
Krajská výstava psů Litoměřice, 11.10.2014. / 

Regional dog show Litoměřice, 11.10.2014. 

11.10.2014 12:00  

Explosive Symphony Famous Gold (Heartbreaker Is Friendly X Deborah the Dream Team) - 

třída vítězů, V1 Vítěz třídy, KRAJSKÝ VÍTĚZ!!! 

Be Black Jack of Golden Cheer (Lawpark Spellcaster X Explosive Symphony Famous Gold) - 

třída otevřená, V1 Vítěz třídy, KRAJSKÝ VÍTĚZ!!! 

I´m Golden Cheer of Famous Gold (Gillbryan Joseph´s Dream X Explosive Love Famous 

Gold) - třída mlydých, V1 Vítez třídy. 

............................................................................................ 

Explosive Symphony Famous Gold (Heartbreaker Is Friendly X Deborah the Dream Team) - 

Exc.1, Winner of class, REGIONAL WINNER!!! 

Be Black Jack of Golden Cheer (Lawpark Spellcaster X Explosive Symphony Famous Gold) - 

Exc.1, Winner of class, REGIONAL WINNER!!! 

I´m Golden Cheer of Famous Gold (Gillbryan Joseph´s Dream X Explosive Love Famous 

Gold) - Exc.1, Winner of yought class. 

 

Máme štěňátka!!! / We have puppies!!! 

13.05.2014 19:00  

Dne 11.5.2014 se Angii (Explosive Symphony Famous Gold) a Tamimu (Tramin Tamtrum) 

narodilo 5 překrásných štěňátek! 4 kluci a 1 holčička jsou v pořádku a mají se čile k světu. 

Mamina Angie se vzorně stará a od miminek se ani nehne. Velké díky patří Barbaře 

Protivánkové, která pomohla našim drobečkům na svět a pomohla Angii (i vynervované 

paničce) zázračný proces zrození zvládnout! 

On 11th of May 2014  were born 5 lovely puppies! 4 boys and 1 girl are fine! Angie is a 

great mom and perfectly takes care of puppies. Many big thanks to Barbara Protivankova, that 

helped Angii to get our sweethearts to the world and helped Angie (and nervous breeder) 

handle miraculous birth process!perfectly takes care of puppies. 

 

 

 

 



Be Black Jack of Golden Cheer - HD, ED! 

31.12.2013 23:23  

Dnes nám přišla skvělá zpráva!!! Nášemu odchovanému pejsánkovi Jackovi z vrhu B " Be 

Black Jack of Golden Cheer" přišly výsledky ED: 0/0 a HD:1/1!!! 

Moc gratulujeme majitelce Evičce!!! 

 

První vnoučátka naší Craze! 

30.12.2013 21:58  

Dne 16.12.2013 se v CHS Dream Friend narodilo 5 krásných štěňátek!!! 

Matkou miminek je dcera naší Craze - All About Amy Golden Cheer. 

Moc mamince Amy gratulujeme a přejeme mimískům hodně štěstí, zdraví a hodné 

páníky!!! 

 

Craze bude babičkou!!! 

11.11.2013 17:34  

Z CHS Dream Friend k nám dnes dorazila skvělá zpráva. "Amynka" All about Amy Golden 

Cheer (CH PL Craze Girl  Famous Gold X JCH SK, MultiCH. Back to my Dream Famous 

Gold) je BŘEZÍ!!! Craze se tak v polovině prosince stane BABIČKOU. Máme velikou radost 

a přejeme mamině hodně pohody a mimískům ať pěkně rostou! 

 

Craze Girl Famous Gold - "Craze" slaví 

6.narozeniny!!! 

30.08.2013 12:46  

Dne 30.8.2013 je tomu 6 let co se narodila naše milovaná holčička Crazinka.  

Přejem naší výjiměčné psí dámě hodně zdraví a spoustu dalších krásných radostných 

let!!! 

  

 



 

 

Velká aktualizace!!! 

11.08.2013 18:18  

Po dlouhé době přináším velkou aktualizaci. Stalo se toho hodně a proto jsou informace 

pouze v bodech: 

 Všechna štěňátka z vrhu B našla svůj domov a jsem moc ráda, že od některých 

majitelů dostávám informace jak se miminka mají. 



   

   



 

 Na Vánoce 2012 se naše smečka ustálila na 5 členech - má maličkost, manžel Honza a 

tři fenečky Craze, Angie a Ruby. 

 V dubnu Angie na NVP Ostrava získala titul V1 CAC a následně titul Národní vítěz. 

Tím splnila podmínky z hlediska výstav pro udělení titulu Champion krásy ČR. 

 Květen se nesl ve znamení očekávání a nervozity. Nakonec dorazily certifikáty se 

zdravotním výsledkem Ruby: DKK 2/2, DLK 0/0.  



 V květnu též vyrazil na svou první výstavu pesánek z vrhu B. Be Black Jack of 

Golden Cheer "Jack" si se svou paničkou Evou vede doposud moc a moc dobře. 

 

 Květen - Ruby se stává čekatelkou Junior šampiona ČR. 

 

 Červen byl ve znamení výcviku a přípravy Ruby na OVVR - nakonec naše malá 

princezna složila OVVR s plným počtem bodů, aportem se zvěří a stala se 

Vítězkou OVVR. 

 

 V červenci se naše smečka smrskla pouze na Craze a Ruby. Angie putovala na 

lovecký výcvik k paní Ing. Evě Černé. Angie pod profesionálním vedením a pod 



úžasným přístupem paní Ing. Černé složila KSZVP pod RK CZ v I.ceně, za což jsem 

paní Ing. Černé neskutečně vděčná a moc ji za výcvik Angie děkuji!!! Angie 

složením SZVP splnila poslední podmínku pro udělení titulu Šampion krásy ČR!!! 

 

 Červenec se nesl ve znamení výcviku též u Evy Votrubové a Jacka. Společně 

absolvovali výcvikový tábor, kde složili OVVR. Jsem na ně moc pyšná a děkuji Evě 

za péči a věnování se Jackovi! 

 Srpen se prozatím nese na vlně cvičení s Ruby a Angií a na vlně očekávání štěňátek 

po naší odchované fenečce z vrhu A  "Amynce 

 

 

 

 

Výsledky genetického vyšetření Amy (All About Amy 

Golden Cheer) na PRA1-GR 

09.08.2012 10:22  

Dnes nám přišla skvělá zpráva z CHS Dream Friend, kde mají fenečku z našeho vrhu A. 

