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a 5. sraz krátkosrstých kolií ofi ciálně za-

hájila. Po přivítání a nezbytných formali-

tách jsme se hned vrhli do víru programu 

– v hale probíhalo agility na dvou parku-

rech (pro začátečníky i pokročilé), před 

halou odstartovala tradiční soutěž v při-

volání pejsků na čas. Po skončení dopo-

ledního programu následovalo focení 

a po obědové pauze byly pro přítomné 

SRAZ KRÁTKOSRSTÝCH KOLIÍ  
HORKA NAD MORAVOU, 31. 10-1. 11. 2009

Naše srazy jsou určeny nejen pro 

majitele KK, ale i pro přátele, kteří 

vlastní pejsky jiného plemene. Vždy se 

proto sejde zajímavá psí smečka, ta letoš-

ní čítala 42 krátkosrstých kolií a 38 dal-

ších pejsků, celkem tedy 80 čtvernožců. 

Největší a nejmenší účastník srazu.

Tradice srazů majitelů a přá-
tel krátkosrstých kolií zapo-
čala jako jednodenní setkání 
v roce 2005 na kynologickém 
cvičišti v Žamberku a pokra-
čovala v letech 2006 a 2007 
v Hradci Králové – Věkoších. 
Vloni poprvé se sraz stal
celovíkendovou akcí. Stejně 
jako vloni jsme se i letos se-
šli v areálu Lovecké chaty 
v Horce nad Moravou. Zdejší 
prostředí je pro akce podob-
ného druhu jako stvořené. 
K dispozici je prostor pro 
volný pohyb pejsků, krytá 
a osvětlená jezdecká hala, 
ubytování pro většinu účast-
níků a útulná restaurace, kde se dá 
posedět a kde nevadí psisko ležící 
u židle svého pána. 

I letos přijeli zahraniční přátelé z Polska 

a Slovenska, poprvé dorazila také maji-

telka KK až z dalekého Chorvatska.

Během ranní prezence obdržel každý 

účastník kapesní program srazu, sa-

molepku s letošním logem a nezbytný 

sáček. Krátce po 10. hodině se hlavní 

organizátorka srazu ujala mikrofonu 

připraveny ukázky frisbee a tance se 

psem. Odpoledne patřilo práci fi gurantů 

a obranám, večer byl program zakončen 

blokem o vystavování, kde zkušení vysta-

vovatelé předali zkušenosti a postřehy 

těm, kdo se do kruhů teprve chystají. 

Účast na programu byla jako vždy dob-

rovolná, každý se věnoval tomu, co ho 

baví a zajímá, případně pouze pozoro-

val práci ostatních nebo se s kamarády 

vydal na procházku po krásném okolí. 

Večer byl zakončen vyhlášením soutěže 

v přivolání, rozdělenou do čtyř katego-

rií. Zvláštní cenu tentokrát dostal i nej-

větší a nejmenší účastník srazu – irský 

vlkodav a čivava.

Díky tomu, že je sraz dvoudenní, zbývá 

čas i na večerní přátelské posezení. V re-

stauraci to po setmění jen ševelilo. Vy-

měňovaly se zkušenosti, konzultovaly se 

pochybnosti, chovatelé měli šanci si po 

čase prohlédnout své odchovy a dosy-

ta poklábosit s jejich majiteli, přátelé se 

dosyta bavili tak, jak to komu „sedí“, na 

hodinky koukal málokdo. 

Nedělní počasí už nebylo tak idylické, 

jako jasná, mrazivá, fotogenická sobota. 

Ranní stopy kvůli ojíněnému terénu, sil-

nému větru a společenské únavě mno-

zí srazovníci vzdali, našla se ale hrstka 

skalních, kteří do terénu vyrazili. Po bo-

haté snídani program pokračoval hlavní 

„zábavnou“ soutěží – tuneliádou. Po ní 

znovu přišly na řadu obrany a agility. Ce-

lou dobu srazu přítomní hlasovali také 

v soutěži o největšího sympaťáka srazu 

– vyhlášení proběhlo společne s vyhláše-

ním tuneliády.

Ohromný zájem a nebývalá účast na 

srazech samozřejmě organizátory těší 

a i pro příští roky plánují konání dalších 

ročníků, kde si za lidový účastnický po-

platek vyzkoušíte ve dvou dnech tolik 

aktivit, kolik byste jinde těžko stihli – na-

víc pod vedením zkušených výcvikářů 

a vystavovatelů.

V pozadí každé akce stojí tým lidí, díky 

němuž všechno klape. Děkujeme hlav-

ní organizátorce Erice Pavlíkové, všem 

dalším, kteří pomáhali s organizací 

i těm, kteří přímo „na place“ přiložili 

ruku k dílu. Zvláštní dík patří spon-

zorům, kteří dodali ceny do soutěží 

a přítomným fotografům za zvěčně-

ní krásných okamžiků. Přítomným 

pejskům děkujeme za vzorné chová-

ní bez zbytečných šarvátek – při tak 

velikém počtu je už opravdu vidět, 

jak pohodové a společenské pleme-

no naše kraťandy jsou. Podrodnosti 

o srazu, reportáže účastníků a veliké 

množství fotek naleznete na adrese 

www.coromoro.estranky.cz 
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