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Úvodem  ...
Naši milí čtěnáři,

poprvé se setkáváme v roce 2006, který
se pomalu ale jistě blíží do svého finiše.
Výstavní sezóna a čas výletů pomalu
končí a tak se i tentokrát pokusíme vás
informovat o některých našich společ-
ných aktivitách.

Nevím jak vás, ale mě pobyt v přírodě
s našimi chlupáči nabíjí energií a hned se
nám dělá všechno lépe a s větším elá-
nem. A s ní jsem se pustila i do dalšího

čísla Občasníku pro vás, naše milé čte-
náře. Moc bych vám touto cestou chtě-
la poděkovat za milé ohlasy, a  již proje-
vené spoluprací nebo dopisy. Pro nás,
kdo Občasník tvoříme je to velké oce-
nění naší snahy vám udělat radost. Není
hezčí zjištění než že se nám to daří.

V tomto čísle vám přinášíme trochu víc
zábavy, ale také vědomostní kvíz.
Tentokrát je z oblasti všeobecných kyno-
logických znalostí. V dalších číslech bude-
me přinášet kvízy na další témata. Jsem

přesvědčena, že v něm budete úspěšní ,
odměníte se procházkou bludištěm a pak
si trochu polámetete hlavinku hádankami.
Přejeme hodně štěstí v luštění. 

A jak jinak, přinášíme i pokračování se-
riálu My a pes, tentokrát na téma údržby
srsti tibe áka. Myslím, že některé postupy
se budou hodit i na jiná dlouhosrstá ple-
mena. 

Přeji pěknou zábavu a těším se opět na
vaše ohlasy. 

Radana Sojková

NNaa  ttiittuullnníí  ssttrraanněě::    CChh..  DDsscchhoo  UUttrraa  UU-ttii  aa  CChh..  AA´́NNaayyaa    LLaammlleehh  LLeeggss-SSmmoonn (foto: Radana Sojková)



AAKKTTUUÁÁLLNNÍÍ  TTÉÉMMAA

Tibet  Dog  Europe byla  jako  neoficiální  evropská  výstava  tibetských  plemen  poprvé  konána  v  roce  2002.  Od  prvního  ročníku  je
tato  výstava  konána  souběžně  s  další  mezinárodní,  evropskou či  jinou  prestižní  výstavou  a  vystavovatelé  mají  možnost  se  sejít  na
dvou výstavách.  Tím  je  počet  vystavovaných  psů  větší,  než  na  běžných  výstavách.  Dalším  lákadlem  je  i  fakt,  že  na  dosavadní  roč-
níky  byli  jako  rozhodčí  pozváni  specialisté  na  plemeno,  ve  většině  případech  přímo  renomovaní chovatelé  tibetských  teriérů.  To
je  pro  chovatele  motivací  pro  vystavování.  Mají  možnost  porovnání  svých  chovatelských  plánů  v  širším  měřítku.  Chovatelé  z  mno-
ha  zemí  Evropy,  ale  i  ze  zámoří,  využívají  tuto  výstavu  k  výměně  zkušeností  a  setkání  s  přáteli.  Po  výstavě  probíhají  neformální  
setkání,  což  je  pro  většinu  přítomných  zajímavé,  poučné a  samozřejmě  i  zábavné.  Z  každého  spadne  stres  výstavního dne  a  mů-
že  se  v  klidu  bavit.  Myšlenka  uspořádat  tuto  výstavu  je  podle  mého  názoru  báječná.
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Tituly zadávané na TDE se liší od běžných
výstavních titulů, ale v podstatě odpoví-
dají titulům na klubové výstavě:

SKAR  &  SKAR-MMO (skar = tibetsky hvěz-
da, mo = tibetsky žena, dívka) - tento titul
získávají nejlepší pes a fena.
AWA-SSKAR  &  AWA-SSKAR-MMO (awa = ti-
betsky dítě, mo = tibetsky žena, dívka ) -
tento titul získávají nejlepší junior pes a fena 

Pořadatelé dále vypisují i další speciální
s o u t ě ž e ,
v k t e r ý c h
s o u t ě ž í
všechna ti-
betská ple-
mena dohro-
mady a pro-
bíhají odpo-
ledne.

Tibet  Dog  Europe  Maribor            (23.9.2006)

Recepty Jarky Buckové a Věry Pospíšilové z minulého čísla se nechala 
inspirovat i naše pravidelná fotopřispěvatelka a panička skvělé tibe ačky
Ačinky paní Marcela Stejskalová a poslala nám recept na další psí dortík. Když
jsem ho četla, Ačce jsem záviděla a určitě některému z našich psíků podob-
ný k jejich narozeninkám vyrobím. Zkuste to i vy podle receptu paní Marcely.

Dobrý den všichni,

moc zdravím a zasílám pár foteček z oslavy 2. narozenin Ačinky. Nejdříve si
Ačinka přečetla blahopřání od maminky a všech kamarádů z chovné stani-
ce Kipu Khyim. Pak si rozbalila dárky a před pohádkovou zimní procházkou
si pochutnala na dortíku. Vzhledem k tomu, že Ačince zbyl skoro celý chle-
bový obal z dortu, donesli jsme ho do krmelce pro srnky. 

Recept na dortík přidávám. Dokonce
musím říct, že obcházeli i "člověčí" čle-
nové rodiny a ptali se, zda jim také po-
dobný dort někdy neudělám k večeři.
Takže tady je recept na Ačinčin dort, tře-
ba ho někdo vylepší a doplní:

Co jsme použili my:
- malý bochníček chleba (velikost dle 

velikosti psího jedlíka)

Pro  mlsné  jazýčky

Dort  pro  Ačinku  a  jiné  chlupáčky

- maso a pár "křupek" z pečeného 
nebo grilovaného kuřátka 

- vařené hovězí maso 
- trochu vařené rýže
- vařenou mrkev, hrášek a kukuřici pro 

zdraví a oko
- něco na ozdobu (syrová mrkev, 

salám, upražené rybičky, kolečko 
vajíčka,…)

Postup je velice jednoduchý a rychlý:
Bochníček chleba seřízneme v horní čás-
ti, vydlabeme. V hrnci smícháme rýži,
maso, zeleninu a naplníme do chleba.
Nazdobíme, nezapomeneme na svíčky
a je to!

Dobrou chu ! a pozdrav posílají
Ačka, Marcela a všichni
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Z  historie  TDE:

První ročník TDE byl pořádán největším
německým klubem tibetských plemen
v Německu Internationaler Klub für
Tibetische Hunderassen e.V. (KTR) v květ-
nu 2002 v Oer-Erkenschwicku současně
s evropskou výstavou VDH v Dortmundu,
konanou den předtím. Bylo přihlášeno
celkem 108 tibetských teriérů, vystave-
ných bylo nakonec 106 tibe áků. Tibetské
teriéry posuzovala renomovaná britská
chovatelka a rozhodčí Sara Cross-Moore
(chov.stanice Silgarhi).

Druhý ročník pořádal opět KTR den před
konáním světové výstavy v Dortmundu
vkvětnu 2003 v Hammu. Bylo hlášeno
116 tibetských teriérů, vystaveno jich by-
lo 106. Psy posuzoval americký rozhodčí
Edd E. Bivin a feny Kerstin Handrich, ně-
mecká chovatelka lhasa apso.

Pro další dva ročníky byl pořádáním vý-
stavy pověřen rakouský klub pro tibetská
plemena Österreichischer Klub für
Tibetische Hunderassen (ÖTH). 
V roce 2004 byla výstava konána spolu
smezinárodní výstavou v Salzburgu. Účast
na této výstavě byla menší než
vNěmecku, ale i počet 50 přihlášených
a46 vystavených je dobrý. K posuzování
tibetských teriérů byl pozván německý
chovatel a rozhodčí Ralf Golzem (chov.
stanice Schanti's).

V roce 2005 se výstava přesunula do
Hollabrunu ve stejném výstavním víkendu
jako evropská výstava v Tullnu v červnu.
Pozvání posuzovat TT přijala známá finská
chovatelka a rozhodčí Tuula Platan (chov.
stanice Karamain). Výstavy se zúčastnilo
50 tibe áků z 52 přihlášených. 

