
Podblanická pejskiáda 2012 
 
Od soboty 26. května známe držitele titulů Supervořech a Miss Voříšek 2012. Získali je 

vítězové soutěže psů kříženců na Podblanické pejskiádě, kterou stejně jako v loňském roce 
pořádali na farmě Blaník v Ostrově u Vlašimi společně Český svaz ochránců přírody Vlašim, 
Základní kynologická organizace Divišov a Canicross Drachkov.  Akci podpořil i časopis Psí kusy a 
Rádio Blaník. 

 
Pejskiády se účastnili nejen kříženci. Psi všech velikostí a plemen měli své soutěže 

v nejrůznějších disciplínách.  
Ráno zahájili pejskiádu canicrossaři svým závodem v běhu se psem na 3 km. Na trať se 

vydalo celkem 19 týmů. Medailové pozice obsadili ostřílení závodníci, ale náročnou trať zdolali i 
úplní nováčci. ZKO Divišov měla jednu zástupkyni Míšu Mrázkovou s hladkosrstým foxteriérem 
Alfíkem.  Na ty nejlepší jejich výkon nestačil. 

 
 Dopoledne pokračovalo voříškiádou. 

Komise posoudila třináct psů kříženců. 
Tentokráte nešlo jen o vzhled, důležitou roli hrál i 
soulad dvojice pes a páníček a taky o dovednosti. 
Vítězové z věkových a velikostních kategorií 
postoupili do finále, kde se utkali o tituly Miss 
Voříšek pro fenu a Supervořech pro psa. Pohár 
pro Miss voříšek si odvezla kříženka labradora a 
maďarského ohaře Sheila Natálie Hanikýřové z 
Tehova. Pohár pro Supervořecha putoval až do 
Českých Budějovic s voříškem Harykem a jeho 
paničkou Veronikou Hruškovou, se kterou 
předvedli celou plejádu psích triků. Zvláštní cenu 
poroty si vysloužil druhý pejsek Veroniky 
Hruškové, čtrnáctiletý již neslyšící kříženec pudla 
Benny. 

"Haryk je doopravdy skvělý typický voříšek 
a hlavně neuvěřitelně talentovaný na spousty 
věcí. Benny je plný elánu, jsou to oba borci. Sheila 
je zase velice elegantní vořešice. Všichni si ceny 
na 100% zasloužili," okomentovala výsledek 
soutěže jedna z komisařek Lucie Vránová. 

 Hromadný start canicrossu 

 Veronika Hrušková, Haryk a Benny 



"Haryk je velký mazel, našli jsme si ho v útulku jako malé štěňátko a od té doby je stále 
hladový. Vyrostl z něj věrný společník a velký sportovec, dokonce i léčí lidské duše v rámci 
canisterapie. Jeho velkou vášní jsou míčky a občas prožene i nějakou tu kočku, aby si zlepšil 
kondičku," s úsměvem vypráví o svém šampionovi Veronika Hrušková. 

 
Na pejsky čekaly ještě další 

soutěže. Začátečníci i pokročilí si mohli 
zaběhat parkurový běh (agility), soutěžit 
v chytání piškotů nebo se pokusit o 
aport buřtu.  

V agility běhu pro pokročilé 
dominovaly členky ZKO Divišov, když 
čistými běhy obsadili první tři příčky. 
První místo vybojovala nejrychlejším 
časem Míša Mrázková s fenkou 
hladkosrstého foxteriéra Dorikou. 
Druhá a třetí skončila Katka Červenková 
se svými kříženkami Honey Bee a Krú.  

Jako nejlepší chytač piškotů se 
osvědčil kříženec Woody naší členky 
Aničky Moravové z Českého Šternberka, 

který nepustil jediný piškot.  "Hodně jsme trénovali," prozradila prosté tajemství Woodyho 
úspěchu panička.  

Nejvíce zábavy si užili soutěžící i diváci při aportu buřtu. Většina "aportíků" skončila 
předčasně v psích žaludcích. Pouze jediný doputoval bez úhony až k paničce a to v tlamě kříženky 
Honey Bee Katky Červenkové. Odnesla si za to zlatou medaili. 

 
"Jsme skupina nadšenců, kteří 

neustále něco podnikají se psy. Většinu 
práce na pejskiádě odvedli dobrovolníci, 
někteří dokonce vlastnoručně vyrobily 
krásné ceny, patří jim velký dík," řekla 
Kateřina Červenková, hlavní organizátorka 
akce. Termín další Podblanické pejskiády 
ještě není znám. "Příště bychom chtěli 
Podblanickou pejskiádu pojmout trochu 
jinak. Udělat jí zajímavější pro účastníky a 
diváky a zcela otevřenou pro všechna 
plemena i křížence," dodává Katka.  

 
Uvidíme, jak plány vyjdou, nezbývá 

než těšit se na další ročník. 
 

 
 
 
 
Text: Michaela Mrázková, Kateřina Červenková 
Foto: Kateřina Červenková, Josef Bartůšek 

 Vítězka agility běhu Dorika 

  Anna Moravová a Woody 


