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Úvodem ...
Ahoj všichni,

posíláme vám hodně zimních pozdra-
vů. Z vašich ohlasů se domnívám, 
že se vám první číslo líbilo, a tak vás 
snad potěší i druhé číslo. Kdo kdy tvořil 
něco podobného doma na koleni ví, 
že se občas vloudí nějaký ten šotek. 
A i nás si potvora našel. Při grafickém 
zpracování a převodu do pdf formátu 
se mi přihodila nemilá věc, a to že fotky 
ve fotoseriálu jsou pouze v náhledové 
kvalitě. Moc mě to mrzí, fotografům 

se omlouvám a doufám, že vás to 
neodradilo od posílání pěkných fotek. 
A taky jsem s hrůzou zjistila, že zmizel 
autor článku "...a nepresviedčajte ma o 
opaku!". Panu Milanu Adámekovi posí-
lám omluvu na Slovensko. I když jsem 
přesvědčená, že každý pochopil, kdo je 
ten milovník psů. Pan Adámek na nás 
nezanevřel a i v tomto čísle vás potěší 
milým článkem.

V letošním roce se ve světě tibeťáků 
událo mnoho zajímavého a určitě stojí 

za to aspoň některé události zmínit. 
Jednou z nejvýznamnějších akcí letošní-
ho roku byl beze sporu Světový kongres 
tibetských teriérů či Tibet Dog Europe. 

Pokračujeme v seriálu Pes a my a foto-
grafickým seriálem. 

Dík všem, kdo se aktivně zapojili a vám 
ostatním za přízeň. Hezké zimní večery 
a všechno nej v roce 2006.

Radana Sojková

Na titulní straně:  Ch. Mocowodos X-Model Xanthia a  JCh. Arien Lamleh Schambala (foto: Martina Adámeková)



AKTUÁLNÍ TÉMA

Světový kongres tibetských teriérů se koná každé dva roky. V roce 2005 byl jeho pořádáním pověřen německý klub 
KTR (Internationaler Klub für Tibetische Hunderassen e.V.). Tento  klub byl založen v roce 1967 a je dnes největ-
ším klubem sdružujícím chovatele a majitele plemen: tibetský teriér, lhasa apso, Do Khyi (tibetská doga) a tibet-
ský španěl.  Je začleněn do německé kynologické organizace (obdoby naší ČMKU)  "Verbands für das Deutsche 
Hundewesen e.V." (VDH).
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Kongres se konal v sobotu 7.5.2005 
v městečku Oer-Erkenschwick nedaleko 
Dortmundu. Po ranní prezentaci jsme si 

našli místečko, abych mohla vzít sebou 
i pejsky a mohli ležet pěkně v uličce. 
Jak Any, tak naše štěňule Shalu byly 
vzorné, stejně jako většina přítomných 
psů. Hotel poskytoval nejen příjemné 
prostředí pro jednání, ale i pěkné okolí 
parku na venčení čtyřnožců. 

Kongresu se účastnilo 157 přihláše-
ných z 20 zemí. Nejvíce (51) jich bylo 
samozřejmě z pořádající země. Druhou 
nejvíce zastoupenou zemí (21 účastní-
ků) byla Velká Británie. Z České repub-

liky se přijelo podívat pět chovatelek. 
Program kongresu byl nabitý. Některá 
témata chovatele velmi zaujala, něk-
terá méně. Kongresu předsedal pan 
Christofer Habig, předseda KTR, který 
kongres zahájil a přivítal všechny pří-
tomné a celý kongres moderoval, stej-
ně jako druhý den speciální výstavu.

První přednáška autorů Dr. Rolfa 
Brahma a Dr. Kaspara Matiaska byla 
na téma  CCL - onemocnění tibet-
ských teriérů. O dědičném onemocnění 

Tibetan Terrier World Congress  (9. světový kongres tibetských teriérů 2005)

Tentokrát jsme si připravili pro vás dva recepty na jednoduché narozeni-
nové dorty. Jeden je lidsko - psí a druhý trochu složiotejší je určený jen 
a jen pro vaše chlupaté miláčky. Autorkou prvního receptu je paní Jarka 
Bucková a toho psího paní Věra Pospíšilová. Tak pěkné vaření a třeba 
vás napadne i nějaká inovace našich receptů.

V míce dobře vyšleháme v 
míse 2 tvarohy, 2 Lučiny a 3 
lžíce medu. 
Do dortové formy předem 
vypláchnuté studenou vodou 
naklademe vrstvu piškotů, kte-
ré jsme předtím trochu namočili 
ve studeném kakaovém nápoji. 

Na zhotovení dortu o průměru 22 cm a 
výšce 6,5 cm potřebujeme: 

-  500 g dušené rýže
-  sádlo
-  strouhanku
-  5 vajec
-  asi 1/3 másla 
-  3 běžné játrové či jiné paštiky
-  dle fantazie koupené pamlsky pro 
 pejsky, kterými ozdobíme dort
-  sáček sezamových semínek na 
 posyp (nebo strouhaný sýr)
-  můžeme přidat ovesné vločky či 
jiná 
 semínka, která prospívají pejskům,  
-  vypečenou šťávu z masa. 
 
Pracovní postup:  
Rozhodne-li se panička tento dort při-
pravit, musí ho začít dělat den předem, 
neboť základem dortu je dušená rýže 
Po dušení rýži lehce promícháme a 

Poté na piškoty dáme vrstvu tvarohové 
směsi.
Následuje další vrstva piškotů máče-
ných v kakau a poslední vrstvou je 
tvahovová.
Necháme do druhého dne v chladničce 
pořádně vychladit a před podáváním 
ozdobíme kakaem.

Pro mlsné jazýčky

Tvarohový dort

Dort jen a jen pro psíky (očima Alfa)
necháme vychladnout. Moje panička  
rýži dusila ve vodě, do které přidala 
ještě vypečenou šťávu z masa, jež 
však zbaštili sami. 
Zatímco rýže chládne, je vhodné při-
pravit si dortovou formu na pečení. 
Vymažeme ji silně sádlem a stejně tak 
silně vysypeme strouhankou. Chceme-
li mít dort s nástavbou na svíčky jako 
jsem měl já (viz. obrázek), vymažte 
i mističku s tvarem vhodným na umís-
tění do středu dortu. 
Troubu si zapneme na mírné pečení 
podle typu trouby a rošt dáme na spod-
ní držák. 
Rýže vychladla a do ní nyní zamícháme 
žloutky a rozpuštěné máslo. Nakonec 
vmícháme lehce sníh z bílků a naplní-
me formu i misku, pokud ji použijeme. 

Těsto v dortové formě pečeme nejmé-
ně půl hodiny, až je opravdu propečené 

(zkusíme špejlí, aby se nechytalo na 
dřívko) a na povrchu je růžová kůrčič-
ka, mňam. V misce je méně těsta, tak 
je dříve upečené, pozor, musíte hlídat. 
Necháme zchládnout ve formách, tudíž 
jsme tento den skončili. 

Druhý den už nás čeká příjemnější čin-
nost – zdobení. Rozmícháme paštiky 
na krémovou hmotu a celý dort pěkně 
potřeme stěrkou či nožem. Do středu 
umístíme bochánek z misky a také 
potřeme paštikou. Potom už se fantazii 
meze nekladou a zdobíme a zdobíme 
– sypeme semínky, strouhaným sýrem, 
lepíme granule (i barevně) a pamlsky.  
Zbývá osadit správný počet svíček 
– a jde se slavit. Musím však zdůraznit, 
že dort naleželý z ledničky druhý den je 
bezkonkurenční. Panička mi ho s lás-
kou nakrájí na kostičky a já si ž……

Váš Alfi. 
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CCL (Canine Ceroid  Lipofuscinosis) se 
poprvé diskutovalo na kongresu TT v 
roce 2003 v USA. Od té doby jeho sle-
dování pokročilo a začali se jí zabývat 
nejen američtí, ale i evropští veterináři. 
Tato nemoc se objevuje u lidí, psů, 
ovcí, koz, koček, koní a hlodavců. V pří-
padě psů je dosud nejvíce zmapována 
u anglických setrů, border kolií, kde byl 
již nalezen gen odpovědný za tuto cho-
robu. Při zkoumání dědičnosti dospěli 
veterináři k závěrům, že se zřejmě jed-
ná o stejnou dědičnost jako u již mnoho 
let sledovaných očních chorob (PRA, 
LL). Toto onemocnění postihuje psy v 
pozdějším věku, nejčastěji mezi 7.-14. 
rokem. Původně se hovořilo o tom, že 
je to problém linie amerických lamleh, 
ale některé evropské případy dokazují, 
že se tato choroba může vyskytnout 
v jakékoli z ostatních linií. Více o této 
nemoci můžete najít na stránce cho-
vatelky Simony Jemelkové: http://www.
sengge.info.

Na první přednášku navazovala dal-
ší, prezentovaná Dr. Anne Wohlke na 
téma Genetická analýza CCL u tibet-
ských teriérů. Paní doktorka velmi 
nezáživnou formou podávala poměrně 
důležité informace týkající se dědičnos-
ti.  Prezentovala schémata dědičnosti, 
z kterých vyplývá, že nemocné může být 
jen zvíře, které má oba rodiče přenašeče 
této choroby. Zároveň pokud se sejdou 
rodiče přenašeč a zdravý, mohou vlo-
hu choroby předat svým potomkům po 
mnoho generací. Nelze tedy nikdy říci, 
že ta či ona linie je "čistá".
Všichni chovatelé tibetských teriérů jsou 
nadšenci do plemene, většina z nich 
se živě zajímá o zkoumání dědičných 
chorob a snaží se k chovu přistupovat 
zodpovědně. Proto si myslím, že se 
není třeba obávat nějakého závratného 
rozšíření této choroby.

Dr. Reinhard Schramm hovořill ve své 
přednášce o onemocnění štítné žlázy 
u tibetských teriérů. Tato přednáška 
byla velmi komplikovaná, pro mě ne-
srozumitelná. Ale i na ostatních účast-

nících bylo vidět, že je spíš ubíjí, než by 
jim něco přinášela. Ale je dobré vědět, 
že i u psů se mohou vyskytnou některé 
další choroby a dají se léčit nebo léky 
upravit jejich průběh.