Pořádání letošního, již pátého ročníku, se
ujal slovinský klub tibetských plemen.
Výstava se konala v sobotu a v neděli
mohli vystavovatelé navštívit CACIB výsta-

vu v Mariboru. Slovinský klub si na posu-
zování tibe áků pozval známou švédskou
chovatelku paní Margaretu Sundqvist
(chov. stanice A-mas). Paní Margareta
Sundqvist je jednou z nejznámějších cho-
vatelek lamleh v Evropě. Její odchovy na-
jdete v rodokmenech snad všech evrop-
ských lamleh, ale i ostatních linií. Ona sa-
ma je velkou nadšenkyní pro plemeno a
společně se slovinským chovatelem
Primožem Peerem a italskou chovatelkou
paní Annou Lorenzon ze své loňské cesty
po Tibetu dovezli původního tibetského
psa Kanze. Kanze byl vidět nejen po celou
dobu výstavy, ale hlavně na party, která se
konala po výstavě v podvečerních hodi-
nách. Paní Sundqvist je také iniciátorkou
založení  Terrier International Information
System (TIIS), oficiálního seznamu postiže-
ných jedinců a přenašečů PRA a LL, který
je zveřejněný na Internetu a postupně je
doplňován dalšími informacemi týkajícími
ze zdraví TT.

Exc.1, CAC, Skar, BOB Ch. X'Santi Lamleh von Nama-schu, *12.08.2003 (Tschumar Lamleh von
Nama-schu x Xam-ba Lamleh von Nama-schu), breeder & owner: Anke & Franz Peine, D
Exc.1, CAC, Skar-Mo Ch. Lost Valley Chonyima, *13.11.2004, (Tschumar Lamleh von Nama-schu
x Black and White Magic Millenium), breeder & owner: Silvia Saponi, I

V1, CAC. Ch. A´Naya Lamleh Legs-Smon

Místo výstavy slovinští pořadatelé vybrali
v předměstí Mariboru - Skoke na spor-
tovním letišti. Pro umístění kruhů zvolili
halu, která byla z jedné její delší strany 
otevřená, čímž poskytovala dostatek
vzduchu. Kruhy byly prostorné a komplet-
ně pokryté koberci. Okolo kruhů byly pro
vystavovatele a hlavně návštěvníky umís-
těné lavičky. Po celou dobu výstavy do-
kreslovala atmosféru tibetská hudba.
Výzdoba modlitebními praporky a obráz-
ky tibetských plemen posuzovaných
v tom kterém kruhu byla velmi pěkná,
stejně jako výzdoba celé haly. Každý vy-
stavovatel dostal s doklady tašku s potis-
kem, který můžete najít na modlitebních
praporcích.  Vše měli Slovinci výborně
promyšlené a zorganizované.
Pokud mohu porovnat organizaci dvou
TDE, na kterých jsem osobně byla (vloni
vRakousku v Hollabrunu jako divák a le-
tos zde v Mariboru jako vystavovatel),
zvládli Slovinci výstavu po organizační

Vítězové  dosavadních  ročníků  TDE:

22000022  -  OOeerr-EErrkkeennsscchhwwiicckkuu    ((SSRRNN))
AWA-SKAR Hero-Chad-Lamleh von Kamal-a-schila
SKAR U'Batang Lamleh von Nama-schu
AWA-SKAR-MO Tschal-Pa's Dhyani Akshobhya
SKAR-MO, BOB Sheydon's Kum-bu

22000033  -  ¨̈HHaammmm  ((SSRRNN))
AWA-SKAR Mak-pon von Barun La
SKAR Lum-Bi-Ni A-chi-thu Bo
AWA-SKAR-MO Schanti´s Nyima-Lamleh
SKAR-MO, BOB Sitatara Horpa Tso

22000044  -  SSaallzzbbuurrgg  ((AA))
AWA-SKAR Tschal-Pa´s Harshimar Figo Dawa
SKAR, BOB Schanti's Eyul-Lagyari-Lamleh
AWA-SKAR-MO Den-Sa v. Schrofenstein
SKAR-MO Wanted Nice Do´g´s Nomechan Gyi-Lin

22000055  -  HHoollllaabbrruunn  ((AA))
AWA-SKAR Notorius Nadis Lamleh von der Lobenbreite
SKAR Habakuk-Tibatong's Gaston
AWA-SKAR-MO Chihosang omah Lhamo's Queeny
SKAR-MO, BOB Ta-ra-ni Lamleh von Nama-schu
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V2, res.CAC B´Thami Lamleh Legs-Smon

V2, res. CAC Ch. Pemba Lamleh von Nama-
schu, V3 Ch. Mocowodos X-Model Xanthia

stránce mnohem profesionálněji.  Vloni
ani prostředí, ani organizace nebyli na ta-
kové úrovni. Závěrečné soutěže v rakous-
kém podání mi připadaly spíš jako kaba-
retní vystoupení, což mi vzhledem k roz-
hodčím a vystavovatelům přišlo značně
nevhodné a neprofesionální. Ale někdo ji-
ný může mít odlišný názor.
Myslím si, že by bylo moc prima tuto vý-
stavu uspořádat i u nás. Ale nejsem si jistá,
že by se našel dostatečný počet nadšen-
ců, kteří by se zapojili do přípravného tý-
mu. Ale třeba se nám to někdy podaří.

Na výstavu bylo přihlášeno celkem 53 ti-
betských teriérů z deseti zemí (Německo-
4, Rakousko-2, Česko-8, Slovensko-2,
Slovinsko-15, Itálie-7, Ma arsko-5, Švýcar-
sko-3, Polsko-1, Chorvatsko-5). Nejvíce
bylo samozřejmě domácích a hned pak
nás z Čech. Když k tomu ještě přičteme
přátelé ze Slovenska a Polska byli jsme
myslím dostatečně silná výprava. Ani ús-
pěchy našich psíků se myslím nedaly pře-
hlédnout. 

My jsme dorazili na místo výpravy před
pátou ráno.  Díky pečlivě a jednoduše na-
psanému plánku od pořadatelů, doplně-
ného o fotografie jednotlivých křižovatek,
jsme místo výstavy našli docela snadno,
špatně jsme odbočili jen jednou.
Zaparkovali jsme v lese vedle letiště, kde
už pár "táborníků" bylo. Využili jsme chvil-
ku na dospání probdělé noci. Ráno nás
vzbudili slovinští pořadatelé a vzápětí prv-
ní vystavovatelé ze Slovenska. 

Postupně jsme se soustředili okolo kruhu.
Bylo dost času na povídání a přípravu.
Před námi šlo 46 tibetských dog. Některé
se mi líbily, některé méně. Většinou se mi
líbila zvířata, která měla podle rodokmenu
něco společného s českým chovem. Asi
proto, že jsem zvyklá podobná zvířata ví-
dat u nás na výstavách. Vítěznou dogou se
stal pes z Ma arska, ale z českého chovu.
Po vystavování se všechny dogy i s paní
rozhodčí soustředili na ploše letiště a byl
to opravdu pěkný pohled. Fotografovali
všichni, nejen "dogaři". 

A pak už přišel pomalu čas tibetských te-
riérů a naše nervozita začala stoupat.
Vpodstatě v každé vystavované třídě mě-
la Česká republika své zastoupení, a  psy

majitelů z ČR nebo odchovů českých
chovatelů.  Paní rozhodčí posuzovala vel-
mi precizně, každého psa důkladně pro-
hmatala a jako specialistka na plemeno
achovatelka si psy pořádně prohlédla.
Kontrolovala podrobně mimo základní
věci, které se na psech posuzují, i velikost
tlapy, nasazení ucha, poměr čenichu
a lebky, tvar, velikost a posazení očí apod.
Při posuzování se stále usmívala a chova-
la se mile a profesionálně. 

Ve třídě štěňat nastoupili tři pejsci, z toho
dva zahraničních vystavovatelů (SK a SLO)
z českého chovu Báry Blažejové Bango
Lamleh Schambala (Schanti's Khan-Po
Kukur Baba Lamleh x Mocowodos 
X-Model Xanthia) - VN1 a Bon-ri Lamleh
Schambala - VN3. 

Třída mladých psi byla jednou ze tříd, kde
jsme tento rok zástupce neměli. Jejím vítě-
zem a držitelem titulu "Awa Skar" se stal slo-
vinský pes z italského chovu Lost Valley
Dga-Tshor to Rombon (Silveridge Harlequin
Quill x Malishar's Sankha). Rodokmenem je
tento pes americký lamleh.