Amynka (All About Amy Golden Cheer) absolvovala genetické vyšetření očí na PRA1-GR 

a s výsledkem N/N (negative) !!! 

Moc Amy a jejím majitelům gratulujeme!!! 

 



Výsledky genetického vyšetření PRA1-GR Angie a 

PRA1-GR, PRA/prcd našeho odchovu Be Black Rose 

of Golden Cheer. 

23.07.2012 07:39  

Přišly nám skvělé výsledky genetického vyšetření očí !!! 

Angie (Explosive Symphony Famous Gold) - PRA1-GR N/N (negative)! 

Be Black Rose of Golden Cheer - PRA1-GR N/N (negative), PRA/prcd N/N (negative)! 

 

Výsledky DKK a DLK Grande Bailariny Famous 

Gold 

20.07.2012 06:54  

Dne 18.7.2012 nám přišly výsledky DLK a DKK naší Bellinky (Grande Bailarina Famous 

Gold) a to DLK 0/0 a DKK 3/2. 

Tímto výsledkem se z věčně vysmáté Bell stává v naší CHS mazlík a rozháněč špatné nálady, 

stejně jako Craze. 

Přejeme si, aby s námi Bellinka strávila spoustu krásných a veselých let bez potíží!!! 

 

Štěňátkům jsou 3 týdny 

20.05.2012 13:03  

Co nového u štěňátek.... 

1) štěňátka se učí papat kašičku - moc jim to jde, jen nadělají trošičku nepořádku (více 

na goldencheer.rajce.idnes.cz/Vrh_B_-_ucime_se_papat_a_delame_u_toho_desnej_bincus/ ) 

2) probíhají neustálé bitky a zakusování sourozenců a poté následuje vydatný spánek 

3) také štěňátků rostou zoubky - tako zpráva byla od matky Angie přijata se zděšeným 

výrazem a touhou prchnou do dalekých končin  

 

Na tomto odkazu najdete více nových fotek našeho vrhu B. 

goldencheer.rajce.idnes.cz/21.den_stenatek_vrhu_B/ 



 

 

Štěňátků jsou 3 dny... 

03.05.2012 12:14  

Dnes jsou štěňátkům 3 dny - probíhá veselé hemžení miminek a už také podnikají dlouhé 

výlety po porodní bedně. 

Angie je správná mamka a nehne se od svých malých dětí ani na krok. 

 

 



Štěňátka jsou na světě!!! 

03.05.2012 11:53  

Dne 29.4.2012 se Angii (Explosive Symphony Famous Gold) narodilo 9 štěňátek - 5 

holčiček a 4 kluci. 

Všichni jsou v pořádku a mimi se mají čile k světu! 

Porodní váhy: 

Pan zelený - 510g 

Pan tyrkysový - 460g 

Pan hnědý - 450g 

Pan modrý - 455g 

Slečna oranžová - 470g 

Slečna červená - 440g 

Slečna růžová - 440g 

Slečna fialová - 470g 

Slečna žlutá - 390g 

 

Angie slaví 3. narozeniny!!! 

29.03.2012 17:54  

Dnes naše Angie (Explosive Symphony Famous Gold) slaví 3. narozeniny!!! Angie je naše 

rošťácké zlatíčko, věčně vysmátá, neustále nosící plyšáka v tlamce, šplhající po domácím 

osazenstvu a návštěvách ve snaze pomazlit se  a nejlépe  všechny umýt a opusinkovat  a 

…prostě dělá nám jen samou radost! 

Jsme šťastní, že je taková úžasná holka součástí naší smečky a také že Angie slaví své 3. 

narozeniny jako nastávající mamina. 

„Milá Anginko, přejeme Ti hodně zdraví,  lásky, pohody, úspěchů (hodně pískacích 

hraček) a ještě mnoho dalších krásných veselých let!!!“ 

Vše nejlepší přejeme také všem našim sourozencům z vrhu „Explosive“!!! 













 

 

 

 

 

 

 



Angie je březí!/ Angie is pregnant! 

28.03.2012 21:35  

Dnes sonografické vyšetření potvrdilo, že je Angie březí. Štěňátka by se měla narodit 

koncem Dubna. Máme velikou radost a již nyní přijímáme na štěňátka rezervace. 

Moc děkujeme MVDr. Mgr. Janě Doubravové (Veterinární klinika u Kašpara) za skvělou 

péči o naši nastávající maminu Angii!!! 

Today, we can confirm that Angie is pregnant. Puppies should be born at the end of April. 

We are very happy and now we accept reservation for puppies. 

We thank a lot to MVDr. Mgr. Jana Doubravova (Veterinary Clinic at Kaspar)  for 

excellent care of our expectant mom Angie! 

 

 



 

 

VII. Hanácká národní výstava psů 

07.01.2012 18:19  

Dne 7.1.2012 se konala VII. Hanácká národní výstava psů v Brně. Na této výstavě se 

prezentovaly naše dvě holky - Angie a Bellinka. 

Belinka ve třídě dorostu získala ohodnocení VN a moc pěkný posudek. "6 měsíční fena, 

nůžkový skus, typická hlava, pevný hřbet, široké dobře vyvinuté předhrudí, standardní pohyb." 

Angie neměla svůj den, necítila se na výstavě dobře a tak si přes bezchybný posudek z kruhu 

odnesla hodnocení VD. "Téměř tříletá fena, nůžkový skus, typická hlava, rovný hřbet, hluboký 

hrudník, standardní srst." 

 

 

 

 

 

 



Canisterapeutické zkoušky - 6.11.2011 

10.11.2011 12:46  

Dne 6.11.2011 jsme s Craze společně s kamarádkou Radkou Štencelovou a její Růženkou 

vyrazily na CT zkoušky do Léčebny v Praze - Bohnice pod organizací Helppes. 

Krásné počasí, příjemné prostředí a milí lidé byli zárukou fajn dne. Zkoušky začaly 

poslušností, která není silnou stránkou Craze. Bylo vyžadováno rychlé a přesné plnění úkolů s 

radostí. Craze úkoly plnila poněkud nepřesně, lážo plážo aby se nepředřela a radosti moc 

nevyzařovala - šetřila si ji na následující počiny. 