Podstatně zábavnější a poučnější byla 
přednáška Prof. Dr. Martin S. Fischera 
o pohybovém aparátu psů,  speciálně 

VDH European Sieger Show - psi tř. mladých: V1, CAJC - Kenny-Lamleh von Kamal-a-schi-
la, Nomechan Vir-Claude Senght at Veronys, Notorius Nadis Lamleh von der Lobenbreite, 
Hawi-Ma-Lou I'Little Stuart 

VDH European Sieger Show - feny tř. šampionů: Xam-ba Lamleh von Nama-schu, Ka Ta 
Ya's Ida Ida, Waterley Rather Risque, V1 - Eyala Sang-mo Lamleh von der Lobenbreite

VDH European Sieger Show - BOB: 
Ch. Waterley Dressed to Impress

tibetských teriérů. Názorně na plát-
ně, ale i za pomoci modelu ukazo-
val a vysvětloval pohyb různých zvířat 
(koně, krávy, hlodavců a psů). Hovořil 
o mechanice pohybu nejen u tibeťáků, 
ale i u jiných plemen. Jeho přednáška 
byla nejen zajímavá, ale také zábavná. 
Pokud by měl někdo zájem, můžu mu 
ukázat sborník z kongresu, kde jsou 
názorné obrázky. 

Posledním, ale zdálo se že nejzajíma-
vějším tématem byla již na kongresu 
ve Švédsku v roce 2001 diskutova-
ná výška tibetských teriérů. Uznávaný 
britský chovatel a rozhodčí Dr. Mike 
Tempest (chov. stanice Mikudi) prezen-
toval výsledky měření tibetských teriérů 
ve Švédsku. Ve sborníku kongresu jsou 
také uvedeny názory patnácti předních 
anglických chovatelů a posuzovatelů 
tibetských teriérů na výšku tibetských 
teriérů. Většina z nich se shoduje v 
názoru, že pokud posuzují psa, který 
překračuje svou výškou horní hranici, 
nepenalizují ho, pokud neztrácí svou 
typičnost. Toto téma je zřejmě pro cho-
vatele velmi zajímavé a bylo na přítom-
ných vidět, jak živě diskutují. I v mnoha 
diskusních příspěvcích bylo vidět, že 
to není poprvé a ani zřejmě naposledy, 
co je toto téma přetřásáno. Jak jsem 
z mnoha názorů pochopila, je většina 
chovatelů proti zvednutí horní hranice 
výšky tibetského teriéra, protože pře-
rostlý tibeťáci více vykazují vady proti 
správnému typu, jako jsou například 
nesprávný pohyb, labutí krk, přeúhlené 
končetiny, hrubé a příliš těžké kosti, atd. 
Stejný problém je pak s výškou menší, 
než je dolní hranice. Většinou se pak 
jedná o jedince s krátkýma nohama, u 
kterých se může vyskytnout i zkrácená 
čenichová partie a svým typem se pak 
blíží spíše lhasa-apso.

Výsledky měření v roce 2001 ve Švédsku:
Psi (33): 30% ve standardu, 70% vyšší 
než standard (z toho nejvíce okolo 
42,5 cm).
Feny (32): 87,5% ve standardu (nej-
více okolo 38,5 cm), 2,5% vyšší než 
standard.
Navrhovaná ideální výška pro psa 
41 cm (16 in) a pro fenu 38 cm (15 in).
Navrhované akceptovatelné rozmezí 
výšky pro psa 38-43 cm (15-17 in) 
a pro fenu 36-41 cm (14-16 in). 

Poté následovaly příspěvky jednotli-
vých zemí. Pro oživení prezentace bylo 
možné použít počítač. Některé byly 
zajímavé, některé zábavné, někteří 
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Tibet Dog Europe Hollabrun (4.6.2005)

VDH European Sieger Show - tř. otevřená: 
V2, ResCACIB, ResCAC: Sheydon's Nyima 
Dolma

VDH European Sieger Show - tř. šampionů 
- feny: V4: Xam-ba Lamleh von Nama-
schu, V3: Ka Ta Ya's Ida Ida

přednášející dosahovali úrovně uspa-
vače hadů. Za Tibetan Terrier Club 
vystoupila Mgr. Alena Halířová. Některé 
přítomné země neměly příspěvek žád-
ný, což je jistě škoda.

Ve večerních hodinách se pak konal 
banket. Toho jsem se již neúčastnila. Po 
skončení kongresu jsem spěchala do au-
ta, kde celé odpoledne holky spokojeně 
chrupkaly a jely jsme na večeři a odpočí-
vat. Hlavně jsem si chtěla užít ještě naší 
štěňule, než jí pošlu do světa.

Společně s kongresem měli účastníci 
možnost navštívit dvě významné výsta-
vy. V pátek 6.5.2005 VDH European 
Sieger Show (CACIB), konanou v Dort-
mundu. Posuzování tibetských teriérů 
se ujali dva rozhodčí. Psy  posuzoval 
švédský rozhodčí Goran Bodegard, 
feny portugalský rozhodčí Louis Pinto 
Texeira. Bylo přihlášeno 119 tibetských 
teriérů, posouzeno bylo 106 tibeťáků. 
Tato výstava byla organizačně výborně 
zvládnutá a pěkná.

V neděli 8.5.2005 pořádal německý klub 
KTR Tibetan Terrier Specialty (CAC). 
Tato prestižní výstava se konala ve 
stejném místě jako kongres. Přihlášeno 
bylo 160 tibeťáků (81 z Německa, 79 
z ostatních zemí), a tak byla oproti 
původně anoncovanému norskému roz-
hodčímu Rune Lysgaard přizvána ještě 
finská rozhodčí Kirsti Lummelampi. Oba 
rozhodčí posuzovali precizně, ale velmi 
svižně, protože při takovém počtu při-
hlášených psů si nemohli dovolit tempo 
zmírnit.  V každé třídě si nejprve pro-
hlédli psy na stole, pak v pohybu. Pak 
si nechali všechny psy proběhnout 2-3 
kolečka a vybrali asi 10 jedinců. Poté 
si prohlédli jejich pohybu zepředu a 
zezadu  a vybrali 4 jedince do pořa-
dí. Všechno klapalo.  Byly třídy, kde 
nastoupili jen a jen krásní psi a bylo 
opravdu velmi těžké vybrat. Pak samo-
zřejmě museli rozhodčí vybrat psa, který 
se jim typově nejvíce líbil. Téměř všich-
ni předvedení jedinci byli typičtí a v 
super výstavní kondici, o předvedení 
ani nemluvě. Našly se ale i výjimky, 
u kterých by se dala vytknout úprava 
srsti, předvedení atd. 
Tato výstava byla prezentací evrop-
ského i amerického chovu, různých 
typů a linií. Každý si mohl vybrat podle 
svého gusta. 

I když různí chovatelé mají na chov růz-
né názory, okolo kruhu nevládla ani na 
jedné výstavě nevraživost. Každému 
vítězi diváci tleskali a atmosféra byla 
opravdu skvělá. Ještě dlouho po výsta-
vě chovatelé zůstávali a diskutovali, 
ukazovali si své psy a mluvili nejen o 

jejich přednostech, ale i nedostatcích. 
Vždyť právě to je na takovém setkání 
to nejdůležitější a pro chovatele nej-
cennější. Mají možnost konfrontovat 
výsledky svých chovatelských plánů s 
ostatními chovateli. 
Pro mě jako chovatele - začátečníka 
to byla obrovská příležitost vidět nejen 
spoustu nádherných zvířat, ale poznat 
nadšence, kteří se chovu tibeťáků věnu-
jí dlouhá léta. Většina z nich není na 
radu skoupá a jediným problémem byla 
moje špatná jazyková vybavenost.  

Výsledky s fotografiemi najdete:
Europasiegerschau Dortmund (6.5.)
http://www.tibethunde-ktr.de
World Congress TT Specialty (8.5.)
http://shows.sengge.info

Příští světový kongres tibetských 
teriérů se bude konat v roce 2007 
v Northamptonshire ve Velké Británii. 
Pořádajícími kluby jsou The Tibetan 
Terrier Association a The Tibetan Terrier 
Breeders & Owners Club. Více : 
http://www.the-tta.org.uk/congress.htm

TDE Hollabrun: exc.1, BJ, AWA SKAR, BIS Junior (pes, tř. mladých) - Notorius Nadis Lamleh 
von der Lobenbreite, rozhodčí: Tuula Plathan (FIN), exc.1, CACA, SKAR-MO, BOB  (fena, tř. 
otevřená) - Ta-ra-ni Lamleh von Nama-schu

Jak je v poslední době příjemným 
zvykem, bývají dvě prestižní výstavy 
konány společně, aby účast vystavo-
vatelů byla co největší. Ne jinak tomu 
bylo i v případě Evropské výstavy v 
Tullnu (2/6/2005) a Tibet Dog Europe 
(3/6/2005). Obě tyto výstavy nebyly pro 
české vystavovatele daleko, zúčastnili 
se obou. Z výsledků Evropské výstavy 
v Tullnu stojí určitě za to zmínit velký 
úspěch psa ICh. H´Aran Horpa Tashi 
Bodjul, který získal titul Evropský vítěz 
a BOB a zaslouží velkou gratulaci.

My jsme se jeli podívat na TDE do 
městečka Hollabrunn. Mimo jiné jsme 
se velmi těšili i na přátele, s kterými 
jsme se tam měli sejít. Dorazili jsme 
kolem osmé hodiny a posuzování mělo 
propuknout v deset hodin. Bylo tedy 
dost času vyvenčit psiska a pozdravit 
se se všemi. 
Výstava se konala ve sportovní hale. 
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ZÁBAVA

Organizace poněkud pokulhávala, ale 
to bych pořadatelům odpustila. Co ne 
byly velmi malé kruhy těsně spolu 
sousedící. Abychom něco viděli, stáli 
jsme u vchodu do kruhu, protože okolo 
kruhu místo nebylo. Také bych očeká-
vala koberce pro správné předvedení 
pohybu. Vystavovatelé záhy zjistili, že 
tempo, které obvykle jejich chlupáčům 
vyhovuje je spíš na škodu. 
    
A pak byl čas soustředit se na posu-
zování, kterého se ujala renomova-
ná finská chovatelka a rozhodčí paní 
Tuula Plathan. Na její posuzování bylo 
radost pohledět. Zřejmě i ona si chtěla 
výstavu užít a velmi podrobně si všech-
ny psíky prohlédla nejen na stole a v 
pohybu. Posudky byly velmi precizní. 
Protože bylo hlášeno jen 52 tibeťáků, 
mohla si opravdu takové pečlivé posu-
zování dovolit. Velmi vážila i pořadí v 
jednotlivých třídách a dočkali jsme se 
i zdůvodnění. Divákům vysvětlila, co u 
psů upřednostňuje a proč pořadí zadá-
vá tak jak zadává. 