V mezitřídě reprezentoval náš JCh.
B'Thami Lamleh Legs-Smon (Silgarhi
Calidassa x Dscho Utra U-ti) s paničkou
Jarkou Buckovou. Thami se předvedl moc
pěkně. Porazil ho pejsek ze švýcarského
chovu Seralung's A-Jo Chen-po, který ač-
koli byl o pár měsíců mladší, byl přeci jen
hotovější. Tento pes se dva týdny předtím
stal nejlepším psem německé KTR klubo-
vé výstavy v Hanau-Mittelbuchen. Pro ty,
kteří si myslí, že upaní rozhodčí vyhrávali
výhradně zvířata z linie lamleh, protože je
ona chová, tento vítězný pejsek čistý lam-
leh není. Thamiho posudek a výsledek V2,
res. CAC nás velmi potěšil. 

Třída otevřená psů byla pro českou vý-
pravu také úspěšná. JCh. A'Jigme Lamleh
Schambala (Sa-Skyon Dwan-po Fort D'Or
Lamleh von Nama-schu x Mocowodos 
X-Model Xanthia) manželů Niebaerových
získal také ocenění V2,  res. CAC. Třídu vy-
hrál pes ze slovinského chovu Jogini Ba
So, který pro mě nebyl až tak výrazný, ale
ze třídy se v podstatě předvedl nejlépe
avporovnání s ostatními asi paní rozhod-
čí jinak rozhodnout nemohla. Bohužel
v této třídě se našlo hned několik psů, kte-
řípodle mého názoru špičkou nikdy ne-
budou. Ale třeba se mýlím, výstavy jsou
disciplína značně nejistá. 

Ve třídě šampionů jsme zástupce neměli,
ale na pěkném třetím místě se umístil pes
z českého chovu Ch. A'Karu Kipu Khyim
(Araki Chief Krazy Quilt x Ashar Yontan
Najkosyva) Agnieszky Slosecke z Polska.
Aki se předvedl opravdu moc pěkně, do-
stal pochvalu od paní rozhodčí,. Vítězem
třídy šampionů a držitelem titulu "Skar" se
stal německý pes, který pak získal i titul

BOB Ch. X'Santi Lamleh von Nama-schu.
"Junior" se předvedl výborně a vítězství si
jistě zasloužil. 

Ve třídě štěňat - feny  reprezentovala čes-
ký chov fenka našich přátel ze Slovenska
Martiny a Milana Adámekových Bhoomi
Lamleh Schambala (Schanti's Khan-Po
Kukur Baba Lamleh x Mocowodos 
X-Model Xanthia) - VN3. Za její první vý-
stavní vystoupení jí patří jen a jen po-
chvala,  Bhoomi se předváděla jako vý-
stavní profesionálka. Třídu vyhrála fenka
z italského chovu Mandala Serenissimo
Ganesh (nelamleh).

Ani v třídě mladých naši zástupci nechy-
běli a předvedli své fenky Chiti Lamleh of
Sjo-Who-Sji-Bib (Tschumar Lamleh von
Nama-schu x Sofie of Sjo-Who-Sji-Bib) -
V4 manželé Niebauerovi a Sumanshu
Chiwa for Sengge (Kashi Notorious from
Alilah x Sumanshu Gshen-Lha-Od-Dkar) -
V Simona Jemelková. Chiwa se předvedla
opravdu nádherně a nás překvapilo, že se
nedostala do pořadí, protože její pohyb
byl opravdu z této třídy nejlepší. Některá
rozhodnutí paní rozhodčí nám zůstala zá-
hadou. Titul Awa Skar-Mo získala bíločer-
ná německá fena Dakhini Tashi Khyil
Lamleh von Nama-schu.

Ve třídě otevřené jsem měla hlášenou na-
ší "Any" Ch. A'Naya Lamleh Legs-Smon
(Silveridge Golden Parson x Dscho Utra U-
ti). Pro info těch, komu by se  zdálo divné,
že byla naše malá šampionka v otevřené ...
v šampionech jsem měla hlášenou Utku
anaše psy mohu vystavovat jenom já, s ni-
kým jiným by nešli. Před vstupem do kru-
hu těsně vedle nás padla lavička a vypa-
dalo to, že nebudeme moci nastoupit,
protože jsme se obě příšerně vyděsily.
Ještě při prvním stavění v kruhu jsem mys-
lela, že odstoupíme. Ale jak jsme se dali do
pohybu, Nany zvedla hlavičku a běžela su-
per. Její temperament se nedá ničím na-
hradit, a tak si vyběhala ve své třídě první
místo a CAC. A zasloužila si ode mě ob-
rovskou pochvalu, protože se předvedla ú-
žasně a mně udělala neskutečnou radost.
Io titul Skar-Mo běhala výborně a "poráž-
ka" od vítězky třídy šampionů - 
italské feny Ch. Lost Valley Chonyima nás
nemrzela. Tato fena je opravdu pěkná.
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Utku jsem nakonec ve třídě šampionů ne-
vystavila, protože nebyla v takové kondici,
jakou bych si představovala. Ale české
barvy skvěle hájily Ch. Mocowodos 
X-Model Xanthia (Bondekonens Dawa
Sham-po x An-dra Lamleh von Nama-
schu) - V3 Báry Blažejová a Ch. Ashar
Yontan Najkosyva (Body Spik x Abil
Djomo Gangkar) - V Evy Holanové.
Konkurence v této třídě byla opravdu ve-
liká a naše šampionky se s ní popasova-
ly výborně. Vítězná fena se nejen dobře
předváděla, ale ve všech parametrech je
to krásné zvíře. Myslím, že by na ní nikdo
nenašel chybku. 

Po vystavování jsme pak naše chlupáče
vypustili na letištní travnatou plochu, a to
by se pořadí určit nedalo, všichni lítali 
úžasně. Ještě několik společných fotek
a část vystavovatelů se vydala na zpáteč-
ní cestu a část zůstala na podvečerní par-
ty, kde po občerstvení následovalo poví-
dání o Tibetu a získání tibetského psa
Kanze pro Evropu.

A te  pár mých postřehů z výstavy .... 
obecně lze říci, že kvalita fen na této vý-
stavě byla podstatně vyšší než kvalita
psů. Ze slovinského chovu bylo vidět i
psy velmi průměrné. Jak jsem již napsala
výš, některá rozhodnutí paní rozhodčí
mě překvapila. Ale nepřísluší mi rozhod-
čí kritizovat nebo s jejich rozhodnutími
polemizovat, nicméně s nimi souhlasit
nemůžu.
V panice z nedávno "objevené" CCL se
někteří chovatelé snaží svůj chov krevně

oživit a hledají zvířata s "čistým" rodo-
kmenem. Mnohdy vyhledávají průměrná
zvířata, které by se za normálních okol-
ností do chovu nedostala a taková spo-
jení si prostě "nesednou".  Zvířata nejen
že nejsou exteriérově špičková, ale v ně-
kterých případech mají i rezervy z hle-
diska standardu. Mnohdy majitelé podle
mého názorupodcenili výstavní přípravu
a péči o srst. O to horší je fakt, že tito psi
jsou hodnocena dobře a laik nabude do-
jmu, že je to tak správné. Dalším extré-
mem jsou pak show typy psů, kteří mají
většinou netypický pohyb, hlavu, srst,
příp. další parametry. Pokud posuzuje
specialista na plemeno, ocitnou se téměř
vždy mimo pořadí. Pokud však posuzuji
all round rozhodčí, je tento typ psů vý-
razný a pro ně ten pravý. Ani jeden
z těchto extrémů plemeni neprospívá. A
je pak na chovatelích, kterou cestou se
chtějí dát, zda jednou z těch extrémních
nebo zda budou hledat svou cestu a od-
chovávat typické tibetské teriéry.

