1. Ročník setkání přátel bostonského
teriéra proběhl v Jičíně 20. 6. 2009…
Jak to všechno začalo? Občas se potkalo pár chovatelů, majitelů a
milovníků a to nejčastěji na výstavě... A pokud byl čas, povídali si
o tom co je zajímá, o jejich bostoncích, co se komu daří, kde jsou
jejich odchovy u nových rodin - koho z
nich vidí a koho ne a jak s bostonky
dál… Na přetřes také přišlo téma - kde
všude jsou bostonci vidět, že skládají
zkoušky poslušnosti, trénují agility, dělají
canisterapii a další úžasné věci.. Tak
jsme zjistili, že je o čem si povídat a že
chceme
společně
vidět
další bostonky...starší,
mladší
a
nejmladší a to jak standardní, tak také
ty, co třeba neodpovídají úplně
barvičkou, ale jsou to pořád naši andílci
s ďáblem v těle. Od povídání nebylo
daleko k myšlence a nápadu se
společně potkat a popovídat si a konečně skutečně realizovat něčím
jedinečné Setkání přátel bostonského teriéra a tak jsme začaly
zařizovat všechno potřebné.
Termín jsme se snažily vybrat tak, aby nebyly výstavy a jiné akce,
kterých se někteří bostonci účastní. A tak byl tady den „D“ a to 20.
červen 2009. Cílem celého setkání bylo potkat se - popovídat si a
ukázat co malý bostonek s velkým srdcem dokáže a tedy si tak
trošku
zasoutěžit.
Co
nás
velmi
potěšilo
byla
podpora
našich
přátel – chovatelů
bostonků
ze
Slovenska,
kteří
nejen že podpořili
myšlenku,
ale
neváhali a přijeli!
Tak
proběhly
měsíce příprav, aby
ten
náš
první
společný den pro
bostonky
proběhl
hladce. Asi jsme
všichni, co jsme se na přípravách podíleli, měli stejně stáhnutý
žaludek už v pátek před sobotní premiérou…ale snažili jsme vše
doladit tak, aby bylo příjemně všem účastníkům a hlavně našim
pejskům. Takže jsme mysleli jak na občerstvení pro páníčky, tak i na
občerstvení čtyřnohých kamarádů, ale nešlo jen o jídlo…
Hlavní program celého dne byly soutěže. Soutěží jsme měly
připraveno několik, ale nakonec byly vybrány tyto: Bostonek
Agiliťáček (závody agility), Bostonek a páneček (závody společně
s pánem) a nakonec Bostonek Šikulka – ukázka co náš bostonek
umí…
Bylo úžasné pozorovat jak se do soutěží zapojují všichni
nadšenci bostonků jakéhokoliv věku a to jak dvounozí, tak
čtyřnozí…. Jako první soutěž byla vyhlášena bostonek a páneček a
mohli se tady vyřádit všichni soutěžící. Soutěž spočívala v překonání
jednouchých překážek na čas – takže slalom pánečka, pak přeskok
nízké překážky spolu s Bostonem a vůbec nezáleželo jak bude

překážka překonána, a tak
někteří z pánečků to vzali
do vlastních rukou a to
doslovně…

Agility nám tady předvedla
Terezka Trýzubská s 9-ti letou
bostonkou Agneskou a tuto
disciplínu si mohli vyzkoušet
i ostatní. A někteří dokonce
soutěžili jednoduchou sestavu na čas.
No a pak přišla na řadu třetí soutěž, na kterou jsme se těšili asi nejvíce
– tady nerozhodoval čas, ale porota z účastníků srazu. Hledali jsme
Bostonka Šikulku!
V této soutěži šlo o to, aby bostonek ukázal co umí v čem je jako šikulka
ten NEJ…Do této soutěže se přihlásilo 7 bostonků, kteří bojovali o
přízeň publika. Takže jsme měli možnost vidět tanec se psem,
bostonka skokana, bostonka mlsálka ,bostonka předvádějící povely ze
zkoušek poslušnosti a také aportujícího bostonka…
Prostě každý předvedl něco, co nám všem ukázalo, jak je ten náš
bostonek všestranný a že zvládá i povely
a cviky, ve kterých jindy soutěží větší a
služební pesani. No a tak měla divácká
porota co dělat, protože jsme viděli
opravdu to nejlepší z bostončího řádění.
A aby toho nebylo ještě dost, tak jsme
měli před sebou nejtěžší úkol, a to
spočítat se a zjistit kolik se nás to vlastně
bostonků sešlo. A byla to námaha – jen
těžko jsme se vešli na jednu
fotku…….ale když se chce, všechno jde.
Takže ten konečný počet na našem 1.
Setkání přátel bostonského teriéra?
Sešlo s nás 49 bostonských teriérů!
Naprosto úžasné číslo, které udělalo
radost nejen nám, co jsme se na pořádání podíleli, ale také určitě všem
zúčastněným, protože měli na co koukat a s kým si povídat o našich
čtyřnohých kamarádech bez rozdílu výstavní, nevýstavní nebo třeba i
nestandardní. Všichni jsou přece ti naši bostonci a hlavně ukázali, že ať
jsou to hvězdy výstavních mol a nebo jen domácí mazlící, takovéto
setkání si užijou společně naprosto všichni a ještě s úsměvem a dobrou
náladou. Během odpoledne nám zpříjemnili chvilky kolegové pejskaři se
svými boxery a německými ovčáky, kteří převedli ukázky sportovní
kynologie, dále pak kamarádi s přestavením agility a také Irena
Kvapilová, která provedla ukázku canisterapie.
Děkujeme všem, kteří pomáhali tento sraz uskutečnit, samozřejmě
našim rodinám, bez jejichž podpory to ani nejde a hlavně – velmi si
vážíme důvěry a také času všech
účastníků
tohoto
prvního
celorepublikového
srazu,
kteří
neváhali a přijeli. Děkujeme všem,
kteří jste se účastnili za Vaši dobrou
náladu a soutěživost a hlavně za
krásně prožité společné odpoledne.
A protože takovéto příjemné setkání
zavazuje, už pracujeme na tom
dalším a věříme, že se tam objeví i ti,
kteří se toho našeho prvního setkání
nemohli účastnit…..
Děkujeme a moc těšíme se příště!
Marta Procházková a Gabriela Trýzubská
(www.bostonterriers.cz; www.bostons.cz)
Více info a výsledky na www.bostonterrier.webnode.cz