Naši dva zástupci nastoupili v třídě mla-
dých - psů. Byli to Marco Polo Sengge 
(chov. S.Jemelková, maj. S. Jemelková 
a E.Skokánková) a A´Jigme Lamleh 
Schambala (chov. B. Blažejová, maj. 
manž. Niebauerovi). Oba dostali výbor-
nou a Jimi se umístil na pěkném 4 mís-
tě.  Třídu vyhrál Notorius Lamleh von 
der Lobenbreite, chov. a maj.: Manuela 
Neum. Získal i titul "Awa Skar" (nej-
lepší junior - pes, Awa = dítě, Skar = 
hvězda). 
Další český zástupce hájil barvy v třídě 

šampionů. Byl to ICh. H´Aran Horpa 
Tashi Bodjul (chov. E.Pravdová, maj. 
manž.Pravdovi). Aran  se dokonale 
předvedl a za svůj výkon si právem 
zasloužil V1, CACA. Při boji o titul 
"Skar" (nejlepší pes) paní rozhodčí 
dost dlouho váhala a nakonec své roz-
hodnutí všem vysvětlila. Tento prestižní 
titul si nakonec odnesl vítěz třídy otevře-
né Habakuk-Tibatong's Gaston, jehož 
otec pochází z chovu paní rozhodčí, 
a jeho typ jí byl nejbližší.   
      
Fenek bylo o trochu víc jak pejsků. Už 
ve třídě štěňat se malých nadějí obje-
vilo hodně a byla to velmi veselá třída, 
majitelé jako handlery nasadili i lidská 
mláďata. Takže spíš než o posouze-
ní kvality to bylo o veselosti a rozver-
nosti.  Titul "Awa Skar-mo" (nejlepší 
junior - fena, Mo = žena) získala čer-
nobílá fenka Chihosang omah Lhamo's 
Queeny, (chov. B. Giebfried, maj. manž. 
Buggermannovi). Při posuzování v třídě 
otevřené se bylo také na co dívat. Tuto 

třídu vyhrála opravdu pěkná fena Ta-ra-ni 
Lamleh von Nama-schu (chov. A. Peine, 
maj.: I.Stegmeijer). Ta-ra-ni je elegant-
ní fena s krásným typem, a proto si i 
zasložila titul "Skar-mo"  (nejlepší fena). 
     
V třídě šampionů nastoupila naše 
zástupkyně Mocowodos X-Model 
Xanthia (chov.: N.Thomson, maj. B. 
Blažejová), která získala od paní roz-
hodčí velmi pěkné hodnocení, známku 
výbornou. 
 
Poslední českou reprezentantkou byla 
ve třídě veteránů Ch. San Tserei Laika, 
(chov. S. Schimeck, maj. S.Jemelko-
vá). Sani se předvedla velmi pěkně, 
a i když skončila na druhém místě, 
byla super.  
           
O titul BOB bojovali nejlepší mladí s 
tituly Awa-Skar a Awa-Skar-mo, nej-
lepší dospělý s tituly Skar a Skar-mo 
a nejlepší veteráni. Titul BOB po prá-
vu získala fenka Ta-ra-ni Lamleh von 
Nama-schu. Nejlepším psem (BOS) se 
stal mladý pes Notorius Nadis Lamleh 
von der Lobenbreite. Paní rozhodčí 
oběma vítězů přivezla osobní dárek 
- plyšové soby, pro fenku s červeným 
oblečkem a pro psa s modrým. Bylo to 
velmi milé. 
          
Po zážitcích z Německa, kde jsme 
měli možnost vidět podstatně více psů 
z různých chovů, byla i tato výstava 
velmi příjemná a byla jsem ráda, že 
jsme vyrazili.
Další ročník TDE se bude konat 
23.9.2006 v Mariboru (Slovinsko).

TDE Hollabrun: Notorius Nadis Lamleh von 
der Lobenbreite (chov. a maj. M. Neum, G)

Chcete vědět, jaký typ je váš pes? Dozvíte se to z našeho testu, který vám pomůže 
poznat charakter vašeho čtyřnohého přítele. Určitě pak s nim budete lépe vycházet 
- třeba není vůbec "bláznivý", má jen špatné návyky! A co když je pouze zasněný? 
Nabízíme vám 14 otázek - odpovědi jsou označeny písmeny. Vyberte odpověď, kte-
rá nejvíce vyhovuje reakcím vašeho psa a písmena zakřížkujte v přiložené tabulce k 
číslu otázky. Který typ je váš pes, poznáte podle množství křížků u písmene.

1. Jste-II delší čas mimo domov, jak se po vašem příchodu chová váš pes?
* Je radostí bez sebe a skáče na vás    BDH
* Přinese vám svou hračku         BG
* Štěká, kňučí a odstrkuje ostatní členy rodiny  ACF

2. Jak se chová při jízdě autem?
* Musíte ho přinutit, aby vůbec do auta nastoupil  CE 
* Nastoupí okamžitě a pohodlně se usadí   ABD
* Štěká na všechny kolemjdoucí     CF

3. Jak se chová, když právě večeříte?
* Prosí, loudí, škemrá   CBDE
* Ukázněně sedí na svém místě   G
* Okusuje dřevo, klacek, kamínek nebo svou hračku  CD
* Je zvyklý, že ho zavíráte do jiného pokoje   AF

Jaký typ je váš pes
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4. Jak se chová, když ho hubujete?
* Naslouchá provinile, ale pozorně  AG
* Odplazí se na své místo  A
* Vypije všechnu vodu z misky nebo žere  CD
* Vůbec neposlouchá  BEFH

5. Jak se chová k dětem?
* Chce si s nimi hrát  BDGH
* Musíte ho zavírat, mohl by je kousnout  CEF
* Chová se k dětem opatrně, jemně, chrání je G
* Schová se  D

6. Jak reaguje, když se mazlíte s jiným člověkem?
* Štěká, fňuká, tlačí se mezi vás   ABD
* Utrápeně přihlíží a netroufne si reagovat  AC
* Má radost a chce se také mazlit  GH
* Odhání jednoho z vás  EF

7. Jak by se choval při vašem případném napadení?
* Štěkal by na násilníka  EGH
* Vrhl by se na útočníka  CEF
* Hledal by u vás ochranu  B
* Přihlížel by a vrtěl ocáskem  CD

8. Jaké si myslíte, že má váš pes vlastnosti?
* Je nervózní  CDE
* Rád okusuje kamínky a klacky  BD
* Má rád pité a žrádlo  C
* Poslouchá jen jednoho člena rodiny  EHAF

9. Jak reaguje na cizí návštěvy?
* Štěká a čeká, co se stane  D
* Schová se do svého kouta  C

* Chová se zle a je schopen i kousnout  FECH
* Položí se a čeká na pohlazení  ABC

10. Jak se chová, když přijdou přátelé?
* Leží na místě a raduje se, když ho pán pohladí G
* Snaží se být středem pozornosti  ABH
* Raději má svůj klid a když si ho nikdo nevšímá C
* Je agresivní a muste ho zavřít do jiného pokoje EFH

11. Chcete-li mu vzít jeho nalezenou věc, jak reaguje?
* Výhružně vrčí   CEGH
* Klidně mu ji můžete vzít  BGH
* Uteče s ní  AD
* Chce si s vámi hrát  BGH

12. Jak se chová u zvěrolékaře?
* Stáhne ocásek a zaleze   ABK
* Když přijdete na řadu, kňučí  CBD
* Zůstane klidně sedět, ale chtěl by si hrát  G
* Přes váš zákaz dovádí s ostatními  EFH

13. Jak se chová k ostatním psům při procházce?
* Očuchává je  G
* Vrhne se na psy bez předchozího varování  AC
* Nevíte proč, ale vždy ho někdo pokouše  CEH

14. Co dělá, když je doma sám?
* Kňučí a štěká  ABD
* Je hodný, spí na svém místě  G
* Z dlouhé chvíle ničí a okusuje věci v bytě  BEH
* Krade věci a chovává si je a pak je důsledně hlídá CF

Tabulka pro vyhodnocení testu:

Výsledky testu:

TYP A - Žárlivý
Trpí strachem, že ztratí milovanou oso-
bu. Žárlivost může ovlivnit psychický 
stav psa, který se může projevit i 
depresemi, nečistotou, nechutenstvím, 
zvracením, průjmem, apod. Takový stav 
neberte na vědomí ješitně, chovejte se 
ke psovi příměřeně, nerozmazlujte ho. 
Máte-li i další domácí zvířata, žádné 
neupřednostňujte, všem dávejte stej-
nou lásku a pocit jistoty, že existujete 
pro všechny.

TYP B - "Věčné dítě"
Takového psa jste si vychovali přehna-
nou péčí a rozmazlováním. Kňourá, 
škrábe, olizuje se, ale také skáče na 
všechny příchozí. Je to normální u ště-
ňat, ale ne u dospělého psa. Začněte 
s důslednou výchovou. Je-li váš pes 

vedlivé tresty atd. Převýchova je těžká, 
ale pokus stojí za to.

TYP D - Hypochondr
Útěk do nemoci je častý i u psů. Chtějí  
na sebe upozornit. Většinou to vyplý-
vá ze zkušeností, kdy byli zranění a 
měli kolem sebe větší péči. Naříkají 
a skutečně se u může objevit bolest. 
V příštích minutách je ale takový pes 
schopný pronásledovat kočku. U psů 
může tento stav vyvolat i žárlivost. 
Berte to vědomí bez rozmazlování a 
litování. 

TYP E- Kverulant
Je to sebevědomý, inteligentní pes a 
jeho neposlušnost není neurologické-
ho původu. Na každého člena rodiny 
používá jinou taktiku: pána poslechne 
na každé slovo, ostatní dospělé pří-
ležitostně, děti vůbec ne. Často vaše-

mu přání vyhoví s brumláním a vrče-
ním. Povel musíte opakovat několikrát, 
než poslechne. .

TYP F - Násilník
S určitostí už tušíte, že máte před 
sebou vzteklého psa, který je jak pro 
lidi, tak pro psy postrachem. Buďto 
jste svého miláčka příliš rozmazlovali, 
nebo měl naopak přísnou, ale nespra-
vedlivou drezúru. Každopádně je váš 
pes pánem domu a ne vy. To by se 
mělo rychle změnit. Poraďte se se 
zkušenými odborníky a začnětě s pře-
výchovou.

