
          Dog trekking  CESTOU VLKA  6. ro ník 2008
Byl letos op t v Lou né nad Desnou. Je to náro ná sportovn  kynologická akce, kdy ú astníci
prochází trasu horským terénem Jeseník  až na Paprsek a Kralický Sn žník. Ve dvou etapách
s povinným bivakováním urazí vzdálenost až 90 km.

Po adatelem je „ Masher´s club long hairy tails ( on caps) „ pod záštitou obce Lou ná.
Vše o innosti „mašer “ je možno najít na stránkách www.stezkou-vlka.dogtrekking.info

es šest desítek psovod  se svými ty nohými kamarády se od tvrtka 28.8.2008 scházeli
k prezentaci v areálu Rybníka Kocián. Ze zahrani í tu byli ú astníci z N mecka, Slovenska,
Polska a  také rakouští maše i. Tito oplatili našim organizátor m pomoc p i letošní sout ži
v Alpách. Hlavní po adatel akce Vladimír Páral  za svoji agenturu  www.stistko61@seznam.cz
nešet il chválou na komplexní vybavenost zdejšího areálu v Lou né a p ipustil možnost další

který ro ník uspo ádat v areálu Rybníka Kocián. P edpokládá, že se ješt   poda í vybudovat
ubytovací kapacitu na hasi ské zbrojnici, aby všichni ú astníci mohli nocovat v míst .

Start i cíl byl u Rybá ské bašty. Také vyhodnocení ú astník  v kulturní místnosti
hasi ské zbrojnice bylo na odpovídající úrovni této mezinárodní akce. Ú astníci velmi uvítali
adu doprovodných akcí po ádaných v Lou né. Byl to nejen varhaní koncert v zámecké kapli,

velmi zajímavá akce „D evosochání“ a p ehlídka um leckých d l desítky socha  v etn  všech
vystoupení, dražby um leckých p edm ,  ukázky emesel a nabídky nejr zn jších výrobk i
suvenýr . Vrcholem byla „oh ová show“ v zámeckém parku.

V sobotu po ve i a nakrmení ps  ú astníci  mohli teprve odpo inout a na Rybá ské
bašt  prožít záv r dne p i tane ním ve eru.

Antonín Kaláb dne 31.8.2008
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