V půlce června 2014 proběhlo v Jičíně setkání přátel bostonského teriéra. Vlastně už můžeme říct
„tradiční“ setkání, protože se konalo již po šesté! No a myslíme, že tento ročník stál opět za to ;o)….
Jako každý rok je to pro nás pár měsíců příprav, oslovování sponzorů a také zajištění místa konání,
ubytování a vlastně dalších tisíc drobností, ze kterých se skládá jeden úžasný víkend pro nás – pro všechny
milovníky bostonků.
Toto setkání je určeno všem, které bostonci očarovali tedy chovatelům, majitelům a nebo i těm, kteří o
pořízení bostonka uvažují. Nezáleží na výstavních
titulech a jiných úspěších :o) Prostě si chceme o těchto
andílcích s ďáblem v těle popovídat a ukázat, co
všechno bostonci dokážou. A že toho dokážou opravdu
dost! Celý sobotní den se konají různé soutěže, kde se
nám přestaví jednotliví závodníci a motto je jasné – není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se a tak se zapojují
opravdu všichni – od miminek až po seniory - jak
dvounozí, tak čtyřnozí ;o).

A co jsme si tedy společně vyzkoušeli?
Samozřejmě nesměla chybět naše tradiční soutěž – „Bostonek
a páneček“, kdy spolu zdolávají překážky na čas. Následovala
soutěž „Bostonek žravec“ a tady bylo jasné, že to bude litý
boj…. a tak někde pomohli i páníkové (kdo by těm granulím
odolal, že?).
Všichni jsme se moc těšili na dětskou soutěž – ta je velkým
zpestřením a určitě i rodiče trnou, co ty dítka na sebe i své
pejsky - při rozhovorech „prásknou“ :O))).
Letos na nás čekalo spousty krásných obrázků a také příběhů o bostoncích a děti za odměnu dostaly dárky
a dortíky a věříme, že na příští ročník přijedou zase s dobrou náladou a kupou příběhů…. No a pak už nás
čekal Agiliťáček a také oblíbený bostonek „Šikulka“ – kde o těch nejlepších rozhoduje publikum. A že bylo
zase na co koukat... od tanečků až k fotbalu!
Protože jsme jedna bostončí rodina, tak jsme si střihli i týmovku, aby se ukázalo jak na tom jsme nejen ve
vědomostních soutěžích, ale také, jak zvládáme různé triky například s pytlíčkem na psí exkrementy….
No a čím jiným ukončit soutěžní klání, než ukázkou bostonka obranáře? Tady měli všichni možnost
vyzkoušet si, jak je na tom ten jejich bostonek a čekal nás dlouhý boj o vítěze.

Čas mezi soutěžemi nám osvěžila přednáška veterináře – MVDr. Davida Michaláka a také měli všichni
účastníci možnost si během dne nechat prohlédnout své pejsky vyšetřením patel.
A tak kolik se nás tedy na 6. ročníku sešlo? Krásných 92!! Opět 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.
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 – můžeme říct mezinárodního srazu, kteří neváhali a
přijeli.
Děkujeme také všem, kteří jste se účastnili za Vaši dobrou
náladu a soutěživost a hlavně za krásně prožité společné
odpoledne.
Velké díky patří také všem sponzorům, kteří naše setkání podpořili.
A protože takovéto příjemné setkání zavazuje, už pracujeme na tom dalším a věříme, že se tam objeví i
ti, kteří našich setkání zatím nemohli účastnit…..
Děkujeme a moc těšíme se příště – v červnu 2015!
Marta Konečná a Gabriela Trýzubská
Více info na www.bostonterrier.webnode.cz

