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Mladoboleslavský voříšek: plížením plazením
vpřed a pak šup na petku nebo do vozíčku
TOMÁŠ JEŽEK

Mladá Boleslav – Velký boj o
nejkrásnějšího voříška se v
sobotu strhl na cvičišti Agility Mladá Boleslav na Krásné
louce. Volil se zde Mladoboleslavský voříšek pro rok
2010. O tento titul přijelo podle slov Daniely Šiškové bojovat na pět desítek psů, a to
nejen z Mladé Boleslavi. „Letos se konal třetí ročník této
soutěže a mohu říci, že zájem
je stále velký,“ uvedla pro
Deník Šišková.
Mladá Boleslav je podle Šiškové výstavou psů velmi
známá a často sem míří lidé z
poměrně velké dálky. Ovšem
majitelé voříšků a psů bez
průkazu původu nemají šanci
se těchto velkých psích závodů a soutěží zúčastnit. Právě
pro ně je Mladoboleslavský
voříšek určen. „Lidé zde mají
možnost si vyzkoušet, jak to
na těch velkých výstavách
vypadá,“ vysvětlila Daniela
Šišková za organizátory Mladoboleslavského
voříška
2010.
Pár minut po sobotní druhé
hodině odpolední pak první

psi vyrazili do „kruhu“, kde
se nejprve malým kolečkem
ukázali přihlížejícím divákům a také odborné porotě.
Poté každý z psů předstoupil
před porotce. „Porota kouká,
jak pes vypadá, jak chodí, jakou má stavbu těla, na zuby a
podobně,“ řekla hlavní roz-

hodčí soutěže Sabina Šťastná.
A právě prohlídka zubů byla
často tím největším oříškem
na boleslavském voříškovi.
Ne vždy se psům chtělo ukazovat porotě zoubky a často to
dávali velmi „drsně“ najevo.
Poté už páníčci porotě a divákům ukázali, co jejich psík

Málem umrzla a teď je tím nej voříškem...
Toho nejkrásnějšího voříška má podle poroty Kateřina
Pánková z Týniště nad Orlicí
a jmenuje se Špagetka.

takovéto výstavě jsme prvně.

Překvapení, radost…
Určitě překvapení a velká radost. Dá se říct, že
je to její první úspěch. Na

Co vás sem do Mladé Boleslavi přivedlo?
Koukala jsem, kam o víkendu vyrazit na výstavu,
protože máme ještě přerostlou sheltii a s tou se na
výstavy jezdit nedá, ale je
moc pěkná, tak jsme vyrazili
do Mladé Boleslavi a Špagetku vzali s sebou.
Jaká Špagetka je?
Získali jsme ji díky diskusnímu fóru. Inzerovala
tam jedna slečna, že našla
fenku a pět štěňat a že v
útulku by o ně nebylo dobře
postaráno, tak jestli bychom
si je nevzali, alespoň dočasně, že jinak venku umrznou.
Takže jsem si je domů do bytu vzala. Nakonec nám zůstala jenom ona. Už ji máme
asi dva roky.
Jak ji teď pochválíte za její úspěch?
(velký smích) Sní celý ten
pytel granulek… Spí s náma
v posteli a nejen to. Ono už
toho není moc, co jí ještě dovolit...