TYP G - Vysněný pes
Upřímně blahopřejeme, máte psa snů. 
Zřejmě budete člověk s dobrými vlast-
nostmi. Můžete se radovat: vy a váš 
pes jste dokonalá dvojice. 

TYP H - Silák
Je-li váš pes ještě štěně, nemáte 
se čeho obávat. Dávejte však neu-
stále najevo, kdo je pánem v domě. 
Vyvarujte se toho, abyste všechno, 
co provede, brali s humorem a pocho-
pením. Není správný argument, že je 
ještě malý,.... V dospělosti může být 
takový pes vaším soupeřem o vedoucí 
místo v domě. 

Tak co? Jak jste vy a vás miláček 
dopadli? Že je test příliš tvrdý ve svém 
hodnocení. Možná ano, ale určitě je 
lepší se v pravý čas leknout a začít 
pracovat v prvé řadě na sobě a pak 
na vašem pejskovi. Pes je většinou jen 
odrazem svého pána. Hodně štěstí!!!!

tak závislý a bez-
mocný, že nemůže 
zůstat sám, není to 
normální.

TYP C - 
Psychopat
Upřímnou soustrast 
k malému tyranovi. 
Je vzteklý a přísně 
si hlídá věci, kte-
ré odnáší na své 
místo. Vrčí jakmile 
se k němu někdo 
přiblíží. Příčiny jeho 
chování mohou 
být různé - častá 
samota, nespra-



Fotografický  seriál

""VVooddaa  -  ppřříítteell  nneebboo  nneeppřříítteell  ttii-
bbeettsskkééhhoo  tteerriiéérraa??""

S jistotou lze říct, že Tibetský teriér ve
své původní domovině neměl zrovna
mnoho příležitostí ke koupání. A také
asi nepovažoval za rozumné případné
příležitosti hned k tomuto účelu využít.
Komu by se také chtělo koupat v chlad-
ném horském potoku, či řece a pak
schnout venku v chladu ovíván stude-
ným větrem? Určitě mu bylo v pěkně
promaštěném zplstnatělém kožíšku
příjemně a neviděl žádný důvod, proč
tento stav měnit. Dá se tedy předpoklá-
dat, že geneticky je vztah Tibe áka k
vodě spíše negativní. Dnešní civilizo-
vané prostředí, v kterém nyní převážně
žije, jeho po staletí pěstované zvyky

přetváří. Hlavní roli v tomto procesu
přeměny hraje člověk, tedy páníček a
jeho výchova. Tibe ák koupaný pravi-
delně na výstavy si na tento proces
zvykne a považuje jej za běžnou rutinu
svého života. Tibe ák koupaný jen jed-
nou za čas a nepravidelně se bude
koupeli asi pokaždé bránit nebo se as-
poň pod sprchou tvářit uraženě. Jsou
však Tibe áci, kteří jsou od malička se-
znamováni s vodou jako s něčím pří-
jemným a patřícím k životu a z těch se
pod vedením páníčků "vodníků" stáva-
jí přímo lachtani. Máte-li jiné zkušenos-
ti, napište nám o nich, budeme se těšit!

Téma  příštího  Fotoseriálu  je:
""SSnnííhh,,  tteenn  mmáámm  rráádd!!""  aanneebb
""JJáá  nneejjsseemm  ssnněěhhuulláákk,,  jjáá  jjsseemm
TTiibbee áákk!!"".

Eva Holanová (Kipu Khyim)

Pospíšilovi:
Vodu já mám rád, hlavně když je v ní vyva-
řený kus flákoty...

Hanka Chmelová:
O čem že je řeč, o vodě? My radši blátíčko!!!

Radana Sojková:
Hele, rybička ..... 
.... ale prosím tě, to je špína!

Jarka Bucková:
Dá se tu chytnou něco kromě rýmy?
Leda tak lelky .....

Marcela Stejskalová:
Plavu si ani nevím jak, vždy  neznám prsa,
neznám znak .....

Marcela Stejskalová:
Prý že nejsou na Jadranu Lachtani!

Marcela Stejskalová: Mě nezastrašíš vodo,
já se tě totiž vůbec nebojím!

Martina Adámeková

Jarka Bucková:
Plavu si ani nevím jak, .....
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Toto zvieratko nie je týrané. Pred ani počas
kúpania nebolo bité, ani naň nikto nekričal.
Kúpanie prežilo v plnom zdraví.

Těšíme  se  na  další  vaše  obrázky
a komentáře  k  nim.
Určitě  při  procházkách  nebo  spo-
lečném  žiivotě  s  vašimi  pejsky  na-
jdete  příležiitost,  jak  je  zvěčnit  a
s fotkami  se  pochlubit.  Musíte  být
jen  pohotovýni  fotografy  a  být  stá-
le  ve  střehu  :o)))



Bachova květová terapie PRO POUČENÍ
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Účinek esen-
cí je založen 
na názoru 
dr. Bacha, že 
fyzická one-
mocnění jsou 
d ů s l e d k e m 
emoc ioná ln í 
nerovnováhy. 
Proto se snažil 
najít cestu 
léčení psychic-

ké příčiny onemocnění. Objevil účinky 
esencí z rostlin a své pacienty za jejich 
pomoci léčil. Esence nejsou samostat-
nou léčebnou metodou, ale podpo-
ra a doplnění klasické lékařské péče. 
Bachovy květové esence působí na 
tzv. negativní emoce - strach, nenávist, 
žárlivost, netrpělivost, smutek, apod. 
Pomáhají tyto pocity harmonizovat, aby 
se člověk mohl na věci dívat objektivně 
a rozhodovat se bez emocí. 

Bachovy esence nejsou návykové, jsou 
vhodné pro děti, miminka i budoucí 
maminky. Jejich účinky jsou ověřeny na 
zvířatech, u kterých byly zaznamenány 
lepší účinky jak u lidí. 

Bachovy květové esence se připravují 
dvěma způsoby - metodou sluneční 
a vařením. 
Při sluneční metodě se květy rostliny 
nechají vyluhovat v misce s vodou 
na přímém slunci. Při metodě vaření 
se části rostlin nechají vařit. Pak se 
extrakt přefiltruje a smíchá se stejným 
dílem brandy. Takto vzniklá tekutina se 
nazývá "matečná tinktura", z které se 
připravují Bachovy květové esence, 
které kupujeme. V Čechách se dají 
sehnat ředěné esence. Za hranicemi 
jsou běžně  k dostání. Cena lahvičky 
10 ml esence se pohybuje okolo 20 
Euro. Nejlevněji se dají pořídit přímo 
v Anglii. Spotřeba esencí je malá, při 
ředění 2 kapky esence na 30 ml vody 
(v létě pro lepší konzervaci alkoholu) 
není tato podpůrná metoda drahá. 

Při dlouhodobém užívání se základní 
esence ředí do lahvičky s kapátkem. 
Esence můžeme i míchat, maximálně 

však 6-7 esencí.  Z takto připravené 
lahvičky se užívají alespoň 4x denně 
4 kapky přímo do úst nebo do nápoje. 
Je možné používat dlouhodobě i ve vět-
ších dávkách. Nehrozí jejich předávko-
vání. Bachovy esence je možné použí-
vat i na přechodné nálady. Neředěná 
esence se nakape do  nápoje a pije po 
troškách dokud nálada nezmizí. 

Dr. Bach rozdělil esence do sedmi 
skupin podle příčin psychické nerov-
nováhy: 
- strach 
- nejistota 
- nedostatečný zájem o přítomnost 
- osamělost 
- přecitlivělost na vnější vlivy a myšlenky 
- skleslost nebo zoufalství 
- přespřílišná péče o 
 blaho druhých. 

Pro harmonizaci každé-
ho psychického stavu je 
v jednotlivých skupinách 
vždy několik esencí, kte-
ré pokrývají různé speci-
fické problémy. Například 
strach můžeme mít z 
různých věcí - pavouků, 
davů, samoty, cestování, 
apod. Na každou příčinu 
se pak použije esence 
jiná. 

Mě se u psů osvědčila 
krizová esence (Rescue) 
na ranky po kousnutí 
klíštěte. Pokud byla rána 
mírně zanícená, stačila 
jedna kapka neředěné esence přímo na 
ránu a do druhého dne se ranka zklidni-
la a následně velmi rychle vyhojila.

Seznam esencí 

STRACH
Kejklířka skvrnitá 
(Mimulus) - specifický 
strach, např. z nemoci, 
nehody, cestování, tmy, 
zvířat, atd., ostýchavost, 
bázlivost, strach před 
světem.
 
Červený kaštan (Red 
Chestnut) - přehnaná 
starostlivost a strach 
o druhé.
 
Slíva třešňová (Cherry 
Plum) - člověk se bojí, 
že se zblázní, neovlád-
ne nebo ztratí rozum. 

Zápasí se sebeovládáním.
 
Topol-osika (Aspen) - nevysvětlitelná, 
neurčitá ustrašenost, předtucha, tajná 
obava z nějakého hrozného neštěstí.

Devaterník penízkovitý (Rock Rose) - 
panická hrůza, krajně akutní stavy stra-
chu.
 
NEJISTOTA
Habr (Hornbeam) - únava, mentální 
vyčerpání jako přechodný nebo déle-
trvající stav. 

Hlodaš (Gorse) - beznaděj, zoufalství, 
pocit, že nic už nemá žádný smysl.
 
Hořec podzimní (Gentian) - skeptic-
ký, pochybovačný, pesimistický, lehce 

ztrácející odvahu.
 
Chmerek roční 
(Scleranthus) - 
nerozhodný, těkavý, 
vnitřně nevyrovnaný. 
Názory a nálada se 
velmi rychle mění.
 
Sveřep větevnatý 
(Wild Oat) - člověk se 
dostal na životní křižo-
vatku a neví jak dál.
 
Rožec (Cerato) - 
nedůvěřuje vlastnímu 
úsudku při rozhodo-
vání. Hledá radu a 
potvrzení u jiných.
 

PŘECITLIVĚLOST NA VLIVY OKOLÍ
Cesmína ostrolistá (Holly) - žárlivost, 
nedůvěra, nenávistné a závistivé poci-
ty. Výbuchy vzteku, zlost, prchlivost. 