Ačkoli oba naši psíci z mých dvou vrhů 
uspěli na jedničku, rozhodně to pro mě
bylo velmi poučné a věřte mi, že hodně
přemýšlím a nebude vůbec jednoduché
najít dalšího krycího psa pro mou fenu, 
abych měla štěňata podle mých představ.
Sobě i ostatním, kteří se snaží odchovávat
kvalitní štěňata () přeji š astnou ruku. Vím,
že to není jen štěstí, ale hodiny a hodiny
přemýšlení, hledání informací, fotografií,
ale také návštěvy hojně obsazovaných vý-
stav jedinci z různých zemí a linií, aby si
člověk udělal obrázek. Tak takovým cho-
vatelům já fandím, protože sama vím, co

to stojí energie, času a taky peněz. A dou-
fám, že tibe áci z českého chovu budou
získávat i ta nejvyšší ocenění na prestiž-
ních výstavách a hlavně se nebudou bát
se ukázat.

Všem, kdo byli úspěšní, ale i těm, co své
psy předvedli gratulujeme. Je úžasné, ko-
lik českých vystavovatelů a chovatelů je
ochotno prezentovat své psy na prestiž-
ní výstavě tohoto druhu. Vzhledem k ve-
likosti českého chovu by nás mohlo být
i víc. Těšíme se na shledání na nějaké
další Tibet Dog Europe nebo jiné ob-
dobné výstavě!

A na co závěr? Výstava se mi líbila a ráda
ji opět navštívím, a  již jako vystavovatel
nebo jen návštěvník. 

Výsledky výstavy společně s fotografiemi
najdete na stránce Simony Jemelkové:
http://www.sengge.info/Shows

Statistika  českých  účastníků  a  českých  odchovů  na  TDE:

úúččaassttnnííccii  zz  ČČRR vv  ppoořřaaddíí ooddcchhoovvyy  ČČRR        vv  ppoořřaaddíí

2002 1 0 0 0
2003 2 0 1 1
2004 0 0 2 1
2005 5 2 0 0
2006 7 5 4 4

V Ch. Ashar Yontan Najkosyva

Chvíle přípravy a soustředění .....
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Podzimní  setkání  přátel  tibetského  teriéra            (7.10.2006)

Letošní podzimní setkání přátel tibet-
ských teriérů připadlo na 7. října. Byl to
již třetí ročník a konal se opět ve Čtyřko-
lech u Prahy. Po minulém ročníku, kdy
mi ráno ujel autobus a večer na cestě
domů na železnici hořelo, se žádná po-
dobná katastrofa tento rok nestala, a tak
jsem se pohodlně dostala na desátou
hodinu k Hančině chatě a stejně úspěš-
ně se i vrátila v pořádku a bez potíží do-
mů.

Dopoledne bylo chladné, a tak jsme
všichni "vyfasovali" teplý čaj a kávu na ro-
zehřátí. Naše tibetské krémové štěstí se
však zahřálo jinak - vyhloubilo na zahra-
dě díru. S potem na zádech a přihloup-
lými úsměvy jsem se snažila díru zamas-
kovat. Přeci neuslyším hned na začátku,
že mám nevychovaného psa! 

Náladu jsem si spravila na Hanky za-
hradním agility. Adélka se přidala, a tak
jsme s Benny a Asánkem (Asyan Chara
Khatakhyi) blbli u slalomu. Byemka
(Byema Kipu Khyim) zatím našla další
bezvadnou hru a to válet se a hrabat
Chmelům v záhonech. To už se o mě
pokoušel infarkt. A protože jsem čest sa-
ma, šla jsem se přiznat paní Chmelové
a omluvit se za napáchanou škodu.
Byema má víc štěstí než rozumu, proto-
že: "Vždy  už je po sklizni..", a tak mohla
řádit do aleluja. I s povolením!

Po desáté jsme se všichni - tj. 12 lidí a 11
psů - vydali na 9 km trasu cestou neces-
tou, polem nepolem… Začalo nám svítit
sluníčko a značně se oteplilo, takže jsme
si vycházku všichni náležitě vychutnávali.
Ovšem… najednou byl veterán Dany

(Antao Smon-Lam) fuč, lítal několik met-
rů za námi po cestě, ze které jsme od-
bočili a hledal paničku. Křičela jsem na
něj, gestikulovala a nic. Radanooo!!! A tak
Radana popoběhla svému psíku naproti
a celá lidská smečka volala: "Daannyyy!"
a Dany přišel. Je to holt chlap, a tak se
nechal chvilku přemlouvat. Pak už si dá-
val majzla, aby se náhodou zase někde
nezačuchal a panička se mu neztratila. 

Celou trasu vymyslela Hanka, a protože
je to človíček akční, člověk nemůže po-
čítat s tím, že se půjde jen rovně a po as-
faltu. Lezli jsme nahoru a dolů do kopců
lesem, loukou, silnicí a v lese jsme také
narazili na překážku v podobě potoka.
Tak a te  se všichni ukažte! Šestiměsíční
Baško (Bashir Kipu Khyim) se vrhl střem-
hlav vstříc studené vodě a všichni jsme

jenom zírali, zda ho ne-
chytil nějaký amok. Byli
jsme uklidněni Markem a
Beátou, Baška páníčky, že:
"To je normální". Někteří
psíci (rozumní) vodu také
uvítali, ale jen k napití.
Začali jsme tedy všichni
potok přeskakovat a z ka-
menů si dělali odrazové
můstky. Všichni jsme tuto
nástrahu bez jakékoliv 
újmy překonali. Jediná
Ashar (Ashar Yontan
Najkosyva - matka Baška )
se nechala přemlouvat,
ale po několika minuto-
vém přemlouvání, to pře-
ci jen přeskákala taktéž.
A pak že jablko nepadá
daleko od stromu…

Kolem poledního jsme
dorazili do Senohrab, kde
jsme se plánovali nao-
bědvat. Avšak v hospodě,
kde jsme jedli i loňský
rok, právě předělávali ku-
chyň, a tak nám mohli na-
bídnout jen utopence
a tlačenku. Zkusili jsme
hospodu naproti, kde by-



Strana 8

la hlava na hlavě, ale přeci jen jsme se
sem všichni nějak poskládali. Některým
z osazenstva se to moc nelíbilo, přeci je-
nom psi se občas také štěkotem hlásili
ke slovu, ale číšník to bral naprosto pro-
fesionálně, jako kdyby smečka jedenácti
psů byla na denním pořádku. Dokonce
i s plnýma rukama nádobí dával pozor,
aby na některého z pejsků nešlápl a ve fi-
nále jim ještě přinesl vodu. Jest toto pří-
kladem pro všechna ostatní restaurační
zařízení!

V hospůdce jsme přečkali déš  a pokra-
čovali dále. To se nám pro změnu zase
někde zapomněla Utka (Dscho Utra 
U-ti), ale taktéž se našla. Takže jsme stále
udržovali skóre 12:11. Ale to už bylo fakt
na panáka, takže jsme se po dalším pře-
brodění potoka, tentokráte již po dřevě-
ném mostku, leč některým z nás se i z to-
ho dělalo špatně, zasedli v pohostinství
u řeky Sázavy na pořádný svařák. Já, ja-
kožto hlavní fotograf této výpravy (bez
souhlasu ostatních jsem se na něj paso-
vala), jsem dokumentovala vše, co mi
přišlo pod oči. Rodina Stejskalů
s Ačkou (A´Chitra Kipu Khyim)
se tu s námi kvůli povinnostem
rozloučila a tím ubyl nejen po-
čet psů, ale snížil se, a to rapid-
ně, i počet lidských účastníků,
čili 9:10.

A hurá do cíle! Maminka paní
Chmelová (oblíbená zahradnice
naší Byemky) nám vytvořila
z vlastních prostředků a vlastní-
mi silami na zahradě přístřešek a už to
začalo… koláče, buchty, křupky, chipsy,
tyčinky, čaj, káva, svařák… Když začalo
být už zase chladno, rozdělal se oheň
a k obecnému veselí všech našich žalud-
ků jsme přihodili ještě buřty. 
Po chvilce nás opustil i Marek s Beátou,
na Baškovi už bylo vidět, že ho dalších
deset hodin nikdo jen tak neprobudí,
a tak se počet snížil na 7:9. 

Ještě před setměním jsem si vyžádala od
Hanky první lekci dogtrekkingu. Nebyly
bychom to my s Adélkou, abychom po-
stroj na vlastní oči nevyzkoušely.
Zapřáhla jsem Adélku a s povelem:
"MUSH GO!" jsme lítaly po zahradě.
Když jsme se náležitě vyblbly a ztratily

několik kalorií, musely jsme je hned ně-
čím zase opětovně získat, čili hostina
vzala za své.