Poté přišly úkoly, které vyžadovaly aby pes i jeho vůdce projevil zájem o kontakt s lidmi, 

klidnou, vyrovnanou, milou a vstřícnou povahu, což pro naší Crazinku nebyl žádný problém. 

Všemi úkoly prošla s klidem a radostí a ve všech úkolech jsme získaly hodnocení "prospěl 

výborně". 

Celkově jsme tedy s Craze dokončily zkoušky s hodnocením "prospěl" a stal se z nás 

oficiálně Canisterapeutický tým! 

Jsme na Craze moc a moc pyšní, že zvládla tyto náročné zkoušky a vážíme si jí zato 

jakou má úžasnou povahu a za to jaká je!!! 

Také moc děkujeme Radce Š. a Růžence za milou společnost po celý den zkoušek. 



 

 

 



MVP Praha - 5.11.2011 

10.11.2011 12:27  

V sobotu 5.11.2011 jsme se zůčastnili Mezinárodní výstavy psů v Praze. Výstava v 

Letňanech byla jako vždy hektická, výstavní haly praskaly ve švěch a všude bylo spousta 

hluku. I přes to vše se zde perezentovaly naše dvě nejmladší holky a to Angie a Bell. 

Belinka si na své druhé výstavě ve třídě štěňat vyběhala hodnocení VN. Jsem ráda, že i přes 

"nepříjemné" prosředí této výstavy vydržela, zkrotila své nervy a vystavování dokončila. 

Dále se ve třídě otevřené předváděla naše Angie, která získala hodnocení V1, CAC. Tím 

získala svůj první titul a stává se z ní čekatelka šampiona krásy ČR. Jsme na naší Angii moc 

a moc pyšní a přejeme ji mnoho dalších úspěchů!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



MVP České Budějovice - 8.10.2011 

09.11.2011 13:27  

Dne 8.10.2011 se konala mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích. Na této výstavě 

se prezentovala Angie a také naše malá Bell. Angie získala hodnocení V4 a pěkný posudek. 

Bellinka se na své první výstavě předvedla moc pěkně a získala hodnocení N4. 

 

Amy (All About Amy Golden Cheer) složila OVVR! 

06.09.2011 17:00  

Dne 27.8.2011 naše jediná odchovaná fenečka po Craze Girl Famous Gold a Back to My 

Dream Famous Gold složila OVVR s počtem 217 bodů. 

Amynka zvádla složit OVVR na výcvikovém táboře Varvažov i přes zranění polštářku na 

tlapce, které si způsobila den před OVVR.  

Dále se na táboře zůčastnila mnoha veselých her včetně psího maškarního a společně s 

páníčkem složila OVVR2 kdy páníček musel vykonávat disciplíny stejné jako Amy. 

Jsme na Amynku i její páníky moc pyšní a přejeme jim do budoucna mnoho dalších 

úspěchů a radosti z Amy!!! 



 



 

 

 

 

 

 

 



Nový člen naší smečky - Bellinka 

02.08.2011 16:53  

Dne 28.7.2011 se naše smečka rozrostla o další "členku". Je jí roztomilá malá "holčička" 

jménem Bella (Grande Bailarina Famous Gold)! 

 

"Bella" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVATBA.... 

Dne 18.6.2011 se naše směčka sjednotila a přejmenovala na rodinu Škarvadovu!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oblastní výstava Konopiště 28.5.2011 a Klubový 

šampion RKCZ 

31.05.2011 19:57  

O tomto víkendu jsme se s Craze a Angii zúčastnili Oblatní výstavy na Konopišti a naše 

Craze se ještě účastnila výstavy Klubový šampion RKCZ. 

Již při příjezdu bylo citelné, jaká pohoda a dobrá nálada na této výstavě panuje. Krásné 

prostředí, milí lidé a příjemné počasí bylo zárukou pěkného dne. 

O to větší radosti se nám dostalo, když Angie ve třídě otevřené obdržela hodnocení V1 a stala 

se tak Vítězkou třídy otevřené. Následně se prezentovala Craze a ta obdržela ve třídě vítězů 

známku V4. 

Po všech odvystavovaných třídách fen má nervozita narostla. A to když jsem měla s Angii 

nastoupit o titul Oblastní vítěz. Angie se nádherně prezentovala a k mému překvapení vyhrála 

a stala se tak Oblastním vítězem. 

Jelikož jsem se domnívala, že toto je "konečná", pustila jsem Angii ať si blbne a dovádí. Další 

překvapení se pro mne konalo když jsem se dozvěděla, že Angie bude soutěžit o 

nejkrásnějšího psa výstavy. V ten okamžik pro naší dračici skončila zábava šla se 

koncentrovat do doměčku. 

Po ne moc dlouhém nervózním čekání nastal okamžik pravdy. Angie nastoupila do kruhu se 

všemi oblastními vítězi a navzdory mé nervozitě se předváděla úžasně! Po několika 

oběhnutých kolečkách pan rozhodčí prohlásil, že BIS získává "goldenka". A tak se naše 

malá Angie stala Vítězem třídy, Oblastním vítězem a získala titul BIS!!! 

Následně se předváděla Craze na výstavě Klubový Šampion RKCZ. Jelikož Craze není 

zrovna v dobré kondici, skončila na třetím místě a obdržela památeční pohárek. 

Tato výstava byla po dlouhé době opravdu příjemnou změnou. Panovala zde dobrá nálada, 

všichni fandili všem a nádherné prostředí výstavy náš úžasný den jen podpořilo. Takových 

pěkných výstav by bylo třeba více! 



 



 

 

Národní a Mezinárodní výstava Litoměřice - 21. a 

22.5.2011 

31.05.2011 19:47  

Ve dnech 21. a 22.5.2011 se konaly hned dvě výstavy. 

V sobotu 21.5.2011 se uskutečnila Národní výstava Litoměřice. Této výstavy se zúčastnila 

Craze ve třídě pracovní, kde obdržela hodnocení V4. Angie obržela hodnocení VD ve třídě 

otevřené. Na této výstavě se předváděl i náš kamarád Stromík, který získal ve třídě pracovní 

známku V1 CAC a tím se stává čekatelem Šampiona krásy ČR. 

V neděli 22.5.2011 jsme se opět v plném počtu zúčastnili Mezinárodní výstavy Litoměřice. 