Léčení kytičkama? Ano. Jedná se 
o přírodní léčebnou metodu objeve-
nou anglickým lékařem Edwardem 
Bachem. Základem je 38 květů z neje-
dovatých, divoce rostoucích rostlin 
a stromů, z nichž jsou připraveny 
esence. Mimořádná je 39. esence, 
tzv. krizová esence (Rescue), která je 
kombinací pěti základních esencí.



Strana 10

Zeměžluč (Centaury) - slabá vůle, 
podřízenost, jeho dobromyslnost je 
často zneužívána.
 
Řepík lékařský (Agrimony) - člověk 
se pokouší ukrýt nepříjemné myšlenky 
a vnitřní neklid za fasádou veselí a bez-
starostnosti. Nevyjadřuje své skutečné 
pocity.
 
Vlašský ořech (Walnut) - esence pro 
období hlavních životních změn - puber-
tu, těhotenství, změnu zaměstnání, atd. 
Pomáhá se držet zvolené životní dráhy, 
chrání před názory a vlivem ostatních 
lidí. 

PŘEHNANÁ STAROST O DRUHÉ
Vinná réva (Vine) - pro lidi, kteří dru-
hým rádi poroučejí. Od druhých očeká-
vají a vyžadují poslušnost.
 
Sporýš lékařský (Vervain) - chtějí 
přesvědčit ostatní o nějaké pravdě. 
Příliš nadšení až podráždění.
 
Buk lesní (Beech) - kritičtí, netolerují 
nedostatky druhých lidí a nedokáží 
odpouštět. Jsou přesvědčeni, že vždy 
mají pravdu a všichni ostatní se mýlí. 
 
Čekanka obecná (Chicory) - ovládají 
a manipulují své milované. Očekávají z 
okolí plnou podporu a propadají sebe-
lítosti, když není po jejich vůli. Mají 
silnou vůli a od ostatních očekávají, že 
se jim podřídí.
 
Voda z léčivých pramenů (Rock 
Water) - kladou na sebe vysoké náro-
ky, nejsou přizpůsobiví, mají přísné a 
strnulé názory. Rádi bývají příkladem 
pro druhé, ale usilují hlavně o vlastní 
zdokonalování.

 
ZTRÁTA NADĚJE, ZOUFALSTVÍ
Modřín (Larch) - očekávají neúspěch z 
nedostatku sebevědomí, trpí komplexy 
méněcennosti. Nechtějí se ani o cokoli 
pokusit, protože jsou přesvědčeni, že 
to nezvládnou.
 
Dub (Oak) - opora rodiny nebo pracov-
ního kolektivu, mají smysl pro povinnost, 
svědomití, spolehliví. Přepracovávají 
se, ale únavu neberou na vědomí.
 
Plané jablko (Crab Apple) - čistící 
esence na duševní i tělesné úrovni. 
Pro ty, kteří se stydí za svůj vzhled a 
mají k sobě odpor. Používá se často při 
kožních problémech.
 
Snědek okoličnatý (Star of  Bethlehem) 
- následky po tělesných, duševních nebo 
duchovních šocích, přičemž nezáleží na 
tom, zda se staly před krátkou nebo 
dlouhou dobou, např. následky nehod, 
špatných zpráv, atd.
 
Žlutá vrba (Willow) - vnitřní hněv, 
zatrpklost, sebelítost. Člověk si myslí, 
že je obětí osudu. 
 
Jilm (Elm) - přechodný pocit, že člověk 
nezvládne svůj úkol. Přechodně ztrácí 
jinak dobrou sebedůvěru.
 
Skotská sosna (Pine) - vyčítání si, 
pocit viny, sklíčenost.
 
Jedlý kaštan (Sweet Chestnut)  - nej-
hlubší zoufalství. Člověk si myslí, že 
dosáhl hranice toho, co může snést, 
je "na dně" a neví, jak pokračovat. 
Akutní stav, ale snaží se ho skrýt před 
okolím.
 
NEZÁJEM O SOUČASNÉ DĚNÍ  
KOLEM SEBE
Oliva (Olive) - úplné vyčerpání, extrém-
ní únava těla a ducha. Např. po dlouhé 
nemoci, intenzivním studiu, atd.
 
Bílý kaštan (White 
Chestnut) - určité myš-
lenky prochází hlavou, 
člověk se jich nemůže 
zbavit. Je obtížné se 
během dne soustředit, v 
noci spát.
 
Planá růže, šípko-
vá růže (Wild Rose) 
- nezúčastněnost, apa-
tie, rezignace. Ačkoli je 
jejich situace neuspoko-
jivá, nedělají nic, aby ji 
změnili. 
Zimolez kozí list 
(Honeysuckle) - touha 

po minulosti, nostalgie, nežije v pří-
tomnosti.
 
Poupě jírovce nebo koňského kaštanu 
(Chestnut Bud) - dělá stále tytéž chyby, 
jelikož opravdu nezpracoval své zkuše-
nosti a dostatečně se z nich nepoučil.
 
Bílá lesní réva (Clematis) - denní 
snílek - myšlenkami neustále jinde; 
projevuje malou pozornost pro to, co 
se děje kolem. Potíže se soustředěním, 
špatná paměť, podrobnosti mu dělají 
problémy.
 
Divoká hořčice (Mustard) - obdo-
bí hluboké melancholie, která přichází 
stejně náhle jako odchází; aniž by se 
dala poznat jejich příčina.
 
OSAMĚLOST
Skotský vřes (Heather) - mluví pořád 
jen o sobě, nezabývají se ničím jiným 
než sebou, nechtějí být sami. Často 
hypochondři, nebo přehánějí své sym-
ptomy, dělají z komára velblouda.
 
Netýkavka žlázonosná (Impatiens) 
- netrpěliví a nervózní. Jednají, myslí 
a mluví rychle, jsou schopní a výkon-
ní, ale jsou podrážděni a frustrováni 
pomalými spolupracovníky či okolím.
 
Žebratka bahenní (Water Violet) - 
člověk nemůže najít kontakt s okolím. 
Je vnitřně rezervovaný, dává přednost 
samotě. Může vypadat pyšně, pohrda-
vě a povýšeně.
 
KRIZOVÁ ESENCE 
(First Aid Remedy) - směs pěti květů, 
která se používá na zvládnutí akutních 
krizí, naléhavých situací nebo když 
člověka čeká nepříjemná situace, jako 
je například-návštěva zubaře, zkoušky 
a podobné. Lze použít na léčení neře-
děná na léčení drobných ranek, pomá-
há je rychle vyhojit.



SERIÁL

Pes a my ..... péče a výchova 

V minulém první díle jsme se věnovali výběru toho správného štěňátka. 
Teď už ho máme doma a je na čase se začít věnovat péči o něj a základní 
výchově. Nedá se  říci, která z těchto dvou otázek je důležitější, proto i když 
bude tento díl poněkud delší se budeme věnovat oběma z nich.

                         (Ing. Radana Sojková, Legs-Smon TT)

Základní péče o psa

Štěně máme doma, základní výbavu 
jsme si už pořídili při dlouhém čekání 
na ně. Ale pokud byste chtěli ještě něco 
málo z výbavy pořídit, nabízím trochu 
z-mých zkušeností:

Misky - nejlepší jsou nerezové. 
Keramické a umělohmotné misky v 
sobě mohou zachycovat bakterie, nere-
zové se velmi dobře čistí, je možné je 
dát do myčky nádobí.

Hračky - špalíčky, žvýkací kosti, různá 
přetahovadla, míčky, psí hračky (ne 
gumové hračky - při rozkousání by 
mohlo dojít ke spolknutí kusu umělé 
hmoty, a to může být pro psa nebez-
pečné, taky pozor na polknutí pískát-
ka). Psíci milují různé plyšáky, které 
však mohou vzít po krátké době za své 
a jejich výplň také není pro spí žaludek  
dobrá. 

Obojek - z počátku používejte kožený, 
měkký obojek, později je vhodné kou-
pit kovový polostahovací jednořadý, 
kožený zacuchává srst okolo krku, což 
je zejména u dlouhosrstých plemen 
nepříjemné. 

Vodítko - krátké (pro trénování chůze 
u nohy), kvalitní samonavíjecí dlouhé 
(na venčení), výstavní (pro trénink a 
na výstavy).

Po počáteční "aklimatizaci" ukažte ště-
něti celý dům (byt), případně zahradu. 
Ukažte mu všechny místnosti, vyjma 
těch, o kterých už dopředu víte, že tam 

bude mít zakázaný přístup (například 
dílna není zrovna vhodným místem na 
psí hrátky, apod.). Zavřete dveře do 
takové místnosti a pes si zvykne, že je 
pro něj toto území "zakázané".

Seznamte štěně s ostatními členy rodi-
ny, a to i zvířaty. Musí si na sebe zvyk-
nout, aby se akceptovali. Pes je tvor 
společenský a  většinou snášenlivý ke 
zvířatům, ale musí být s nimi sezná-
men od malinka.

Omezte zástupy zvědavých návštěv. 
Pokud se nebudete moci dohodnout, 
která návštěva je důležitá, zrušte 
všechny. Ale štěně neizolujte dlou-
ho, musí se postupně seznamovat i s 
jinými lidmi. Se seznámením s cizími 
naprosto neznámými zvířaty (zejména 
psy) počkejte, až bude váš pes kom-
pletně proočkován. Na procházky ho 
voďte do prostředí, kde se nepohybuje 
velké množství psů. 

Začněte psa učit základní věci (k tomu 
doporučuji kynologickou literaturu):
- naučení čistotě,
- naučení odchodu pána (i když je 
některý z členů rodiny stále doma, je 
třeba odchod trénovat, protože nevíte, 
kdy budete potřebovat odejít z domova 
bez psa),
- naučte psa jízdu autem (bude se to 
hodit na jízdy k veterináři, na výstavy, 
výlety, apod.).

Pohyb - do jednoho roku doporuču-
ji nenechat psa běhat po schodech, 
zejména dolů. Raději ho noste, ales-
poň do té doby, dokud pejska unesete. 

Nenechávejte ho také 
skákat. Samozřejmě 
jak jen to půjde, pro-
tože štěně je velice 
temperamentní a ne 
vždy si dá říct, co je 
pro něj dobré. Pes by 
neměl skákat výše, 
než je jeho hřbet. I 
když je pro psa pohyb 
důležitý, do věku jed-
noho roku ho nepře-
těžujte. Nepodni-kejte 
s ním dlouhé turistic-
ké túry do hor ani ho 
nenuťte běhat u kola. 
Později můžete s pej-

skem podnikat všechny aktivity. Do 
jednoho roka můžete pejska naučit 
poslušnosti, což se vám při dalších 
aktivitách bude nesporně hodit. Vhodné 
jsou pro psa různé sporty, např. agility, 
běh u kola, apod. 