Do desáté hodiny večerní jsme se bavili,
psíci polehávali kde se dalo, zvláště pak
na našich židlích a na našich dekách,
a my už též pomalu ale jistě jeden po
druhém odpadávali. Rodina Bednářů
s Asánkem ještě ten večer jela domů
(4:8) a já, Eva a Radana se vydaly přespat
do blízkého penzionu. Letošní ročník byl
totiž vyjimečný tím, že nebyl jen na je-
den den, ale rovnou na dva, čehož jsme

my, ženy pro každou špatnost, musely
využít. Noc s Evinými hororovými histor-
kami, s Ajlin (Aj´-lin Armibo CZ) ve skříni
a Radaniným křeslem, jsme přežily ve
zdraví, jen mám dojem, že mi ze smíchu
přibylo pár vrásek. Myslím, že příští roč-
ník vyměním spolubydlící, jelikož odma-
la mě maminka učí, že musím chodit br-
zy spát a spánek si náležitě vychutnat.
Ale mami, copak je toto s Evou
a Radanou možné?!

Ráno nám pípla sms: "Snídaně je na sto-
le!" a my hrrr zase na chatu, kde nás od
Hanky a její maminky čekal nefalšovaný
švédský stůl (možná byl z Čech, ale to je
jedno). Opět jsme ztláskaly, co jsme
mohly a vyrazily, ale to už bez Evy, na po-
slední letošní procházku po Čtyřkolech
(3:6).

Celou cestu nás provázelo sluníčko, a tak
to bylo moc pěkné završení tohoto ví-
kendu. Nezatoulal se ani Dany, ani Utka,
natož Any (A´Naya Lamleh Legs-Smon)
s Benny a Byemou, ale normálně zdrhnul
Kasík (Kailás Sengge). Naštěstí se však br-
zy vrátil, takže 3. podzimní setkání přátel
tibetských teriérů se obešlo bez ztrát
a vůbec proběhlo v naprostém klidu
a pohodě. 

Takže, kdo jste se Čtyřkol ještě nikdy ne-
zúčastnil, vězte, že jste udělali chybu
a možná byste se do příštího podzimu
měli rozmyslet a nenechat si tuto bez-
vadnou akci ujít! Opravdu stojí za to!

Jitka Kržová (http://apso.wz.cz)
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ZZÁÁBBAAVVAA

Malý  kynologický  test

V úvodu zábavné části našeho Občasníku bychom vás chtěli tak trochu potrápit. A nebo taky ne .... protože jistě vetšina z vás má zá-
kladní kynologické znalosti. Připravili jsme pro vás malý test, kde si můžete ověřit, zda dobře znáte chlupaté kamarády. Tak hodně
štěstí a když nebudete vědět, není to žádná ostuda. Člověk se pořád učí!!!

Tabulka  pro  zaznamenávání  vašich  odpovědí:

1)  Jaká je normální teplota psa?
a) 37 oC až 39 oC
b) 38 oC až 40 oC
c) 39 oC až 41 oC

2) Pomocí čeho přijíma ústřední ner-
vová soustava podněty z okolního 
prostředí? 
a) pomocí smyslových orgánů 
b) pomocí trávicí soustavy 
c) pomocí krevního oběhu 

3) Kolik má pejsek smyslových orgánů? 
a) 3 
b) 4 
c) 5 

4) A jaké to jsou smyslové orgány? 
a) zrak,čich,sluch 
b) zrak,čich,sluch,chu  
c) zrak,čich,sluch,chu  a hmat 

5) Jaké smyslové orgány nazýváme 
kontaktními? 
a) zrak a čich 
b) hmat a chu  
c) chu  a sluch 

6) Jaké orgány jsou distanční? 
a) hmat,chu  
b) zrak,hmat 
c) zrak,sluch a čich 

7) Čím jsou tvořeny stěny orgánu zraku? 
a) čočkou 
b) blanami 
c) řasnatým tělesem 

8) Co určuje zbarvení oka? 
a) barva duhovky 
b) barva zornice 
c) barva čočky 

9) Na jakou vzdálenost vidí pes poh-
bující se předměty? 
a) až na 700 metrů 
b) až na 300 metrů 
c) až na 100 metrů 

10)Na jaké části dělíme tělo psa? 
a) přední část, střední část, zadní 

část 
b) hlava, břicho, ohon 
c) přední a zadní tlapy 

11)Má pes koleno? 
a) jen některá plemena
b) ano 
c) určitě ne

12) Existuje u psa kravský postoj? 
a) ne
b) ano 
c) jen u velkých plemen

13) Kolik má pes kostí? 
a) 220-250 
b) 250-271 
c) 27l-282 

Pokud  jste  odpověděli  více  jak  na  tři-
čtvrtiny  otázek  správně,  znáte  pejsky
dobře,  pokud  na  více  jak  polovinu  otá-
zek  dobře,  vaše  znalosti  jsou  pořád  ješ-
tě  velmi  dobré.  Věděli  jste  správnou  od-
pově   na  více  jak  čtvrtinu  otázek,  pak
se  máte  ještě  co  učit.  A  ti  ostatní  …  ti
musí  začít  pečlivě  studovat.

ŘŘeeššeenníí::
11-aa,,  22-  aa,,  33-cc,,  44-cc,,  55-bb,,  66-cc,,  77-bb,,  88-aa,,  99-aa,,  1100-aa,,  1111-bb,,  1122-bb,,  1133-cc,,  1144-cc,,  1155-,,  1166-cc

14) Co je zdrojem pohybu psa? 
a) nervová a svalová soustava 
b) svalová tkáň 
c) svalová soustava 

15) Jaká je zadní část těla psa? 
a) zá , zadní končetiny a ocas 
b) zá , přední končetiny a ocas 
c) zá  a ocas 

16) Jaká je přední část těla psa? 
a) hlava, krk, přední část hrudníku 
b) hlava, krk, přední část hrudníku 

a zadní končetiny 
c) hlava, krk, přední část hrudníku 

a přední končetiny
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Hádanky                                                              A  te   zas  něco  pro  zábavu,  ale  i  když  taky  tak  trochu  na  lámání  hlavy.

DDáárreekk
Anička dostala malého pejska.
1. Pokud je pejsek bu  černý, nebo šedý, pak se jmenuje Ťapka. 
2. Pokud je bu  černobílý, nebo modrý, jmenuje se Ťupka. 
3. Pokud se jmenuje Tlapka, je bu  černobílý, nebo černý. 
4. Pokud se jmenuje Ťapka, je bu  šedý, nebo modrý. 
5. Je hnědý nebo šedý, pokud se jmenuje Ťupka. 
6. Není bílý, pokud se jmenuje Tlapka. 
7. Pokud je hnědý nebo šedý, jmenuje se Ťapka. 
Jakou má pejsek barvu a jak se ten dáreček jmenuje?

TTrraabbllee  ss  ppoonnoožžkkaammaa
Máme doma šuplík a v něm červené a zelené ponožky (nejsme moc normální, ale
nám to nevadí). Jednou, když jsme měli jet druhý den s pejsky na výlet a já jsem
potřebovala najít dvě ponožky stejné barvy (uznejte, přeci nemůžu vypadat jako
klaun a dělat svým psům ostudu), vypnuli proud. Nebyl čas na hledání baterky, a tak
jsem tedy popadla několik ponožek s tím, že ráno za světla najdu dvě stejnobarev-
né a šla jsem spát (bylo mi fakt jedno, jestli mám červené nebo zelené). 
A te  otázka pro vás: kolik ponožek nejméně musím vzít ze šuplíku, abych měla 
určitě alespoň dvě stejné barvy?

Jak jednoduché! Stačí vytáhnout pouze tři ponožky. Dvě z nich určitě budou bu
zelené nebo červené.