Craze, opět ve třídě pracovní, získala ohodnocení V3. Angie ve třídě otevřené hodnocení VD. 

Stormík si vyběhal hodnocení V. 

 

 

 

 

 



Klubová výstava KCHLS Humpolec 7. a 8.5.2011 

31.05.2011 19:39  

O víkendu 7. a 8. května 2011 se v Humpolci konala Klubová výstava KCHLS. 

Na této výstavě se prezentovala Angie i naše jediná holčička z vrhu A. 

V sobotu 7.5.2011 získala Angie hodnocení V4. 

V neděli 8.5.2011 obdržela Angie hodnocení VD. V neděli se též prezentovala Amy (All 

abyout Amy Golden Cheer), která získala hodnocení V3. 

 

1. narozeniny vrhu A - "All" 

03.05.2011 08:24  

Dnes je tomu rok co se naše Craze stala maminou, a tak naše štěňátka - vrh A - slaví své 1. 

narozeniny! 

K těmto významným narozeninám přejeme všem miminkům hodně zdraví, štěstí, lásky, 

úspěchů a ať se jim v dalších letech všechno daří!!! 

 

2. narozeniny naší milované Angie 

03.05.2011 08:21  

Dne 29.3.2011 oslavila naše Angie 2. narozeniny! Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví, 

lásky, úspěchů a hravosti do dalších let! 

 

Amy - slečna "Růžová" 

28.03.2011 19:42  

Dnes jsme obdrželi fotky dalšího našeho štěňátka z vrhu A. Tentokrát pocházejí od páníků 

jediné spí slečny - Amy. Amynka je opět neskutečně podobná mamce Craze ale povahu má 

spíše po taťkovi Bekoškovi. Usilvně páníkům "přerovnává" bydlení aby bylo podle jejího 

gusta. Jinak Amy s paničkou chodí na výcvik a moc jí to jde. Přejeme Amynce hodně úspěchů 

jak pracovních, tak výstavních a páníkům pevné nervy. 

 

 

 

 



Mezinárodní výstava psů České Budějovice 

15.03.2011 18:50  

Dne 9.10.2010 se konala mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích, kde posuzovala 

paní Dana Smržová. Této výstavy jsme se zúčastnili s Angii i Craze a svou výstavní premiéru 

zde měly i naše dvě "miminka". 

Výstava se velmi vydařila a to nejen díky krásnému počasí, úspěchům štěňátek z vrhu "A", 

ale i díky milé společnosti a všeobecně dobré náladě. 

Náš malý Fík (All You Ever Wanted Golden Cheer) se předvedl ve třídě štěňátek získal 

hodnocení VN1(velmi nadějný 1) - vítěz třídy štěňat. 

Jako další se předvedla naše jediná psí slečna Amy (All About Amy Golden Cheer) a též 

získala hodnocení VN1(velmi nadějná 1) - vítězka třídy štěňat. 

Amy i Fík zvládli svou výstavní premiéru na jedničku, jsme na ně velmi pyšní a přejeme 

mnoho dalších úspěchů!!! Moc gratulujeme majitelům našich malých "zlatíček". 

Jako další se předvedly naše holky. Angie si ve třídě otevřené vyběhala hodnocení V2 - res. 

CAC a bezchybný posudek. 

Craze dostala ve třídě šampionů hodnocení V. 

Na výstavě se také prezentoval náš psí kamarád Stormík se svou paničkou Marcelou. Oběma 

to moc pěkně šlo, jak můžete posoudit na fotu níže. 

 

 

Craze Girl Famous Gold 

 



 

Dream of Storm Famous Gold  

 

Skvělé výsledky DKK a DLK naší Angie (Explosive 

Symphony Famous Gold) 

15.03.2011 18:49  

Dnes 15.6.2010 nám přišli výsledky vyhodnocení DKK a DLK naší "malé" Angie. 

MVDr. Jiří Šebek, CSc. vyhodnotil DKK A/B a DLK 0/0 !!!  

Z tohoto výsledku máme velikánskou radost. Moc naší Angii gratulujeme!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je nám už 6 týdnů a jsme pěkní raubíři 

15.03.2011 18:47  

 „Z velkého světa za ohrádkou se opět hlásí štěňátka. 

Zvláštní hlášení: Ovládli jsme už celou zahradu!! 

Informace o ztrátách: tři mečíky, dva kosatce, netkaná textílie pod kůrou u plotu, jedna 

pantofle pravá, dva páry bot nošené. 

Zatím odolává: smeták červený, růže keříková, hadice zahradní - zelená, židle zahradní - 

plastové, lopata hliníková, gril zahradní (velmi pěkně voní). 

Nedávno jsme byli poprvé u veterináře, no a nějak se ten vejlet pokazil. Když nás paní 

doktorka hladila, objížděla nějakým vysavačem zastrčeným v uších a nechala si ocucávat 

prsty, to ještě šlo. Pak nás ale začala píchat nejdřív takovou malou jehlou a potom dokonce 

ještě větší, to už se nám moc nelíbilo. Je ale pravda, že když teď po nás někdo přejede 

takovou bílou krabičkou, pěkně to zapípá a u každého z nás se tam ukáže jiné dlouhé číslo. Jo 

a musíme si taky postěžovat. Když už to vypadalo, že máme všechno za sebou a vyrazíme 

zpátky na naší zahrádku, tak nám na rozloučenou místo pozdravu každému procvakli ucho a 

napatlali ho zelenou barvou. Segra tvrdí, že to je kvůli náušnicím, ale proč to udělali i nám, 

tvrdejm chlapům, to nechápů...naušnice jsou přece pro holky! Asi to ale bude kvůli něčemu 

jinému, protože ty dirky jsou ve tvaru čísla a zase máme každej jiný. Tak nevím?! Jo ta zelená 

barva byla moc fajn nápad. Druhej den jsme byly v trávě pěkně maskovaný. 

No už jsme zase bílý, takže maskování bylo na prd a růže zatím zdárně odolává. Ale my se 

nevzdáme…!“  

 

 

 

 

 

 

 



Dnes jsou našim štěňátkům 4 týdny…a mají nové 

„bydlení“. 

15.03.2011 18:46  

„Tak u nás proběhly velké změny. Nevíme proč ale přestěhovali nás z naší útulné porodní 

bedýnky do ohrádky. Ze začátku se nám to moc nelíbilo ale teď….paráda!!! Takovýho místa! 