PŘEČTĚTE SI

KATEŘINA PÁNKOVÁ se svoji Špagetkou. Foto: Deník/Tomáš Ježek

JÍZDA ve vozíku taženým za kolem, čekání na vyhlášení vítězů jedné z kategorie a také ukázka agility. To vše
bylo k vidění na Mladoboleslavském voříškovi 2010. Foto: 3x Deník/Tomáš Ježek
dovede. Ti menší psi nejčastěji ukazovali svoji poslušnost –
sedni, lehni, popros… Starší
psi a veteráni, neboli psí důchodci, si už ovšem často
troufli na náročnější prvky.
Například šroubovali zátky z
PET flašky. I když ze začátku
měl černý buldoček spíše chuť
s flaškou své paničce utéct,
nakonec se vše podařilo a přihlížející lidé ocenili psa velkým potleskem.
Jeden z psů měl například
oblibu v ježdění ve vozíku taženém za kolem. Právě tento
kousek ocenila porota prvním
místem. Skákalo se také přes
překážky, probíhalo tunelem,
baštil pamlsek položený na
čumáku a mnoho dalšího.
Soutěžilo se v několika kategoriích, v nichž pokaždé tři
vystoupali na pomyslné stupně vítězů. Tím nej voříškem
ovšem mohl být jen jeden jediný. Po dlouhé poradě porotců se jim nakonec stala fenka
– Špagetka. A její majitelka
Kateřina Pánková neskrývala nadšení.
Letos se soutěže zúčastnili
také psi z útulku v Lysé nad
Labem. Jak uvedla Daniela
Šišková, psi z útulku byli pozváni především proto, že
velká část chlupatých obyvatelů útulku pochází právě z
Mladé Boleslavi. I tito psi se
soutěže zúčastnili a nejednou
skončili na stupních vítězů.

Krátce poté jeden z černých
chlupáčů našel nové majitele.
Stala se jím rodina z Mladé
Boleslavi.
Přispět na Psí útulek v Lysé
nad Labem mohl každý, kdo
dorazil, a to dobrovolným
vstupným. Celkem se nakonec vybralo přes tři tisíce korun a nejen to. Sami lidé přinášeli pracovnicím útulku
věci pro psy. Především granule, nebo i psí pelíšek.
Kromě již zmíněné výstavy
mohli lidé vidět i řadu doprovodných akcí, a to ukázky z
agility, výcviku poslušnosti a

také dogdancingu. Nechyběla
ani ukázka výcviku asistenčních psů.
Vítězové jednotlivých kategorií získali poháry a psí dobroty a pomůcky od firmy Eukanuba. Finančně akci podpořilo také město Mladá Boleslav.

Skočte na web
Velkou fotogalerii z Mladoboleslavského voříška naleznete na:

www.boleslavskydenik.cz

Křeslo pro hosta obsadí autor 112
v ohrožení života Miroslav Vaňura

Proč jsem ráda Boleslavačka
Marie Schifferová, penzistka,
Mladá Boleslav
Původem pocházím ze severovýchodních Čech, do Mladé
Boleslavi jsem se přivdala a
nejprve ji vnímala jenom jako
průmyslové město.
Teprve na mateřské dovolené jsem začala objevovat některá krásná místa tohoto
města a také docela velký výběr kulturního a sportovního
vyžití, které Mladá Boleslav
skýtá. Dneska už jsem tady
doma a Boleslavačka jsem
ráda, protože zde mám spoustu přátel a celou svou rodinu.
(fri)

HELENA FRIČOVÁ
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Mladá Boleslav – Do dnešního pořadu Křeslo pro hosta, v
boleslavském Domě kultury,
usedne po dlouhé řadě herců
a hereček zcela odlišná osobnost – televizní moderátor a
autor nováckého pořadu 112 –
v ohrožení života – Miroslav
Vaňura.
Populární moderátor dorazí do města už v ranních hodinách a slovem provede program pro školy s názvem Seznam se bezpečně. Tento preventivní pořad má za cíl seznámit studenty s nebezpečím, číhajícím hlavně na
stránkách internetu.
Od 16 hodin bude Miroslava Vaňuru zpovídat Zdeněk
Vranovský a své dotazy budou moci položit i samotní diváci Křesla pro hosta.
Zde se mimo jiné dozvíte, že
moderátor vystudoval lidovou konzervatoř – klavír, saxofon a jako muzikant se i několik let živil. Nakonec však
zakotvil v jiném oboru, tedy

MIROSLAV VAŇURA – moderátor, kterému vlastní pořad převrátil život vzhůru nohama. Foto: Deník/Archiv
ve zpravodajství a publistice.
Působí v televizi a rozhlase.
Do televize Nova přišel v roce
1999 původně jako scénárista
talk show.

Přes tři roky pracoval také
jako reportér Občanského
juda a působil i v oblíbeném
pořadu Na vlastní oči. Pořad
112 – v ohrožení života se vysí-

lá od roku 2006 a Miroslav
Vaňura je nejen jeho moderátorem, ale zároveň i jeho autorem. Přiznává, že mu obrátil život vzhůru nohama.