Péče

Chrup - věnujte péči o chrup, i psům 
se dělá zubní kámen. Pokud budete 
krmit suchou stravou, tvorba zubního 
kamene bude pomalejší. Můžete koupit 
zubní pastu a kartáček pro psy a čistit 
mu zuby, to také omezí tvorbu kame-
ne. Zuby psíkovi pravidelně kontrolujte, 
stejně jako dásně (zčervenalé dásně 
značí jejich zánět), pokud bude potřeba 
zubní kámen odstranit, navštivte veteri-
náře, stejně jako u zánětu dásní.

Uši - pravidelně sledujte. Psi, kteří mají 
převislé uši, často trpí záněty vnějšího 
zvukovodu, proto sledujte, zda se pes 
nedrbe na uších, vnitřek uší nemá 
zarudlý, netřepe hlavou, uši nezapá-
chají. Pokud některý z příznaků zjistíte, 
navštivte veterináře. Pravidelně psovi 
z uší vytírejte maz a vytrhávejte chlupy 
z uší prsty (uvolněné chlupy jdou dob-
ře, ty co drží, netrhejte silou, aby to psa 
nebolelo, časem také povolí).

Oči - každý den psovi odstraňujte 
ospalky. Pokud mu budete sepínat 
chlupy padající do očí, používejte had-
rové gumičky (osvědčili se mi i malé 
umělohmotné skřipečky), kontrolujte 
i oči, zda nejsou zčervenalé. Tibeťák 
není náchylný na oční záněty.

Tlapky a drápky - vystříhávejte chlu-
py mezi polštářky na tlapkách (drží 
se v nich nečistoty a v zimě se na ně 
nabaluje sníh). V zimě po procházce 
na nasolených chodnících vždy psovi 
omyjte packy vlažnou vodou a natře-
te mastným krémem (např. Indulona). 
Drápky zkracujte s rozmyslem nejlépe 
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u veterináře. Při běžném pohybu po 
ulicích a drsnějším povrchu se drápky 
sami obrousí a je možné, že je nebude 
třeba zkracovat.

Cizopasníci:
a) Odčervování - štěňata jsou od cho-
vatele odčervená, ale musíte nadále 
psa pravidelně, asi 3 x do roka odčer-
vovat. O vhodném přípravku se poraď-
te s veterinářem, jakož i o dávkování 
a v závislosti na přípravku, který vám 
doporučí, také o frekvenci. Pokud by byl 
pejsek začervený, projeví se to mimo 
jiné i tím, že se začne drbat. Může dojít 
k tomu, že si vydrbe srst na lopatkách, 
za uchem, na hlavě apod. Ale pozor, 
odčervování neprovádějte zase příliš 
často. Veterinář vám poradí.

b) Anální žlázky - jsou umístěné u 
kořene ocasu. Jejich naplnění se pro-
jevuje se tak, že pes tzv. "sáňkuje" po 
zadečku. Vyprázdnění análních žlázek 
opět nechte na veterináře. Příliš čas-
té vyprazdňování žlázek může vést k 
jejich rychlejšímu naplňování.

c) Blechy - ať budete dělat cokoli, při 
pohybu venku k blechám pes velmi 
snadno přijde. Přítomnost blech v psím 
kožichu se projevu nejen drbáním, ale 
také malými drobnými tečkami (výkaly 
blech) zejména u ocásku. Poraďte se 
s veterinářem o nejvhodnějším příprav-
ku a při sebemenším náznaku pří-
tomnosti blech "odblešujte", zejména 
pokud si na procházce vás pes vybe-
re za kamaráda vhodného k hrátkám 
ježka.

d) Klíšťata - existují pří-
pravky a obojky proti klíšťa-
tům, ale doporučuji se pora-
dit s veterinářem, který je 
pro vašeho psa vhodný. 
Na některé z nich může 
být alergický. Lze také psa 
očkovat proti borelióze. 
Rozhodně si pořiďte kleštič-
ky na odstraňování klíšťat 
a v období výskytu klíšťat 
psa každý den prohlížejte a 
odstraňujte kleštičkami, pro-
tože i přes aplikaci preven-
tivních přípravků se může 
stát, že si vašeho psa klíště 
vyhlídne. S úspěchem lze 
odstraňovat klíšťata lezoucí 
v srsti (podle barvy, na svět-
lé srsti jsou vidět dobře), 
ještě než se přisají.

Očkování:
8 týdnů - očkovat na imuni-
tu proti psince, hepatitidě, 
leptospiróze, parvoviróze 
a psincovému kašli (tzv. 

kombinovaná vakcína),
12-13 týdnů - přeočkování, očkování 
proti vzteklině a borelióze - konzultujte 
s veterinářem, určí termín očkování, 
poté každoročně dejte očkovat proti 
vzteklině a proti psince, hepatitidě, lep-
tospiróze, parvoviróze a psincovému 
kašli.

Výchova psa

Výchova vašeho psa by měla začít již 
převzetím od chovatele. Chovatel a 
fena mu dali základní a teď už je na 
vás, jakého psa z vašeho štěňátka 
vychováte. Nejdůležitější ve výchově 
psa je pochopení jeho chování, abyste 
ho mohli předvídat. Je užitečné nastu-
dovat literaturu o chování psí smečky 
a ve výchově pokud možno uplatňovat 
principy, jaké právě se smečce můžete 
pozorovat.  Psa vychovávejte s citem. 
Neuplatňujte tresty, raději volte odmě-
nu a pochvalu za povedenou věc. 
Nedůslednost nebo úplná absence 
výchovy se může projevit v každo-
denním životě. Nejde jen o to, mít 
"vycepovaného" psa, ale o to, aby-
chom se uměli s pejskem domluvit v 
každodenních záležitostech. Například, 
když potřebujete svého psa odvolat 
od jiných pejsků,  nebo předcházet 
nebezpečí. Malá patálie, jako vyjmutí 
klíštěte nebo návštěva veterináře se 
pro vás a vašeho psa (a celé další oko-
lí) může stát nepříjemnou záležitostí. 
Takže předem zvažte, zda slova "Náš 
Alfons nemá zapotřebí dělat takové 
hlouposti", jedná-li se např. o přivolání, 

sednutí a čekání, vůbec před Alfonsem 
vyslovíte.
Pokud máte s Alfonsem vztahy vyjasněné, 
zřejmě se s ním dobře domluvíte nejen při 
vytahování klíšťat či očkování, ale také při 
podávání léků, ošetřování ran atd. 

Vyhněte se rodinným diskuzím, zda je 
povel nutný nebo ne. Budete se divit, 
ale i vaše štěně velmi brzy pozná, 
že ani jeho páníčci se mezi sebou 
nedovedou dohodnout, zda je splnění 
povelu nutné nebo ne a podle toho se 
bude chovat. Jestliže se rozhodnete, 
nedopusťte, aby vám do toho kdokoli 
(i v dobré vůli) mluvil předtím, než pes 
povel provede. 
Dejte si velký pozor, abyste se svým ště-
nětem nemluvili jako s malým dítětem. 
Tomu nebude rozumět. Povely typu: "Ty 
naše majinkaté sluníčto, poběž ke mně, 
ať ti může paničta dát obojecek" se 
rozhodně nesetkají u štěněte s valným 
ohlasem a spíš na vás bude koukat, 
jestli vás neposedla nějaká duševní 
choroba. Naopak jasná komunikace pro 
něj bude srozumitelná. 

Dalším prohřeškem je nedůslednost. 
To znamená, že pokud chci, aby pes 
nějaký povel splnil, musím na něm 
trvat. A naopak v případě, že je pes 
něčím velmi zaujatý, rozptýlený nebo 
nesoustředěný, zbytečně mu nedávám 
povel, u kterého můžu již dopředu řed-
pokládat, že jej nesplní. Raději se nej-
prve pokusím upoutat jeho pozornost 
a pak teprve dát povel.

Povely nekumulujte. Vydejte jeden jas-
ný a srozumitelný povel. Po jeho spl-
nění psa pochvalte, odměňte a dejte 
povel další.
Základem výchovy je vymezení posta-
vení psa ve smečce. Musí pochopit, na 
jakém hierarchickém stupni ve smečce se 
nachází a jaká "práva a povinnosti" mu z 
toho vyplývají. Člena nadřazeného bude 
respektovat, podřízenému "šéfovat". Bylo 
by naivní se domnívat, že  děti mohou být 
psovi nadřazené. Většinou až starší děti 



výhled do celé-
ho údolí řeky 
Úpy. 

S psíky jsem 
podnikala kaž-
dý den pocho-
dy. Byli jsme na 
Sněžce - kam 
jsme spíše dofu-
něli, protože to 
bylo přeci jenom 
kus cesty do 
velikého kopce. 

Byli jsme také 
na Černé hoře, 
kde nás chyt-
la pěkná 
b o u ř e 

a museli jsme se schovat v hote-
lu, kde nás nakrmili a nechali 
odpočinout. 

Také jsme dopochodovali do 
Malé Úpy, kde je krásný koste-
líček a restaurace, v které jsem 
si dala dobou kávu a borůvko-
vý koláč - ten chutnal i Almičce 
a Thamínkovi. 

Při výletu do Pece pod Sněžkou 
bylo tak veliké horko, že se Alma 
rozeběhla do Úpy vykoupat a 
osvěžit. Jak si tak plavala, lidi na 
nábřeží ji obdivovali a smáli se, 
že vypadá jako plovoucí kobe-
reček. Další, tentokrát deštivá, 
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jsou schopné být psovi nadřazené. To ale 
neznamená, že je pes nerespektuje. Bere 
je jako sobě rovné, zábavné a určené k 
dovádění a hrám. A i zde platí pravidlo, že 
i partneři se musí respektovat, dítě nesmí 
psovi jakkoli ubližovat.