KKoozzaa,,  vvllkk  aa  zzeellíí
Jednoho dne se starý vesničan vracel z trhu domů. Měl s sebou kozu, vlka (to by
mě zajímalo, kde ho schrastil) a v podpaží svíral hlávku zelí. Vesele si pískal, jak se
mu handlování povedlo, když přišel k řece. Na břehu měl přivázanou malou prami-
ci a už chtěl nasednout, když tu ho náhle dobrá nálada opustila. "Safra," říkal si,
"vždy  já se do té lodičky se vším tím nevejdu. A když tu nechám vlka samotného
s kozou, sní jí. Když tu nechám kozu se zelím, pochutná si na něm. Jak já to jenom
provedu?" Pomozte staříkovi dostat vlka, kozu a zelí na druhý břeh. Do lo ky se mu
při tom vejde jen jedna věc. A na žádném z břehů při tom nesmí nechat samotné-
ho vlka s kozou nebo kozu a zelí.

Postup převážení je tento: nejprve nalo-
ží a převeze kozu, pak se vrátí pro vlka
a při vysazování na druhém břehu si
vezme kozu zase do člunu a vrátí ji na
původní břeh. Tam jí vysadí, naloží zelí,
aby ho koza nesnědla a odveze ho k vl-
kovi na druhý břeh. Pak už se jen vrátí
pro kozu. A hurá domů nákup celý a
nesežrán!!!

DDvvěě  kkoorruunnyy
Představte si, že na stole leží dvě stejné mince (třeba koruny)
těsně u sebe. Ta jedna je ke stolu přilepená a tu druhou začne-
te po obvodu té pevné odvalovat. Kolikrát se pohyblivá mince
otočí kolem své osy, než dospěje do své výchozí polohy?

Mince se otočí přesně jednou i když to tak vlastně nevypadá.
Možná se zdá, že se mince po půlkruhu už otočila do své původní
polohy, ale to bylo způsobeno tím, že se odvalovala dolů po kružni-
ci. Takže to vlastně zkresluje a mince se opravdu otočí jen jednou.

BBlluuddiiššttěě

Pomůžete naší milované
Utce najít cestu k výbor-
nému steaku????

A že se pro psíky steak
kvečeři nehodí?No to žád-
nému tibe ákovi nevadí. 

Takže tužku na start .... při-
pravit....pozor...te !!!!!!!

Našli jste cestu? Utinka dě-
kuje.
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Fotografický  seriál

Pospíšilovi:
My pózujeme i ve sněhu!!!!

Jarka Bucková
Mńam, mňam .....

Hanka Chmelová
Sněhová kalamita

Radana Sojková
Dáme si sněhové závody!!!!!

Adéla Bednářová
Nemůžeme té hry na sněhukláka už nechat?!?!?

Irina Simineeva
Zima v Rusku

Jarka Bucková
Sněhová princezna

Marcela Stejskalová
Zahrabu se nebo ne?

Marcela Stejskalová
Showbording

Radana Sojková
Kde je to jaro?????

""SSnnííhh,,  tteenn  mmáámm  rráádd!!""  aanneebb  ""JJáá  nnee-
jjsseemm  ssnněěhhuulláákk,,  jjáá  jjsseemm  TTiibbee áákk!!"".

Ukažte mi tibe áka, který nemá rád sníh!
Akdyž říkám rád, myslím tím nejen to příjem-
né v čem se dá honit, rejdit, válet a zahrabá-
vat, ale skutečně sníh i jako poživatinu. U nás
doma říkáme, že šly čubiny zase na nanuka.
Moudré knihy sice praví, že pes sníh jíst ne-
má, ale i člověk by toho spoustu neměl jíst .....

Prostě sníh je pro tibe áka jedna velikánská
radost, která končí snad jen v momentě,
kdy obtěžkán nabalenými sněhovými kou-
lemi na svém kožíšku jak vánoční strome-
ček, již nemůže udělat ani krok. A te  mi pá-
níčku prosím pomoz!!! Tak hezkou sněho-
vou i vánoční nadílku vám všem!

Příští téma fotoseriálu bude již trochu ná-

ročnější, akčnější, tak se snažte: ""JJuummppiinngg  
aanneebb  sskkookkaann  rrookkuu"" Těšíme se opět na
vaše fotografie.

Eva Holanová (chov. st. Kipu Khyim)

Marcela Stejskalová
Sněhové nohy
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Pes  a  my  .....  údržba  srsti

V  našem  seriálu  jsme  pokročili  k  tématu,  který  všechny  majitele  dlouhosrstých  ple-
men  zajímá,  a  to  je  koupání,  česání  a  údržba  srsti  chlupatého  miláčka.
Intenzita  vašeho  snažení  bude  záviset  na  skutečnosti,  zda  chcete  mít  doma  pěkně
udržovaného  miláčka  a  nebo  se  chystáte  chodit  na  výstavy..

(Ing. Radana Sojková, Legs-Smon TT)

A  tak nebo tak, budete potřebovat ně-
které zzáákkllaaddnníí  vvěěccii:

Kartáč - záleží na vašich požadavcích
a srsti vašeho psíka, jaký zvolíte.
Každopádně by to měl být kartáč s ko-
vovými ostny v gumě (bu  na konci s ku-
ličkami nebo bez kuliček). Nikdy ne kar-
táč umělohmotný, jaký se prodává v su-
permarketech na lidi. 
Užitečné pro pejsky s velkým množstvím
podsady je i minihrablo s otočnými hro-
ty. Otočné hroty jsou pro česání psa vel-
mi ohleduplné, netahají při vyčesávání
podsady. Kartáč má tvar šipky s dvěmi
řadami otočných hrotů.
Kromě kartáče na česání se vám bude
hodit žíněný kartáč, který vám poslouží
při fénování. 

Hřeben k česání - doporučuji s ko-
vovými ostny asi 2-3 cm dlouhými,
s mezerami mezi ostny asi 3 mm
a s rukojetí, protože se s ním lépe
pracuje. Opět se velmi osvědčili
hřebeny s otočnými hroty.
Každopádně při výběru hřebene
dejte pozor, aby jeho hroty nebyly
moc ostré. 

Základní  kosmetika - kosmetiku 
užívejte speciální, určenou pro psy,
ne lidskou. Do základní výbavy by
měl patřit kvalitní šampon, kondicio-
nér a rozčesávač. Místo rozčesávače
můžete také využít kondicionér naře-
děný vodou do rozprašovače. Pokud
se v srsti vytvoří větší zcuchaniny, rozčesá-
vač vám pomůže lépe. Kvalitní kosmetiku
můžete najít na stránce 
http://www.profikosmetika.cz, bu  si vy-
berete sami, nebo vám paní Němcová po-
radí, nebo se zeptejte zkušeného chovatele.

KKoouuppáánníí  aa  ssuuššeenníí  ppssaa

Nemyslím si, že majitel štěněte by měl
hned v počátku uvažovat o koupání.
I když s názorem, že štěně koupat nejdří-
ve v jednom roce také nesouhlasím.
Proto radím najít "zlatou" střední cestu.
V podstatě se jedná jen o problém pro-
chladnutí psa. Pokud zajistíte, aby po ja-
kékoli očistě vaše štěně nenastydlo, mů-
žete se bez obav věnovat jeho hygieně.
Nejprve budeme asi řešit problém zablá-
cených a mokrých pacek. Z mé zkuše-
nosti stačí pejskovi packy a bříško ospr-
chovat a velmi dobře ho vysušit. Pokud
byste i pak měli pocit, že by mohl pro-
chladnout, zabalte ho do osušky a sed-
něte si s ním na chvilku k televizi. Taky
mu můžete házet nějakou hračku, aby se

pohyboval, proschnul a zahřál se. Totéž
praktikuji i s dospěláky, když zrovna není
moc teplo. A další možností je samozřej-
mě psa vyfénovat (viž níže). Pokud je pej-
sek hodně zašpiněný, můžete packy, tla-
mičku a bříško umýt bu  šamponem ne-

bo dětským mýdlem (pokud mož-
no bez všech přísad). A opět řád-
ně vysušit.
Asi od půl roku už je možné pej-
ska i vyšamponovat celého. I na
štěněcí srst je dobré aplikovat tro-
chu kondicionéru nebo můžete
zakoupit šampon kombinovaný
s kondicionérem, jehož použití je
rychlejší a pro štěně příjemnější.
Česání je po kondicionéru i u ště-
něcí srsti rychlejší. 