Můžeme si navzájem moooc dobře okusovat hlavy, ocásky, packy a vlastně všechno co nás 

napadne. Ty dřevěný šprucle jsou taky moooc fajn! Jo a taky jsme dostali nějaké nové hračky 

abychom se mohli zabývat něčím jiným než bráchou či ségrou. 

Jinak jsme šikulkové. Už papáme bez problémů z misky, kaše už nám nechutná takže 

vyžadujeme už méně rozmočené granulky. 

Jo a máme nový bazén!!! Panička se sice rozčiluje když se koupeme, prý je to nějaká voda na 

pití, ale co s ní!!! Čvachtání je lepší!!! 

Jinak prý už máme taky jména. Zatím nevíme jak se kdo bude jmenovat, ale to neva, necháme 

se překvapit. Jooo, vlastně ségra to ví. Ta má prý jako jediná dáma přednost…!“  

Vrh „All“ – jména  

All About Amy Golden Cheer – slečna 

All You Ever Wanted Golden Cheer 

All Or Nothing Golden Cheer 

All You Can Get Golden Cheer 

All My Dreams Golden Cheer 

All From Me To You Golden Cheer 

All Is Possible Golden Cheer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dvoudenní klubová výstava RK CZ 

15.03.2011 18:45  

Ve dnech 29. a 30.5.2010 se konala dvoudenní klubová výstava RK CZ. Těchto dvou výstav 

se zúčastnila pouze naše „malá“ Angie. Mamina Craze doma opečovávala štěňátka a lenošila. 

V sobotu 29.5.2010 posuzovala Mrs. Gail Brodie. Angie si vysloužila známku V3 a tento 

posudek: 

„Dobře prezentovaná fena, pěkná hlava, jemný výraz, dobrá délka krku, dobrá přední 

konstrukce, rovná horní linie, vynikající úhlení v koleni a dobrý pohyb.“  

V neděli 30.5.2010 posuzoval Mr.Mal Watkins. Ten dal Angii hodnocení VD a to jen pro její 

výš nesený ocásek. Zde je posudek: 

„Milá hlava, dobrý hrudník, dobře položená lopatka, pěkná horní linie, dobré zadní úhlení, 

ocas nosí o něco výš.“ 

 

Už je 26 dní, co jsme na světě a stalo se toho dost a 

dost. 

15.03.2011 18:44  

 „Po delší odmlce se zase hlásí štěňátka 

Po celou dobu jsme pilně cvičili. Už běháme s jistotou a pouštíme se do hromadných bitek. 

Velkou novinou je, že už nevysáváme mamču, ale hromadně baštíme z veliké misky. Během 

papání se někteří z nás v té velikééé misce rádi koupou, takže jak sami uvidíte, někdy je více 

granulové kaše na kožíšku než v bříšku. No, určitě to časem taky nacvičíme. 

Tak vrrr, hafff.....jdeme trénovat...“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. den našich miminek a nové zprávičky. 

15.03.2011 18:42  

 

„Tak už všichni koukáme! Hurá!!! Hned je nám více veselo, když na to vzájemné ocumlávání 

čehosi, co vypadá jako naše nohy a ocásky, vidíme. 

Jo a už taky chodíme…no pokud se to naše batolení dá tak nazvat. Snažíme se, jak to jen jde, 

hlavně když k nám do bedýnky zavítá naše mamina se „sváčou“, to je pak rychlá a obratná 

chůze nezbytnost. Jo jo, za chvilku nám už neuteče, když si usmyslí, že už nás má dost. 

Tak zase příště hauuuf, haf…“  

 

Dnes je našim malým pejsánkům a slečně 12 dní. 

15.03.2011 18:40  

Zprávičky od štěňátek……! 

„Celý týden se v naší velké „malé“ smečce nesl ve znamení „urvi, co se dá“, jak je vidět na 

naší tabulce vah. I když po dobrém papání od maminy Craze je to trochu problém, snažíme se 

již konat dlouhé „procházky“ do odlehlých koutů porodní bedny. Jelikož zatím na svět pouze 

mžouráme, je někdy návrat zpět k mámě docela potíž a provází ho naše urputné 

kňučení…páníky to dovádí k šílenství, hlavně v noci, ale nám to neva, my jsme v pohodě. 

Až zase bude něco nového, dáme vám vědět.“ 

Vaše malá zlatá štěstíčka.  

 



Dnes je to 6 dní co se narodila naše miminka a je 

toho hodně nového. 

15.03.2011 18:36  

Štěňátka se už vesele prohání, tedy spíše plazí, po bedýnce, tmavnou jim čumáčky a polštářky 

na tlapkách. Už se také projevují jako správní „hafani“ štěkáním a v případě „ohrožení“ 

bráchou či sestrou během jídla také milým mručení či zda se to tak dá nazvat milým vrčením! 

Že si své papání dokáží náležitě ubránit a vychutnat dokazuje následující tabulka, kde je vidět 

jak mimíškové pěkně přibírají.  

 

 

Craze Girl Famous Gold - Šampion krásy PL 

15.03.2011 18:34  

Dne 27.04.2010 byl naší Crazince oficiálně přiznán titul Šampion krásy PL!!! 

 

 

 

 

 

 

 



Štěňátka jsou na světě! 

15.03.2011 18:33  

Dne 3.5.2010 se v naší CHS narodily dlouho očekávaná štěňátka! Naše Craze se stala 

maminkou 6 nádherných klučíků a 1 rozkošné princezny. Štěňátka jsou zdravá a v pořádku, 

stejně jako mamina Craze.  

Moc a moc děkujeme za odbornou a skvělou pomoc lékařskému týmu z Veterinární kliniky U 

Kašpara, jmenovitě MVDr. Josefu Královi a MVDr. Mgr. Janě Doubravové. 

Veliké díky patří také naší kamarádce Marcele Albrechtové a jejímu miláčkovi Stormíčkovi, 

protože s námi trávili víkend před příchodem štěňátek, dělali nám psychickou podporu a 

úžasně se věnovali Angii, která si právě jen díky nim užila skvělý vycházkový a veselý 

víkend! „Teta“ Marcela s námi a s miminkama také trávila první chvíle štěňátek a pomáhala s 

následnou péčí o ně…děkujeme!  

