
 

Již po páté se v sobotu 13. 4. na kynologickém cvičišti v Jílovém sešli závodníci se svými psy nejen 

z Jílového a Prahy, ale i z Frýdlantu, Ústí nad Labem a Mělníka. Přijeli si poměřit síly a hlavně složit 

zkoušku podle zkušebního řádu TART. Letos byly 4 kategorie:  

Poslušnost pro začátečníky, kde se předvádí přivolání, chůze na vodítku, sedni, lehni, aport a 

šikovnost při chůzi přes kladinu a houpačku, poslušnost ukončuje dlouhodobé odložení. 

Další kategorie byly ZMT, T1 společná s OPT1 a T2 společná s OPT2 . 

Na stopách i přes silný vítr byli psi až na pár výjimek velmi úspěšní. Krásnou 99 bodovou stopu  

předvedl boxer Cayman Baskervill Next of kin paní Martinů, čímž si „vyčuchal“ Jílovský dukát za 

nejlepší stopu.  

Po stopách pokračovali závodníci v poslušnostech na place. 

Obrany byly v nedalekém remízku a na přilehlé louce. 

A jaké byly výsledky? 

V kategorii Poslušnost 1. místo obsadila „naše Helena Papírníková s Arankou z Krkonšského polesí, 

druhý byl „náš“ Jarda Jordán s Arkou z Kruplova a třetí Lucie Kolouchová s Benjim Idol´s Heritage. 

Kategorii ZMT vyhrála Tereza Horová s Kamelem od Policie ČR, druhý byl „náš“ Ondra Rybníček 

s Nelou a třetí Andrea Urdabaevová  s Afrou Jaroslavka 

Kategorie T1 byla spojena s kategorii OPT1 a byly hodnoceny jen některé cviky což trochu zamíchalo 

pořadím.  1. místo obsadila Nelly Kovaříková s Brutusem Black Adder Bohemia, 2. byl „náš“ Fanda 

Svoboda s Erou Drapa a třetí Petr Paroubek s Delli Majorův háj. 

Také kategorie T2 byla spojena s kategorii OPT2 a na prvním místě se umístila Markéta Kalvová 

s Mainou od Policie ČR, která vyhrála i Jílovský dukát za nejlepší obranu, druhá byla Zuzana 

Mančalová a Nemo ze Stříbrného kamene a třetí Mirka Pokorná a Orinokem od Hradu Lipky. 

Nejmladším účastníkem byl dvanáctiletý Martin Skružný s Axou Adnaf. 

Mimo dvou závodníků všichni splnili limit pro zapsání zkoušky. 

Závěrem bych ráda poděkovala Městu Jílové za podporu, kterou nám poskytuje, firmám Fitmin a 

Eminent, které poskytly granule pro závodníky, rozhodčím panu Baborovi a Šnytrovi a figurantům 

Jirkovi Veselému a Honzovi Křížovi, a Pavlovi Kratinovi za našlapání stop. Velký dík patří všem 

pomocníkům, kteří pomohli s organizací závodu. 

         Za KK Jílové Leona Rašová 