Při koupání psa nejprve sprchou
pořádně navlhčete, použijte při-
měřené množství šamponu a leh-

ce do srsti zapracujte. Srst při šampono-
vání necuchejte, spíš šampon jen vtírejte.
Bude se vám pak lépe rozčesávat. Poté
dobře vypláchněte. Pokud je srst hodně
zašpiněná, opakujte postup ještě jednou.
Šampon musíte ze srsti pořádně vy-
pláchnout. Při mytí zkontrolujte i prostor
mezi polštářky na tlapkách, kde se mů-
žou také držet nečistoty. Po důkladném
vypláchnutí šamponu aplikujte kondicio-

nér a podle návodu nechce pů-
sobit a vypláchněte nebo ne
(pokud se jedná o bezoplachový
kondicionér).

Psa můžete od mala začít učit
na sušení fénem. Je to rychlejší
a máte jistotu, že neprochladne.
Fén, který na pejska používáte
by měl mít regulovatelnou tep-
lotu a rychlost. Pro vysoušení je
vhodný jen vlažný vzduch, aby
psa na kůži nepálil. Pejska polož-
te na bok a začněte se sušením
od tlapek a postupně jednotlivé
vrstvy. Při sušení si pomáhejte ží-
něným kartáčem, který vám po-

může poletující srst uhladit, aby se při fé-
nování nezacuchala a zároveň se jím
provzdušňuje a sušení je rychlejší. Po vy-
sušení obou stran pejska posa te a vy-
sušte hrudník a hlavu. Pak pejska postav-
te a dosušte zadní část. A pak už musí
následovat velká odměna, jak to ten váš
šikulka zvládnul. U štěněte to samozřej-
mě hned tak rychle a bezproblémově
nepůjde, ale při tréninku to zvládnete.

ČČeessáánníí

Důležitá při česání je nejen technika, ale
i frekvence česání. Česání je potřeba psa
přivyknout již od štěněčího věku, kdy je
to spíš hra. Doporučuji štěně na česání
po chvilkách zvykat každý den, maximál-
ně ob den po malých časových úsecích.
Zprvu si ho můžete při česání pokládat
na klín a když je na klíně hodné a nechá
se v klidu učesat, přejdeme na česání na

SSEERRIIÁÁLL
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stole. Pod psa dáme nějakou dostatečně
velkou neklouzavou podložku a na ní
prostěradlo nebo ručník, o který se nám
nebude hřeben a kartáč zachytávat.
Velikost a výšku stolu (pokud nemáte
přímo česací stůl) si zvolte podle svého,
aby to pro vás bylo pohodlné. 

K samotnému česání je nutné hned 
v úvodu zdůraznit, že byste se neměli
pouštět do česání psa špinavého nebo
ulepeného. Psa alespoň osprchujeme, 
abychom z něj smyli nečistoty a může-
me na něj aplikovat pro snadnější rozče-
sávání kondicionér. Poté vysušíme a če-
šeme mírně vlhkou srst. Pokud češeme
čistou suchou srst, pomáháme si rozče-
sávačem nebo jí vlhčíme vodou rozmí-
chanou s kondicionérem z rozprašovače. 

Psa položíme na bok a postupujeme od
předních končetin přes tělo
k zadním končetinám, nako-
nec si necháme hlavu. 
Nezapomeneme na srst mezi
předními končetinami, s nejví-
ce chuchvalci se potýkáme ve
slabinách a v podpaží. Zde je
kůže mimořádně citlivá, a pro-
to musíme hodně opatrně, 
abychom psíka netahali. 
Na česání tlapek používáme
výhradně kartáč. Pokud narazí-
me na zacuchanou srst, nejpr-
ve ji rozebereme prsty a poté
důkladně vyčešeme kartáčem.
Hřeben nepoužíváme, pouze
výjimečně. 
U ostatních částí těla postupujeme tak,
že češeme po vrstvách. Srst nejprve dů-
kladně prokartáčujeme od konečků ke
kůži a pak hřebenem důkladně vyčeše-
me uvolněnou srst. Pokud nám to nejde
lehce, pramen srsti mezi kůží a česaným
místem přidržíme, abychom netahali.
Hřebenem i kartáčem děláme plynulé
pohyby, netrháme, srst při česání nezve-
dáme. Také nečešeme proti růstu srsti
(snad jen na výstavě, pokud chcete nad-
lehčit srst na packách).
Po učesání těla si pejska posadíme 
a učešeme hlavičku. Zde pozor na místa
za a pod ušima, která jsou k zacuchávání
nejnáchylnější. Nakonec kartáčem opatr-
ně učešeme ocásek a je hotovo. A zase
velká pochvala, odměna a jdeme si hrát.

Abychom si ulehčili práci při česání po
pobytu v přírodě, po návratu z procház-
ky, lesa či louky psíka prohlédneme
a všechny větvičky, jehličí a bodláky ven.
I sebemenší bodlinka udělá v srsti bě-
hem pár dní pěknou paseku. Nejvíc dá-
vejte pozor na packy. 

Frekvence česání záleží na kvalitě srsti
a na věku pejska. Pokud je srst ve vývoji

(u tibe áka do 2-4 let), je potřeba česat
častěji. Štěně do půl roka češte denně,
případně obden, aby si zvyklo. Poté do
doby přesrstění 1-2x týdně. Dospělou
srst stačí česat jednou do týdne, případ-
ně i za delší období podle jejího typu. 

Další kapitolou v údržbě srsti je zimní ob-
dobí. Mokrý sníh se lepí na chlupy našich
pejsků a vracíme se z procházky se psem
se “sádrovýma” nohama. Pejska dáme do
vany, sníh vlažnou vodou rozpustíme
apo usušení pokud jsou packy od sněhu
zacuchané, rozčešeme. Samozřejmě kon-
trolujeme polštářky na packách, zda ne-
jsou poškozené od soli na silnici. I když se
soleným plochám vyhýbáme, ne vždy je
to na sto procent. Packy také můžete
před odchodem ven namazat nějakým
hodně mastným krémem, který vytvoří
malou ochrannou vrstvu.¨

Jestliže z nějakého důvodu (například va-
ší nemoci apod.) dojde k zaplstění srsti
vašeho miláčka, nezoufejte. Nevrhejte se
hned na nůžky a strojky, ty jsou až tou
poslední variantou. Můžete vyhledat ně-
jaký česací salon, kde vám psa z toho
nejhoršího dají do pucu a dál můžete
pokračovat v obvyklé úpravě nebo kon-
taktujte chovatele. Obvykle se jedná o li-
di, kteří mají s česáním praxi a pomohou
vám. Pokud se do toho chcete přeci jen
pustit sami, nemohu vám dát jednoznač-
nou kuchařku, ale jen základ - trpělivost
a správná technika česání. Zacuchané
plotny nastříkat rozčesávačem, který ne-
cháme chvíli působit, poté srst rozebrat
pořádně prsty a kartáčem začít vyčesá-
vat. Pokud plotna nejde rozebrat prsty,
můžete ji na jednom, příp. dvou místech
rozstříhnout nůžkami po směru růstu srs-
ti a pak rozebrat a vyčesat. Pokud by
vám někdo radil kartáče - rozřezávače,
tak ty vám nedoporučuji, protože srst po
nich by vypadala hodně oškubaně.
Nikdy psa netahat, jinak ztratí trpělivost.
Až se vám psa podaří rozčesat z nejhor-
šího, vykoupejte ho, aplikujte dostatečné
množství kondicioneru a opět pořádně
pročešte, abyste měli jistotu, že nikde nic
nezůstalo. Pokud srst působí neuprave-
ným dojmem, konce jsou roztřepené, za-

rovnejte je nůžkami. Srst při další pravi-
delné péči doroste. Je to sice běh na
dlouhou tra , ale vyplatí se to.

Pokud chceme s pejskem chodit na vý-
stavy, obvykle nestačí psa vykoupat, 
uhrábnout  a hurá do kruhu. Výstavní
kosmetická výbava čítá kromě toho zá-
kladního ještě další přípravky na závě-
rečnou úpravu do kruhu. Jedná se o růz-
né antistatické spreje, které napomáhají
nejen k tomu, aby srst nepoletovala, ale
je po nich také lesklá. Podle typu srsti se
používají přípravky na zvětšení objemu,
fixatéry a další. Všechny výrobky byste
měli mít dopředu na vašeho pejska vy-
zkoušené, u každého mohou udělat ně-
co jiného. Pro případ nenadálé události,
kdy se vám pes ušpiní, je dobré mít po
ruce bezoplachový šampon (většinou se
jedná o pěnový nebo práškový).

