nehádaly, Drakoušek taky drobně kazil, a tak měly holky po sečtení bodů 

z obou disciplín stejně. Foxík prošel obranou s vlajkou hrdě vztyčenou, ale myslím, že všichni byli 

večer rádi, že už je pro dnešek konec. Nejhezčí obranu tohoto dne předvedl Honza s Iggim a dostal za 

ni 96 bodů. V IPO2 pak měla hezkou obranu Denisa, bohužel sama si ji trochu pokazila. 

Večer, když mládež vyrazila na večírek, bylo na čase vyléčit pocuchané nervy, a tak sedíme a 

pijeme a jíme a snažíme se nemyslet na to, co bude zítra. Když se nám to skoro povede, přinese Karel 

průběžnou výsledkovku a je to tu zas, mravenčení v žaludku, ovšem mnohem silnější. „Já to nechci 

snad ani vidět“ říkám a přesto šilhám do výsledkovky, abych si potvrdila, co tak trochu tuším – Eliška 

vede a za ní jsou …HOLKY! 

Druhý den vyrážíme hned ráno, abychom tam byli s předstihem, Drako jde na obranu hned 

první a Niki jako třetí v pořadí. Tentokrát jsem moc dobře nespala, sen o 99 na stopě se nekonal, místo 

něj přišla noční můra s dotazem: „ Rozkousat či nerozkousat?“, který jsem řešila po zbytek noci a pak 

ještě chvíli ráno. Nakonec vyřešeno, rozkousáno, rychlé rozloučení korunuji příslibem, že za 270 budu 

Šklíbu nosit na rukou… a už sedím na tribuně a vyhlížím Drakouše, druhé oko o 180stupńů vedle 

sleduje Jani, aby včas nastoupila, přestože Karel na ni slíbil dohlédnout. 

„Co já to tomu dítěti dělám“ skuhrá postopadesáté Míša a je zelená jak sedma. Je mi jasné, že 

není sama, je mi zle a zle, a jsem ráda, že mě Jani nevidí. Ze žaludku mám padesátkrát vyždímaný 

ručník, ale Drako už je na place. Revír zvládl, to jeho vyštěkání, no hrůza, zase napadá… Zákusy jsou 

„jeho“ Klasika, ale pouští a docela i poslouchá, ještě kontrolák a máme to za sebou!!! Body v tuto 

chvíli neřešíme, věřím, že pro Káju to bude ta nejméně podstatná věc…Ale není čas se rozkoukávat, 

na place je Jani s Nikísou. Psovod zazmatkoval hned v úvodu a odstartovat revír ze špatné pozice, obě 

víme proč. Niki má ale dneska svůj modrý den a rozhodla se dělat dobré skutky (Nebo přece jen 

pomohlo to rozkousání ?), a tak situaci vyřešila sama. Revír je dobrý, plynulý, prohlíží… 

Na vyštěkání jsou zbytečné pauzy a ohlížení na cestu kudy se právě vrací Karel, a já už zase 

melu jako koza před smrtí: „Baf, baf, baf, baf-haf, haf, haf, haf, nečum, štěkej, baf, baf, k noze!“ Niki 

funguje, Jani taky, odvolání se povedlo, útěk i přepad ok, zadní doprovod super, jen na zákusu mohla 

být větší razance…víme proč, buďto je razance nebo poslušnost…Krásnej bočák, rukáv je na druhé 

ruce než je Nikísa zvyklá a ta si může oči vypoulit, aby jí náhodou neutekl…Ježíš toto uteklo, už jsou 

na kontroláku-zákus prima, pravák jí chutná, razance dobrá i boj a pouští…pouští i střeží! Bude to 

dobrý, poprvé si tu větu říkám s ulehčením, o to větším, že těch 270 je doma !!! 

 „ Janičko, zastav se, budu tě nosit na rukou“ volám zvesela na mé kolem procházející dítě a 

cítím neskonalou úlevu, už je úplně jedno, jaké to bude místo, máme VD a to proti loňsku znamená 

zlepšení o 17 bodů! 

Zbytek dne už trávím ve velkém poklidu, výsledky mě přestaly zajímat, jdu si v klidu 

vychutnat moc hezkou poslušnost, kterou předvedla Denisa, držím palce Štěpánce s Foxíkem, který 

bojoval jako lev, a už se těším na obranu budoucího medailisty, ale oops! Ta obrana je od začátku tak 

trochu rozházená, Eliška zápasí s ovladatelností a to vygradovalo na kontroláku, Warrovi se tedy 

pouštět dneska nechce, ruka rozhodčího je potřetí nahoře a je tu …diskvalifikace?!  Celý areál ztichne, 

při hodnocení, nikdo nevěří, tomu co přijde… ale je to tak! 