Štěněti musíme přirozenou cestou 
vysvětlit, jaké je uspořádání smečky, 
což je možné mimo povely i stylem 
našeho chování. Třeba vcházení do 
dveří - vstupuji první a ostatní až na 
můj pokyn. Mimo jiné se to hodí, když 
potřebuji psa před dveřmi zachytit a dát 
do vany. Další situace, kde se dá psovi 
jasně vymezit jeho chování je miska 
se žrádlem. Pes by neměl dostávat 
misku dřív, než se najíte vy. Neměl by 
si nic vyžebrat z vašeho talíře. Když mu 
dáváte misku, měl by v klidu počkat, až 
mu misku dáte a nějakým slovním či 
jiným povelem (např. mávnutím ruky) 
jste mu dali najevo, že teď už může. 

Neměl by protestovat, pokud se mu 
snažíte misku odebrat, posunout či mu 
do ní sáhnout. Totéž se týká jakékoli 
věci či hračky, kterou vám bez protestů 
musí vydat. Stejné je to s jeho místem, 
které musí být ochoten opustit, pokud 
vy usoudíte, že je to potřeba. 
Možná se vám to 

všechno zdá zbytečné, protože vás pej-
sek přeci není problémový, není domi-
nantní a není s ním žádný jiný výchovný 
problém. Ale ve vašem společném životě 
mohou nastat situace, kdy potřebujete 
psovi odebrat něco, co našel a nemůžete 
vědět, zda to pro něj není nebezpečné a 
spousta dalších situací, které všechny 
vypisovat nemůžu. Při společném soužití 
musíte postupovat rozumně s ohledem 
na povahu a založení vašeho psa. Jiný je 
přístup k psovi dominantnějšímu a jinak v 
psovi přizpůsobivému, příp. bojácnému. 

Pokud je pes správně socializovaný, 
o svém místě ve smečce má jasno, 
budete si vycházet vstříc na každém 
kroku a povedete spolu opravdu pěkný 
a oboustranně plný život. 

A i když někdy zazlobí, je to pořád váš 
nejlepší kamarád.

VAŠE PŘÍBĚHYTibeťani v Krkonoších (Jarka Bucková)

Na týden dovolené v měsíci červenci 
jsem vyrazila do Velké Úpy v Krkono-
ších. 

Celou naší smečkou sebou nešlo 
vzít, a tak jsem vzala své tibeťáčky 
- Almičku a Thamínka. Thamík byl 
mezi námi jediný chlap (tedy zatím 
jen skorochlap), protože jinak jsme se 
vypravily samé ženské - moje dcera 
Andulka, moje sestra Eva s dcerou 
Lindou, druhá sestra Táňa, švagrová 
Pavlína s dcerou Terezkou a  kamarád-
ka ze spořky Vlasta. 

Výprava velkolepá. Byli jsme ubytovaní 
v malém penzionu, na svahu sjezdovky 
"Portášky". Z okna jsme měli nádherný 

cesta  vedla do Obřího dolu. Než jsme 
došli zpět do našeho penzionu, byli 
jsme všichni úplně promočení. Pan 
domácí nás nechtěl pustit do chaty, 
bál se o koberce. Vyřešili jsme to vel-
mi rychle. Zabalila jsem oba psíky do 
velkých osušek a odnesla je do pokoje, 
kde jsem pro ně měla připravené již 
deky na usušení. 

Dovolená byla moc krátká, sedm dní 
uteklo jako voda. V sobotu pro nás 
přijel páníček a odvezl si nás zpátky 
domů - k Artuškovi a Žožince. To bylo 
vítání. Všichni byli šťastní, že jsme se 
jim vrátili a na mě zase čekali takové 
všední věci jako dům, zahrada a mar-
melády.



Ťapinka a Ačinka (Marcela Stejskalová)
Abych se Vám přiznala, ještě v lednu 
2004 jsme pořádně o Tibeťáčcích nic 
nevěděli. Cesta k nim byla trochu klika-
tější, ale nakonec se vše, jak v pohád-
ce, v dobré obrátilo. V lednu roku 2004 
jsme se rozloučili s naší moc milou psí 
kamarádkou Ťapinkou, skvělým oříš-
kem. Chvíli jsme váhali, zda nového 
pejska ano či ne. Bez chlupáčka bylo 
doma smutno a tak netrvalo dlouho 
a všichni jsme se rozhodli pro ano. 
Pátrali jsme v psích atlasech, poptávali 
se, vzpomínali na pejsky našich zná-
mých, až jsme úplně náhodně obje-
vili fotku Viličky na stránkách Tashi 
Bodjul a tak Tibeťanka zvítězila. Pak 

už běželo vše velice rychle. V 
tu dobu se zadávala štěňát-
ka v chovatelské stanici Kipu 
Khyim, narodila se 5.2. a my 
jsme se jeli po milém pozvá-
ní Holanových podívat na 8- 
denní, ještě slepá miminka. 
Čekání už pro nás bylo  leh-
čí. Pravidelně jsme dostávali 
zprávy, jak se mají, co pro-
vedla a co již umí. Pak násle-
dovala ještě jedna návštěva 
chovatelské stanice a při té 
třetí byla již Ačinka (A-Chitra 
Kipu Khyim) naše. Konečně 
bylo doma zase veselo. 

 

Když jsme přivezli Ačinku domu mile nás 
překvapilo, že byla moc statečná, hodná 
a tvářila se, že se snaží nestýskat si po 
lidských i psích kamarádech z chovatel-
ské stanice. Pomalu procházela zahra-
du, seznamovala se s námi, s přírodními 
krásami i nástrahami, využívala všeho 
možného pro hraní, zkoušela, co se dá 
sebrat, ochutnat, rozkousat, …. Stejným 
způsobem si prošla i dům, místy "po 
svých" a místy v našem náručí.

Už při prvních krůčcích nás udivila, ačko-
liv se neznaly, jak převzala naprosto 
automaticky oblíbená místa Ťapinky:
* nejoblíbenější odpočinkové místo, 
 kromě klínu paničky, byl kobereček 
 pod konferenčním stolkem, kam si 
 Ačinka nanosila během prvních 
 chvilek všechny připravené hračky, 
 které sama unesla
* úplně stejný schod před domem 
 určený pro venkovní odpočinek
* pozorovací betonový sloupek, 
 z kterého při zvednutí předních 
 tlapiček je výborný výhled do všech 
 sousedních zahrad a může se zde 
 kontrolovat, zda všichni pracují na 
 zahrádkách, jak mají.

Stejné se nám stalo při první dovolené, kde si Ačinka našla stejná místa:
* skálu, kterou si našla bez zaváhání a zalezla do stínu  
* vlez do vody, ačkoliv je zde mnoho stejně kvalitních možností pohodlného 
 vstupu do vody.

Všichni jsme se shodli, že Ačince Ťapinka nechala zprávy, jak se má pokračovat 
v jejich šlépějích!

vítězného konce 
* láska a velké porozumění k dětem 
- vymýšlení her, např. hraní na schová-
vanou, které sama vyprovokuje
* je velmi citlivá, dovede rozlišovat a 
přizpůsobovat se - je neuvěřitelně opa-
trná k naší několikaměsíční vnučce, 
je vyrovnaným partnerem se staršími 
dětmi, vydrží sportovně náročné akce 
v plném nasazení, dokáže se pomalu 

Ačinka -  charakteristika našeho 
chlupáčka:
* úžasný temperament a optimismus
* ohromná výdrž
* výjimečná snášenlivost s lidmi i os-
tatními psy 
* neúnavné rozdávání radosti a poho-
dy pro okolí
* bezvadná komunikace - dokáže si 
říct o všechno trpělivě, ale až do jejího 

procházet s babičkou a  udržovat její 
tempo
* všemu rozumí, občas splní pokyn až 
po meditaci - tibetští mniši jistě nechali 
v tomto plemeni prostor na přemýšlení, 
mám či nemám - stojí to za to, nebo si 
raději nechám vyhubovat
* miluje "potlesk" a chválu, za odměnu 
a pohlazení udělá všechno, aby potěši-
la okolí
* s naprostou jistotou oznámí každého 
* “vetřelce" a po chvíli je z příchozího 
největší kamarád.

Je to moc milé, chytré, velice zvídavé 
a občas i poslušné stvořeníčko, které 
přináší spoustu radosti! 
 
Je to prostě pejsek pro pohodu 

do nepohody!
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Zoznam? Načo nám je zoznam? 
Čudoval som sa v duchu v podvečer 
prvej výstavy. Našim bytom sa prehna-
la víchrica a kopy materiálu "nevyhnut-
ne nutného" na výstavu sa hromadili 
na jedálenskom stole, pod ním, na 
podlahe v hale, v obývačke, vlastne 
všade. Kozmetika, hrebene, žrádlo, 
misky, nápoje, deka, vôdzky, kempin-
gové stoličky, doklady a potvrdenia... 
Nestíhal som hlavu otáčať.

Ešteže máme ten zoznam, inak by som 
sa v tých kopách stratil. Začalo ma pre-
nasledovať sprvu mierne, časom stále 
hlodavejšie PODOZRENIE.
Moja manželka myslela na všetko. Bola 
pripravená na každú eventualitu aká 
mohla nastať počas výstavy na výsta-
visku aj v priľahlom vesmíre. Zoznam 
bol obsiahly, ale presný. Kopy roztrie-
dené podľa mne neznámeho kľúča, ale 
vyzeralo to prešpekulovane. Nervozita 
kulminovala okolo svojho maxima a 
roztriedené kopy materiálu sme začali 
baliť. 

Ruksak, veľká cestovná taška, niekoľko 
igelitiek, niečo pôjde do vreciek na 
klietke, niečo do kufra auta...
Moje PODOZRENIE sa stupňovalo a 
v miznúcej diaľke mentálneho horizon-
tu začalo nadobúdať trochu jasnejšie 
kontúry.
"...a aby sme nezabudli na psa", snažil 
som sa uvoľniť atmosféru "humorom".

"Nie, nezabudneme, 
Arien bude pri mojich 
nohách, pod ňu dáme 
tú žltú deku...", baliaca 
mašinéria bola neza-
staviteľná. 
Toto pôjde do auta pr-
vé, toto pôjde dopredu, 
toto dozadu...

Kontúry môjho 
PODOZRENIA sa 
vyjasňovali s množstvo 
perfektne roztriedenej 
batožiny rastúcej na 
chodbe. Materiál bol 
pobalený, kopy zmizli v 
taškách. Nevedel som 
si spomenúť kde je čo, 
ale to nebola moja úlo-
ha. Zoznam dosiahol 
svoje naplnenie. Cesta 
späť bola nemožná.