Dále také děkujeme „tetě“ Stáně Horníčkové, že se na miminka přijela podívat, poradila nám 

co a jak a oslavila s námi tuto radostnou událost!  

V neposlední řadě patří také velká gratulace taťkovi štěňátek – Bekoškovi (Back to My 

Dream Famous Gold) a jeho paničce Radce Štencelové.  

Zde si můžete prohlédnout fotky z prvních 2 dnů života štěňátek: 

http://goldencheer.rajce.idnes.cz/Prvni_2_dny_stenatek_vrhu_A/ 

 

Tour de Golfové hřiště Klánovice a zpět. Angie, Endy 

a Stormík 

15.03.2011 18:29  

V pátek 2.4.2010 ráno jsem s Angie vyrazila směr Horní Počernice za Endym, Stromíčkem a 

jejich paničkami na naplánovanou velkolepou a dlouhou procházku. Budoucí mamča Craze 

zůstala doma a pečlivě „pekla“miminka.  

Procházka to byla opravdu krásná, počasí nám naštěstí přálo a pesani se vydováděli a 

vyběhali. Našeho cíle, golfové hřiště u Klánovic, jsme dosáhli zanedlouho a odměnou nám 

bylo posezení s kafíčkem a dortíkem na terase hotýlku u hřiště.  

Na zpáteční cestě bohužel nedošlo na slíbenou soutěž ve stavění lesních chaloupek pro těžko 

přístupný a rozmáčený lesní terén a proto týmům Endy a Helenka, Stormík a Marcelka jako 

organizátor soutěže slibuji, že soutěž proběhne příště za lepšího počasí. Avšak hlavní výhru 

tucet muffinek jsem si spravedlivě rozdělily a nepřišly zkrátka ani psí pomocníci.  



Po procházce jsme s Angii byly ještě chvilku na návštěvě a jukandě u Marcelky a Stormíka, 

kde také vznikly moc krásné fotky obou našich miláčků.  

 

Já a Angie moc a moc děkujeme za úžasnou procházku a milou společnost Helence, Marcelce 

a jejich mazlíkům a hlavně také velké díky patří Marcelce a Stormíkovi, že nás bezpečně bez 

zabloudění dovedli až na golfové hřiště:)! 

 

 

 

 

 

 



ANGIE má 1. narozeniny!!! 

15.03.2011 18:26  

Je hrozné jak ten čas letí! Před rokem 29.3.2009 jsme si přivezli z CHS Famous Gold malého 

uzlíčka jménem Angie (Explosive Symphony Famous Gold)…… Angie dnes 29.3.2010 slaví 

své 1. narozeniny! Je z ní už velká a krásná slečna , dělá nám jen samou radost a neustále 

nám dokazuje jak je báječná ve všech směrech…  

Přejeme naší Angilce hodně zdraví, štěstí, úspěchů a aby byla pořád tak pohodová a 

„vysmátá“ rošťanda!!!  

Také našim sourozencům z vrhu „E“ gratulujeme k 1. narozeninám a přejeme vše 

NEJ…!!! 

  



ŠTĚŇÁTKA – budeme mít malé zlaťáčky 

15.03.2011 18:24  

Potvrzeno! – Craze je oficiálně nastávající maminkou! 

Dne 25.3.2010 kontrolní sono potvrdilo, že Craze bude mít štěňátka a že se můžeme koncem 

dubna těšit na malé zlaťáčky.  

 

ŠTĚŇÁTKA – výprava za ženichem 

15.03.2011 18:22  

CH PL Craze Girl Famous Gold byla ve dnech 2.3. a 3.3. 2010 nakryta psem JCHSK, 

MULTICH. Back to my Dream Famous Gold.  

 

 

III Mezinárodní výstava psů Rzeszow 

15.03.2011 18:21  

Dne 14.2.2010 se konala „Valentýnská“ výstava psů ve vzdáleném Rzeszowě. Této výstavy 

jsem se zúčastnila pouze s mojí milou Craze. 

Craze předčila všechna má očekávání…!!! Hned od samého začátku se Craze perfektně 

předváděla a běhala, vesele vrtěla ocáskem a všem dávala najevo jak si dnešní den užívá. 

Ve velmi silné konkurenci Craze obdržela ohodnocení V1, CWC a tím splnila poslední 

podmínku pro udělení titulu POLSKÝ ŠAPION KRÁSY!!!!! 

K polskému šampionátu naší Craze moc a moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších 

úspěchů jak v oblasti pracovní tak i výstavní!!! 

 

XI Národní výstava psů Glogów 

15.03.2011 18:20  

Dne 23.1.2010 se konala XI Národní výstava psů Glogów. Této výstavy se zúčastnila jak 

naše Craze tak i její mladší parťačka Angie. 

První se na posouzení dostala Angie a vyběhala si známku V – výborná a moc pěkný 

posudek. 

Poté do třídy pracovní nastoupila Craze, předvedla se jak nejlépe uměla a od paní rozhodčí si 

vysloužila známku V1, CWC, tím získala svůj druhý titul CWC a ke splnění podmínek pro 



udělení titulu polský šampion krásy ji zbýval už jen malý krůček. 

Craze se zúčastnila i závěrečné soutěže o nejkrásnějšího pracovního psa a k mému milému 

překvapení získala Craze ocenění BIS III pracovní pes výstavy! 

Já i obě holky moc děkujeme Radce Bursíkové za to, že nás tak skvěle dopravila na výstavu a 

zpět a také za milou společnost.  

 

PF 2010 

15.03.2011 18:18  

Všem našim kamarádům, psím i člověčím, přejeme do roku 2010 hodně zdraví, štěstí, 

úspěchů, lásky….a prostě vše NEJ!!!!  

 

 

 

 



Vánoce 2009 – první Vánoce Angie 

15.03.2011 18:17  

Letos jsem se na Vánoce a následné vánoční svátky těšila obzvlášť, protože to byly první 

Vánoce naší malé princezny Angie. Craze si užívala hned od samého rána, protože tušila že ji 

celý den čekají nějaké mňamky a večer spousta dárečků a hraček.  

Angie ovšem neměla ani tušení co ji čeká a o to větší a úžasnější bylo večerní překvapení pod 

stromečkem.  