Nastupují hned tři háravky na poslušnost, Andrea má na stopě 98, druhá z háravek 96, teď a 

tady se rozhodne, říkám si v duchu! Kníračka s 96 na stopě ale dosti zásadně kazí poslušnost, a tak by 

na obraně musela mít stovku…Andrea taky chybovala, ale na obraně jí stačí 90 a Erža umí i 100… 

To co se dělo dál umí zrežírovat opravdu jen život… Erika dělá fatální chybu na 

vyštěkání…Všichni jenom zíráme a nikdo tomu nemůže uvěřit. První se probírá Petr, otočí se na 

Šklíbu, podává jí ruku a říká: “Tak ti gratuluji k vítězství.“ 

V následujících minutách přicházejí snad všichni gratulovat. Je to zmatek nad zmatek, všichni 

jenom mluví… A mě teprve teď dochází-Jani, vždyť ty máš jediná 270, ty asi vyhraješ všechno a – 

budeš mít nejlepší obranu! 

Ani jsem tu informaci nestačila strávit, když v tom přichází gratulovat Míša – jsem pořád 

mimo, a tak se ptám, tak co, jak Drakouš? V duchu si říkám 3-4, ale Míša mě úplně odzbrojí – „Druhej 

a máme stopaře!“  Srdce se mi na chvíli zastavilo. „Cože?“ No super, super, SUPER !!!! 

Když se proberu z prvního šoku, zjišťuji, že to ještě není všechno a začínám mít pocit, že snad 

všechno o co tento víkend byť jenom zavadím, se pozlatí… Denisa je nakonec třetí a získává pohár za 

nejlepší poslušnost, moravský holky jsou třetí ve družstvech a pozor – Jihočeši vyhráli dokonce i 

družstva, když  Honza skončil na krásném 2. místě v IPO 3 (s nejlepší obranou této kategorie!) a Pepa 

skončil v IPO2 osmý ! 

Byla jsem hrozně statečná a rozbrečela jsem se jen asi třikrát či čtyřikrát, poprvé když mi Kája 

poděkovala za Drakouše, podruhé a potřetí při Karlově a Míšině gratulaci, naposled při hymně… 

Ty pocity se nedají vylíčit… jak jsem psala vloni, že tento druh strachu o dítě při závodě je pro 

mne asi vůbec nejhorší, ta radost z úspěchu dítěte je rovněž extrémní, obrovská, největší a 

nesdělitelná…. 

Děkuji Bohu, že mi dal takovou šikovnou dceru a děkuji jí za to, co všechno zvládne a unese… 

Děkuji intuici, která mi řekla, že Kája s Drakoušem budou dobrá dvojka a děkuji Káje s Míšou, 

za to, že ho milovaly a důvěřovaly mu, když se nedařilo… 

Díky Karlovi za všechnu tu pomoc, podporu a radu, kterou holkám dává a za to, že je vždycky 

na místě. 

Díky Štěpánce za lásku k Foxovi a za to, že při něm stojí, i když se někdy tak úplně nedaří a 

přeji jí, aby jí Yeťťák jednou dělal taky takovou radost. 

Díky Jardovi, Davidovi a oběma Holoubkům za tu nikdy nekončící a nikdy neoceněnou práci 

okolo, lásku, podporu, trpělivost 

Díky Martinovi za pořád dobrou náladu, suprový videa a tu tichou, ale nikdy nekončící 

podporu a loajalitu, kterou nám dává najevo, nechá se okřikovat a snáší naše nálady. 

Díky Vénovi „Chabrusáčkovi“ za stálou pomoc při tréninku a všem ostatním „bezejmenným“ 

kamarádům na cvičáku v Ševětíně a Mladém za azyl, podporu a pomoc a udržování „týmového 

ducha“… 

V neposlední řadě díky vám všem, kteří jste přišli, zavolali nebo napsali a popřáli či pochválili, 

bylo vás opravdu hodně a moc nás to všechny potěšilo. DÍKY!  Budeme se snažit si zasloužit vaši 

přízeň. 

 

Kapitoly Loučení, Cesta domů a Oslavy přeskočím, byli bychom tu do Vánoc… 

 

       

 


