
PUNTÍKŮV ZPRAVODAJ – 2/2008 

 

   BARTŮV MEMORIÁL 2008 
 
V sobotu 26.6.2008 jsme po téměř 5 letech uspořádali na 
našem cvičišti (bojišti) „U Puntíků“ tradiční memoriál pod 
názvem „Bartův memoriál 2008“. Jak jsme se zmínili, byl to 
první „Bárťák“ od stoletých povodní, které postihly celou republiku. 
 

Příroda nám začala hrozit již několik dní předem, kdy 
se prohnal naším cvičištěm menší orkán 
a přikryl nám celou zem změtí větvoví a 
kmínků. Štěstí, že to nikoho nezranilo!  
A tak nám přátelé pomohli odklízet 
větve a uklízet plochu pro naše setkání.  
Ale do soboty bylo vše již dostatečně 

uklizeno a mohlo se začít.  

Děkujeme všem „odklízečům“, vážíme si jejich pomoci. 

PUNTÍKŮV ZPRAVODAJ 
„U Puntíků" – 29.6.2008

Ahojky všichni,  
neuplynulo ani 14 dní a máme tu nové číslo našeho zpravodaje. Tentokrát z oblíbeného  
„Bartova memoriálu 2008“. Tak vám přinášíme pár slov o tomto báječném dni.  
 
Rádi bychom vyzvali účastníky memoriálu, kteří mají zájem o fotografie ze soutěže, aby se 
ozvali paní Kotrbové, které konkrétní fotografie by rádi získali. Po sdělení  e-mailové 
adresy Vám rádi fota zašleme, popř. necháme proti úhradě nákladů vytvořit papírovou 
podobu fotek (kromě kontaktu na svojí osobu uveďte též velikost fotografií – 9x13, 10x15). 
Děkujeme 

Zdravíme                                                    PUNTÍCI     
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Počasí nás zprvu strašilo bouřkou a snad i krupobitím (černé 
mračno se hnalo od Plzně), ale úderem osmé hodiny, kdy byl 
oficiální začátek našeho setkání (neboť „Bártův memoriál“ je spíše 

o přátelství našich miláčků a jejich majitelů, než o litém a nelítostném boji), 
se naštěstí počasí umoudřilo a nastalo pravé letní slunečné počasí. 

Naší soutěž jsme započali slavnostním 
nástupem, přivítáním všech zúčastněných 
a seznámením s programem slavnostního 
dne.  
 

A tak šest našich paniček a páníčků s sebou přivezlo 10 psích účastníků 
všech možných plemen. Soutěžilo se ve třech 

kategoriích. Uspěli všichni (jak 
jsme psali – i doprovod J). Snad 
jen mohla být hojnější účast – 
někteří majitelé se zřejmě zalekli 
konkurence (nebo snad zklamáni 
z posledních zkoušek? L). Všichni účastníci se velice 
těšili a dali do boje vše, co bylo v jejich silách. Někteří 

psovodi se opravdu nenechali zahambit!  
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Na naše setkání se též přišlo podívat několik 
přátel cvičiště z okolí, dokonce i chorá Kateřina 
-majitelka zúčastněných soutěžících šampiónů.  
Celý den jsme zakončili rozdělením medailí a 
pohárů a milým posezením v chládečku stanu 
s  občerstvením (s voňavými klobáskami a 
masíčkem – móc nám to vonělo, ale výcvik je výcvik J). 

Našimi předskokany pro první dvě kola byli 
svěřenci pí. Kotrbové „Atlanta Ve Znamení 
Draka“ pro kategorii „A“ a „Etrix Vetřelec“ pro 
kategorii „B“ - samozřejmě v doprovodu své 
majitelky. Předvedli nám skladbu cviků dle 

vypsaných zkoušek, abychom věděli, do čeho jdem. 

Rozhodčím našeho setkání byl pan Jan Vlček, 
vedoucí akce nám (jako vždy) dělala paní Korbová. 
Oběma velice děkujeme za krásně strávený den.  

Zvláštním hostem našeho memoriálu byl pan rozhodčí 
Mirek Melichar, který sice dorazil až v závěru závodu, 
ale při odpoledním posezení se nám snažil předat co 

nejvíce svých zkušeností. 

 
Též bychom rádi poděkovali našim dvěma 
figurantům - pánům R. Tesárkovi a P. Benešovi 
za nádherná figurování (samozřejmě dle regulí) 
a vervu, s jakou šli do psů. 
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O žaludky páníčků se starala paní Kotrbová 
starší a na pozvání přijel též pan Nosek, správce 
našich webových stránek, aby obohatil naší 
galerii fotografiemi z memoriálu.  

Moc děkujeme. 

 
 
Dále děkujeme Petrovi Vystavělovi, který nám opět 
zapůjčil a přistavil ke klubovně vojenský stan, takže jsme 
se nemuseli pařit přímo na sluníčku a měli pohodlí J. 
 

 
Zkrátka děkujeme všem zúčastněným, ať soutěžícím či kamarádům 
našeho puntíkatého cvičiště. 

Všem hafanům a hafankám zdar                          Puntíci. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nezapomeňte též navštívit naše stránky „U Puntíků“  

 (www.upuntiku.cz) 
 

Též vás rádi přivítáme na stránkách chovné stanice VETŘELEC 
(www.vetrelec.com) 

 

http://www.upuntiku.cz
http://www.vetrelec.com