Po zjištění, že celá ta halda dobrot a hraček pod stromečkem je Angie a Craze, začaly holky 

dovádět jako divé a užívali si tu slavnostní chvíli hupsáním a hupkáním okolo stromečku.  

 

 

Psí Mikulášské klání 

15.03.2011 18:16  

V neděli 6. prosince jsem s Angie přijala pozvání na mikulášské setkání pejsků při 

výcvikové škole Radušky Štencelové. Plny očekávání jsme ráno vyrazily a těšily se co na nás 

bude připraveno. Disciplíny jako aport rohlíku, aport kachny z hluboké vody ve formě 

plastové kachničky v lavoru, průlez tunelem, slalom, atd. nás nadchly, bylo to naprosto 

úžasné a obrovská sranda. I přes to, že nešlo o opravdovskou soutěž a každý fandil každému 

nás potěšilo, že Angie se umístila na 2. místě a „vyběhala“ si kostičku.  

Moc děkujeme za pozvání a výcvikové škole Radušky přejeme mnoho účastníků výcviku a 

spoustu dalších takových super akcí!!!  

 



Zkoušky vloh 

15.03.2011 18:15  

Dne 18. října 2009 se Craze zúčastnila zkoušek vloh - ZV pořádaných OMS Klatovy. Tyto 

zkoušky byly pro Craze i mě velmi náročné, jelikož se zkoušek zúčastnili i jiná plemena 

pejsků, byly jsme nuceny od 9 hodiny do odpoledních hodin hledat po polích a loukách zvěř 

pro splnění disciplín ostatních psů. Po takto náročném dni přišla teprve řada na Craze. Ta 

všechny disciplíny zvládla ukázkově, vysloužila si obdiv a mnoho pochval od rozhodčích a 

umístila se v I. ceně s počtem 166 bodů.  

Moc naší Crazince gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



World Club Show Retrievers a World dog Show 

15.03.2011 18:14  

Ve dnech 10. – 11. října se konaly dvě výstavy a to World Club Show Retrievers a World 

dog Show. Těchto dvou prestižních výstav se zúčastnila pouze naše malá Angie. V sobotu 10. 

října se konala World Club Show Retrievers. Na této výstavě se prezentovala Angie s naší 

kamarádkou Lucinkou a i přes snahu obou holek neposedná Angie dostala ohodnocení N 

(nadějná). Já, panička, jsem den trávila ve škole v Pardubicích a bylo mi moc líto, že jsem 

mou malou holčičku na výstavě nemohla podpořit. Po dlouhém dni ve škole jsem ale kolem 9. 

hodiny večerní dorazila na místo ubytování a čekalo mne velké vítání.  

V neděli 11. října se konala World dog Show. Této výstavy se Angie zúčastnila s lepší 

náladou a také to bylo vidět na našem výsledku.  

Angie se dostala do užšího výběru a jen o fous ji uniklo umístění velmi nadějná 4. Angie si z 

výstavního kruhu odnesla ohodnocení VN (velmi nadějná) a já byla moc spokojená s tím, jak 

se Angie na výstavě prezentovala a jak takovou náročnou výstavu v pohodě zvládla!  

 

Angie a Craze na dovolené u přehrady Lipno 

15.03.2011 18:10  

Hned po výstavě v Mladé Boleslavi dne 29.8.2009 jsme vyrazili na dovolenou do malé 

vesničky Radoslav u přehrady Lipno. Po hektickém dnu jsme kolem šesté hodiny večer 

dorazili na místo a z auta vypustili naši „dravou zvěř“! Craze, která s námi už na tomto místě 

byla o rok dříve nevěřícně koukala a nadšeně vrtěla ocáskem. Angie se hned jako statečná 

průzkumnice vydala na důkladný průzkum. Po nezbytném vybalení věcí nastal nám i 

„čubíkům“ týden lenošení, koupání, hrabání děr na písečné pláži a výletování do malebných 

měst jihočeského kraje.  

Na fotky z radovánek Craze a Angie se můžete podívat ve fotogalerii ve složce „Společné 

foto“.  

 



MVP Mladá Boleslav 

10.03.2011 17:52  

 V sobotu 29.8.2009 se konala MVP v Mladé Boleslavi. Na této výstavě měla premiéru naše 

malá Angie a doprovod a morální podporu ji dělala už zkušená Craze. 

Angie si výstavu užívala hned od začátku, vesele vše zkoumala a nejraději by si se všemi 

účastníky výstavy hrála. Když nastal čas na vystavování, Angie bez rozpaků vběhla do 

výstavního kruhu a postavila se jako ostřílená profesionálka. Během posuzování ostatních 

štěňátek byl samozřejmě čas i na mazlení a blbnutí, ale jakmile znovu došlo na posuzování 

Angie se „vyprsila“ a stála jako vyřezaná. 

Angie si z výstavního kruhu odnesla od paní rozhodčí Zdenky Jílkové pěkný posudek, 

hodnocení VN1 a tudíž se naše malá princezna stala i vítězkou třídy štěňat. 

„5-ti měsíční temperamentní fenka, hezkého tělesného rámce, pěkná hlava s tmavým okem a 

nosem, nůžkový skus, dobře nesený ocas, temperamentní předvedení v pohybu.“ 

Výstavy se také zúčastnila Craze, která ve třídě otevřené získala známku V a též hezký 

posudek. 

Oběma našim holčičkám gratulujeme! 

 

 



 

2. narozeniny naší Craze 

10.03.2011 17:48  

Trochu předčasně oslavila dne 25.8.2009 naše milovaná Craze své 2. narozeniny. I když má 

Crazoušek narozeniny až 30.8. rozhodli jsme se uspořádat oslavu dopředu, protože své 

oficiální narozeniny bude Crazinka slavit na až dovolené válející se a čvachtající se u 

přehrady Lipno. 

Oslava byla velkolepá, jak se sluší a patří. Již v pondělí, den předem, se připravoval pro Craze 

a ostatní psí hosty veliký psí dort, dokupovala se výzdoba v podobě balónků, konfet a jiných 

milých zbytečností a především se Craze musela upravit pro své gratulanty. 

V den „D“ se dort dozdoboval, připravovalo se občerstvení pro hosty a na řadu také přišla 

výzdoba místnosti. 

Craze si celý den užívala jako kdyby tušila, že je a bude hlavní hvězdou! 

V šest hodin dorazili hosté. Raduška Š. se svou smečkou Famous Gold a Stánička H. . 