Stáli sme tam na chod-
be. Ja, manželka, Arien 
a naša batožina. Moje 
PODOZRENIE sa stá-
valo realitou, aj keď 

som si to stále nechcel pripustiť. 
"Ja sa o všetko postarám, ty nás tam 

iba odvezieš," zneli mi v ušiach slová 
manželky spred pár týždňov, keď sa 
táto katastrofa začala pripravovať. 

Myslel som si: "Fajn, budem ich voziť 
na výstavy, bude to oddych, pohodič-
ka...nebudem sa musieť o nič starať."
Otvorili sme dvere bytu a vyrazili k 
autu. Manželka s Arien na vôdzke a 
kabelkou cez plece. Ja za nimi s plecni-
akom na chrbte, taškami v rukách a 
klietkou na kolieskach za sebou. 

PODOZRENIE sa naplnilo. 
Som nosič...

Moja rola (Milam Adámek)
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Představujeme novou stránku autorky Martiny Adámekové  
Tibetský teriér Slovensko. Časem se zde budete 
mít možnost seznámit s veškerým děním okolo tibeťáků na 
Slovensku. A teď už vám sama o stránce řekne, co můžete 
najít na adrese: http://www.ttsk.szm.sk
Už niekoľko rokov chodím na väčšie výstavy na Slovensku a zvykla 
som si, že hlavný podiel vystavovateľov na našich výstavách tvoria českí 
chovatelia a majitelia. Už druhý rok sa ale medzi tibeťákmi pohybujem 
intenzívnejšie a keďže som tvor spoločenský a zvedavý, čoraz viac ma 
trápi, že nepoznám ani chovateľov ani tibeťákov zo Slovenska. Síce 
viem, že tu chovatelia sú, nikde sa však nedá zistiť, kto sú, kde žijú, akých 
a koľko majú psov, ani či majú šteniatka. Zatiaľ čo väčšina českých cho-
vov má svoju prezentáciu na internete, o Slovákoch nevie ani zahraničie 
a nepoznáme sa ani sami navzájom. To ma priviedlo k myšlienke urobiť 
spoločnú stránku pre všetky tibetské teriéry na Slovensku, zatiaľ iba po 
slovensky a nemecky, ale v pláne je aj anglická mutácia. 

Stránka TTSK obsahuje základné 
informácie o tibetských teriéroch na 
Slovensku, ktoré sú zamerané hlavne 
pre tých, ktorí so záujmom o tibeťá-
kov začínajú a hľadajú najzákladnejšie 
informácie o tejto slnečnej rase. Pri 
vstupe z hlavnej stránky sa návštevník 
dostáva na Portrét tibetského teriéra, 
kde si v skratke môže prečítať, ako sa s 
tibetskými teriérmi žije a aké podmien-
ky pre šťastné spolužitie s touto rasou 
človek potrebuje. V bordovej lište menu 
je ďalej sprístupnený oficiálny štandard 
Tibetského teriéra a v blízkom čase pri-
budne aj história svetového chovu TT 
ako aj história chovu TT na Slovensku.

Menu ďalej ponúka sekciu Šteniatka. V tejto sekcii uverejňu-
jem informácie o plánovaných vrhoch, ako aj o už narodených 
šteniatkach. Informácie a fotografie samozrejme súvisia s úzkou 
spoluprácou slovenských chovateľov, na stránke nájdete najaktu-
álnejšie fotky šteniatok, ktoré mi chovatelia poskytnú. Jednotlivé 
vrhy sú zoradené chronologicky, t.j. najnovší vrh je vždy na vrchu 
ponuky. Pod fotkami šteniatok je ich rodokmeň a pod rodokme-
ňom základné informácie o otcovi a matke šteniatok. V pravej lište 
bude vždy dátum narodenia a ďalšie dostupné informácie o vrhu. 
Jednotlivé stránky vrhov sa budú aktualizovať až do odchodu 
šteniatok do nových domovov.

Keď si návštevník klikne na záložku "Psi" alebo "Suky" zobrazí sa 
prehľad psov, resp. sučiek, ktoré sa na stránke TTSK dajú vidieť. 
Na jednom mieste si tak návštevník môže porovnať farby, strihy, ale 
aj "kukuč" každého tibeťáka s ostatnými. Stránka ponúka portréty, 
základné informácie a odkazy na samostatné stránky slovenských 
tibeťákov na TTSK, o ktorých sa mi podarilo získať informácie a 
fotky. Touto cestou prosím všetkých, ktorých myšlienka spoločného 
tibeťáckeho webu nadchla a ktorí chcú mať svojich psíkov odpre-
zentovaných na internete, aby mi poslali kontakt na seba alebo 
na ľudí na Slovensku, o ktorých vedia, že majú doma tibetského 
teriéra.

Mgr. Martina Adámeková, 
Tupolevova 22, 851 01 Bratislava

saxun@pobox.sk

PŘEDSTAVUJEME Tibetské teriéry na Slovensku 
(Martina Adámeková)



ICh. Winnie von Nama-schu
* 24.5.1990,  Su-Khyi Just Whistle x Momo von Nama-schu
chovatel:  Anke a Franz Peine, SRN
majitel:  Ing. Jana Matoušková, Praha

Winnie dovezla v roce 1991 paní Ing. Jana 
Matoušková ze známé chov. stanice manželů 
Peine z Německa jako prvního tibeťáka z té-
to stanice. V době, kdy s paničkou brázdila 
výstavní kruhy, byla jednou z nejúspěšněj-
ších fen. Svou aktivní povahu a atraktivní 
vzhled si tato mimořádná psí dáma zacho-
vala dodnes, i když v květnu 2005 oslavila již 
své patnácté narozeniny. 

Společně se svým kamarádem Nerem (Ch. 
Cyrham Ananda) vedla život plný pohybu 
a aktivity. Po odchodu Nera si paničku Janu 
užívá naplno. A že jsou v pohodě předvedly 
na Klubové výstavě v Soběslavi ve třídě 
veteránů. Winnie si získala srdíčko většiny 
přítomných.

Tato fenka byla také základem chovu paní Matouškové v její stanici Sherpa CS. Odchovala 22 štěňat ve 3 vrzích. 
Pokračovatelkou její linie byla zejména fenka z prvního vrhu Ama-La Sherpa CS, která působila v chov. stanici Sengge 
PhDr. Jemelkové, ale můžeme ji najít i v rodokmenech dalších odchovů.

Na klubové výstavě v Soběslavi 2005 se Winnie pochlubila nejen svou vitalitou a pohodou, ale také třemi generacemi 
svých potomků. Na fotce vidíte její dceru "Ronju" B´Shintu Sherpa CS (otec: ICh. Dschowo Lamleh von Nama-schu), vnuka 
"Danyho" Antao Smon-Lam (Ch. Roeneeka Voodoo at Alilah x B´Shintu Sherpa CS) a pravnučku "Almu" Alanscha Dkarba 
Zajdy (Ch. Antao Smon-Lam x Bianca Falize)

Přejeme Winnie a paničce Ing. Janě Matouškové hodně zdraví, pohody a štěstí a těšíme se na další setkání s nimi.

Alma, Ronja, Dany a Winnie
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Každý tibeťák, o ktorom som zohnala informácie, má na TTSK 
svoju vlastnú stránku. Stránka obsahuje vľavo hore vizitku s 
portrétom, v ktorej uvádzam základné informácie o psovi, ako 
sú meno a domácke meno, najvyššie dosiahnuté tituly, pohlavie, 
dátum narodenia, meno chovateľa, meno a mailovú adresu maji-
teľa, informácie o chovnosti a vykonaných vyšetreniach a ak má 
psík aj inú webovú stránku, tak aj tú. Vedľa vizitky je rozprávanie 
od majiteľa, pod ním rodokmeň psíka a pod ním fotky. V pravej 
lište je krátky citát majiteľa o jeho psovi doplnený ďalšou fotkou.

Po kliknutí na záložku "Výstavy" sa na stránke objaví prehľad 
výstav konaných na Slovensku s dátumom, typom výstavy, menom 
rozhodcu a odkazom na výsledky jednotlivých výstav. Ak máte 
informácie o výstavách, ktoré na TTSK zatiaľ chýbajú, informácie 
mi pošlite, rada ich tam doplním a výsledky skompletizujem. V 
pravom stĺpci ponúkam kalendár výstav na Slovensku v aktuálnom 
roku, ako aj link na propozície a prihlášku na jednotlivé výstavy. Ku 
každej výstave sa dá dostať aj prostredníctvom ponuky v menu.

Na stránkach jednotlivých výstav sú informácie o dátume a mies-
te konania výstavy, meno rozhodcu a krajina odkiaľ pochádza, 
informácie o zúčastnených psoch v poradí, v akom boli uvedení 
v katalógu, ich dosiahnuté výsledky, dátum narodenia, meno ich 
chovateľa a majiteľa. V pravej lište uvádzam meno víťaza rasy 
(BOB) s menami jeho otca a matky. V menu je aj záložka "Linky", 
v ktorej uvádzam odkazy na ďalšie zaujímavé stránky. Všetkým 
návštevníkom prajem, aby čas, ktorý strávia na TTSK, považovali 
za príjemne využitý.

GALERIE VETERÁNŮ



Ing. Radana Sojková
Halasova 1125,  436 01 Litvínov,   tel.: 602 418 027, 476 111 657, e-mail: legs_smon@centrum.cz

Na jaro 2006 plánujeme štěňátka !!!
Máte-li zájem o tibeťáčka z našeho chovu, můžete navštívit naší stránku a seznámit se s 
námi. Můžete nám napsat, po dohodě i navštívit, rádi odpovíme na všechny vaše dotazy.

 Navštivte naší stránku: http://legs-smon.hyperlink.cz
A kdo nám pomáhal:

Martina a Milan Adámekovi,
Tupolevova 22, 851 01 Bratislava, 

e-mail: adamekovci@16.roburnet.sk
http://www.tibetanterrier.szm.sk

Tibetští teriéři na Slovensku:
http://www.ttsk.szm.sk/

KIPU KHYIM Tibetan Terriers
Ing. Eva Holanová,  294 31 Krnsko 135

tel.: 326 732 430, mobil: 723 041 118
e-mail: breeder@seznam.cz
http://sweb.cz/kipukhyim

Zajímavosti a informace o tibetských teriérech najdete na stránce chov. stanice Sengge (Simona Jemelková, Olomouc):
http://sengge.info  Výsledky s fotografiemi a další zajímavosti ze světa výstav najdete na webu stejné autorky:

http://shows.sengge.info

Kde najdete další zajímavosti o tibetských teriérech na Internetu:
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