Nejprve se pogratulovalo oslavenkyni, rozdaly se dárečky, udělalo se několik fotek a poté už 

přišlo na řadu porcování dortu za asistence celé smečky 5-ti nedočkavých hafanů. 

Po spořádání dortu bylo vše důležité vykonáno a tudíž nastal čas na tlachání paniček o psích 

záležitostech a muckání a drbání spokojených a nacpaných pejsků. 

Po krásně stráveném večeru v milé společnosti Craze i její sestřička Angie usnuly jako andílci 

a vypadaly opravdu spokojeně. 

No a co víc dodat? No přeci….. 

Naše milovaná Crazinko, k Tvým 2. narozeninám Ti přejeme hodně zdraví, lásky, 

spokojenosti, radosti a…..no prostě vše Nej…..!!! Jsi naše zlatíčko! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Speciální zkoušky z vodní práce, OMS Klatovy 

10.03.2011 17:43  

O tomto víkendu, v neděli 23.8.2009, jsem se s Craze zúčastnila speciálních zkoušek z 

vodní práce pořádaných OMS Klatovy.  

Výprava na zkoušky začala časně ráno i když se všem zúčastněným nechtělo z vyhřátých 

pelíšků. Důležitou funkci řidiče, morální podpory a milé společnosti zastala Raduška 

Štencelová, která nás, všechny tři dámy, dovezla v pořádku a včas na místo konání zkoušek. 

Za to já i Craze moc děkujeme! 

Prostředí, v němž se zkoušky konaly, bylo na první pohled krásné a proto jsem byla zvědavá, 

v jakých zákoutích budou jednotlivé disciplíny probíhat. 

Po zahájení zkoušek se naše skupina přesunula na stanoviště k vodě, kde probíhaly první 2 

disciplíny a to přinášení 2 kachen z hluboké vody - handling a přinášení kachny z hluboké 

vody. První disciplínu zvládla Craze úspěšně a vysloužila si známku 4. Při disciplíně 

přinášení kachny z hluboké vody Craze obdržela známku 3 a to pro opakování povelu. Craze, 

která je ochotna jít pro kachnu přes „mrtvoly“, těsně před vlezem do vody uslyšela střelbu z 

druhého břehu a chudinka koukala kde co padne. I přes toto škobrtnutí Craze dokončila 

disciplínu se vší elegancí. 

Po práci ve vodě následovala práce v rákosí. Za tuto disciplínu získala Craze známku 4, 

veliký obdiv a pochvalu od rozhodčích za skvělou práci v rákosu a excelentní dohledání 

kachny. 

Stejně tak Craze získala velikou pochvalu i u disciplíny vyhledání a dohledávka pohozené 

kachny, kdy Craze kachnu dohledala a přinesla v časovém limitu 23 vteřin, což byl nejlepší 

čas. 

Poté již následovaly disciplíny chování na stanovišti, marking a vodění psa. Za disciplínu 

chování na stanovišti Craze obdržela známku 3 pro uvázání, z markingu známku 4, z vodění 

známku 4 a opět pochvalu za ukázkovou chůzi u nohy. 

Celkově tak Craze dokončila zkoušky v I. Ceně s počtem 130 bodů.  

Moc a moc našemu milému Crazouškovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších pracovních 

úspěchů!!! 

 

 

 

 



VI. ročník Poháru Světa myslivosti 

08.03.2011 21:01  

O víkendu 15.-16.8.2009 jsem se s Craze zúčastnila VI. Ročníku Poháru světa myslivosti 

pořádaném KCHLS v nedalekém Malešově. 

V sobotu se konaly podzimní zkoušky a i přes úmorné vedro si Craze „vypracovala“ I.cenu a 

pochvalu od pánů rozhodčích naší skupiny za nejlépe zvládnuté slídění s dohledávkou. 

V neděli následovaly speciální zkoušky z vodní práce, kde se Craze umístila ve III.ceně pro 

nepříliš dobře předvedený marking. K tomuto výsledku přispělo velmi teplé počasí, únava z 

předchozího dne a také to, že se Craze takto náročných dvoudenních zkoušek účastnila 

poprvé. Opět si však Craze vysloužila pochvalu od pánů rozhodčích, tentokrát za nejlépe 

zvládnuté přinášení kachny z hluboké vody. 

VI. Ročníku Poháru světa myslivosti se také zúčastnil tatínek naší Angie Heartbreaker Is 

Friendly – „Chico“, který získal v sobotu I.cenu z PZ a v neděli II.cenu ze SZVP.  

Craze i Chicovi moc gratulujeme a přejeme hodně síly a úspěchů při dalších zkouškách!!!  

 

NV Legnica, Polsko 

08.03.2011 21:00  

Ve dnech 1.-2.8.2009 jsem se s Craze Girl Famous Gold zúčastnili dvoudenní výstavy v 

Legnici v Polsku. Tyto dvě výstavy se mnou a Craze po dlouhé době absolvoval také páníček 

Craze, který měl díky mé ještě stále neuzdravené ruce velmi důležitou funkci řidiče. 

V sobotu 1.8. se konala Národní výstava loveckých plemen, kde Craze ve třídě pracovní 

získala hodnocení V2. 

V neděli 2.8. následovala Národní výstava, kde se Craze umístila na 1. místě, avšak pan 

rozhodčí všechny fenky z pracovní třídy bohužel ohodnotil známkou VD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NVP Mladá Boleslav 

08.03.2011 11:43  

 Dne 18.7.2009 se konala Česká národní výstava psů v Mladé Boleslavi. Jelikož jsem měla 

ruku v sádře, tak se na této výstavě v pracovní třídě prezentovala naše Craze Girl Famous 

Gold s Radkou Štencelovou. I přes nepříznivé počasí se Craze předvedla moc krásně, získala 

od pana rozhodčího Milana Hampla hodnocení V4 a tento posudek. 

  

"Dospělá fena, ušlechtilé hlavy, tmavého oka, nůžkového skusu, správné úhlení a správná 

mechanika hrudních a bederních končetin, dobře vyvinutý hrudník, temperamentní, dobře se 

prezentuje." 

  

Moc děkuji za krásné předvedení a společnost Radce Štencelové, bez jejíž pomoci by se 

Craze této výstavy nemohla uskutečnit. 

 