Často se lidé ptají, jak dlouho před
výstavou mají pejska vykoupat. Nejde
to říct jednoznačně, protože každá
srst je jiná. Světlou srst budete asi mu-
set koupat den předem, aby se vám
miláček nezmazal. Černou srst si mů-
žete dovolit vykoupat i déle před vý-
stavou. Vysledujte, kdy je srst vašeho
pejska nejhezčí nebo nejméně kom-
plikovaná na závěrečnou úpravu
a podle toho koupejte. 
Každopádně byste měli mít psa na
výstavu dokonale vyčesaného a upra-
veného. Psík, který vypadá, že právě
prolítl roštím moc reklamy svému pá-
níčkovi nenadělá ani při procházkách

venku, natož na výstavě a obvykle svěd-
čí i o nedostatečné běžné péči. A roz-
hodně by se známkou výbornou neměl
odcházet pes, který je učesaný jen po
povrchu a když na něj sáhnete, nahma-
táte staré, nerozčesané chuchvalce, které
si nezadrbal před vstupem do kruhu. Na
to si dejte pozor. Psa byste neměli vyče-
sávat až na výstavě, ale nechat ho v klidu
odpočívat a jen ho závěrečně 
upravit před vystavováním. Výstavy a  se
snažíme jak chceme psům zpříjemnit,
jsou většinou dlouhým čekáním a nebu-
de pro pejska moc zábavné si čekání
zpestřovat česáním. 

Osobně nejsem zastáncem psích obleč-
ků. Psíci v nich vypadají komicky, je to
proti jejich přirozenosti a srst se pod nimi
zacuchává. Oblečky používám pouze pro
venčení na výstavách ve špatném počasí.
Pro tyto účely jsem ušila oblečky ze šus-
áku, aby se srst v dešti nepromáčela.

Pokud byste cokoli potřebovali, můžete mě
kontaktovat, ráda vám pomůžu. Přeji hodně
pohody a štěstí s našimi krásnými miláčky!

Radana Sojková, Legs-Smon



moci vyrazit. Je to
opravdu krásný
a příjemný po-
hled.. Když ukon-
čili předvádění
byla možnost to
vyzkoušet. Asánek
není žádný velký
blázen do míčků,
takže jsem si ne-
dávala moc veliké
naděje, že se toho
chytne. Ale pro le-
graci jsme to  zku-
sili. Vypůjčila jsem
si tenisák a nejdří-
ve jsem zkoušela,
aby si s ním Asík
aspoň chvíli hrál.
Ale moc jsem ho k tomu nepřesvědčila.
Tak jsem vzala Asíka a šli jsme rovnou
k boxu. Vložila jsem tenisák do boxu
a Asíkovi jsem řekla "vpřed, hledej". Asan
nejevil moc veliký zájem. A tak mě na-
padlo, že tenisák potřu kusem buřta, kte-
rý jsem měla v kapse. A vida, pomohlo.
Tenisák jsem co nejvíc namastila a dala
jsem Asíkovi čuchnout. Větší zájem o te-
nisák jsem u Asana nezažila!

Posadila jsem ho za první překážku, aby
měl nějaký rozběh. Míček jsem strčila do
boxu a vrátila jsme se zpět k Asánkovi.
Řekla jsem ,, vpřed" Asík vyrazil!!!
Před boxem se zastavil, rozhlížel se
a zvětřil tenisák. Opatrně se postavil na
box, aby nevystřelil, tenisák opatrně 
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VVAAŠŠEE  PPŘŘÍÍBBĚĚHHYY

Jak  jsme  cvičili  flyball,  aneb  tibe ák  běží  pro  míč
(Adéla  Bednářová)

Výlet  k  Črnému  jezeru  (Jarmila  Bucková)

Na úvod.....
Nejdříve bych vám ráda napsala, že tibe-
ák je opravdu skvělý pes a ten můj je

přímo báječný!!! Právě leží vedle mě
a hlavu má položenou na mé ruce.
Příjemně mi do toho brumlá... Díky ně-
mu jsem plně soustředěná psát náš pří-
běh... pššš... právě usnul... 

Jeden krásný víkend jsem byla pozvaná
na předváděčky agility do Chuchle. S ra-
dostí jsem pozvání přijala a tak jsme se vy-
dali na předváděčky. Aspoň jsme si
sAsánkem vyzkoušeli, jaké to je běhat
před více lidmi. Prožili jsme příjemné od-
poledne plné legrace a nových zážitků. 

Když už bylo po předvádění, odebrali
jsme se každý na oběd a na malý odpo-
činek. V tu chvíli jsem zahlédla jak pár li-
dí zkouší flyball. Šla jsem se podívat, jak
to chodí. Docela mě to zaujalo, jak na-
trénovaní psi vesele s plným nadšením
běží na box, na který plnou rychlostí na-
letí, aby ulovili míček. A když běží zase
zpět  a vy koukáte na druhého psa jak
mu na startu září oči a těší se až bude

uchopil za ty chlupy …. a bylo to. Box
nevystřelil a Asánek si spokojeně odkrá-
čel s voňavým tenisákem v tlamičce. 

Začala jsem se ihned smát a uvědomila
jsem si, jak moc je tibe ák chytrý! Proč dě-
lat vše zbrkle a rychle, když to jde krásně
pomalu a bez chyby. Ano, tibe ák rád vy-
zkouší všechny různé sporty... ale jedno
mu nesmíme brát. On si je zkusí podle se-
be. Pomalu a podle pravidel.

Tibe ák je skvělý pes a opravdu se hodí na
všechny sporty, ale nesmíme zapomenout,
že z něho asi nikdy nebude vrcholový
sportovec. Ale to je na něm to krásné!!!!!

S pozdravem se s Vámi loučí Áda
a Asánek Bednářovi

Ke konci září letošního roku jsem
s Radanou a mojí dcerou Markétou  jela
na evropskou výstavu tibetských plemen
do Mariboru. Když už jsme byli ve
Slovinsku, rozhodli jsme se, že se podí-
váme i do Julských Alp. Viděli jsme turis-
ty obléhané jezero Bled s Bledským hra-
dem, podstatně opuštěnější, ale taky

krásné Bo-
hinjské jezero.
V y s k á k a l i
jsme spoustu
schodů k vo-
dopádu Savi-
ce a aby-
chom si Alpy
pořádně užili,
kousek od vo-
dopádu jsme
se pustili po značce k jakémusi Črnému
jezeru. Cesta vedla už od rozcestí do
pěkného krpálu a když to Radana viděla,
řekla si, že tohle nemá zapotřebí a šla se
kochat se svýma tibe ačkama
k Bohinjskému jezeru. 

Na Črné jezero jsem vyrazila jen já s dce-
rou, Thamínem a dcery kříženkou
Wendou. Cesta lesem stále stoupala, ale
protože nám kdesi nad hlavou probles-
kovaly bílé neschůdné skály, uklidňovali

jsme se, že takové stoupání dlouho ne-
vydrží, za chvíli dojdeme pod skálu, ces-
ta se určitě stočí na vrstevnici a pak po-
vede nějakým údolím pod skalami mír-
ně vzhůru ke krásnému jezeru. Měli jsme
pravdu, ale bohužel jen v té první části -
že tohle stoupání dlouho nevydrží.
Nevydrželo, za chvíli bylo ještě mnohem
horší. Kamení bylo na cestě čím dál víc,
hluboký les se kamsi ztratil a najednou
jsme šli po uzounké kroutící se pěšince,
strmě stoupající mezi skalami.  Funěli
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Jak  na  svět  další  tibe átka  přišla  (Radana  Sojková)

jsme už jako lokomotivy, jenomže přece
to nevzdáme, když už jsme vylezli až
sem. Tuhle větu jsme si pak opakovali
pořád dokola, pokaždé, když jsme nara-
zili na řetězy, železné schůdky a tyčky za-
ražené ve skále. Thamín skákal jako kam-
zík, nejdřív jsem ho měla na vodítku, ale
pak jsem zjistila, že mu vodítko spíš pře-
káží, tak jsem ho pustila na volno. Na
skále si byl jistý a bavilo ho skákat výš
a výš, brzdila jsem ho jenom já, v každé
zatáčce na mě čekal. Zato Wenda kus
pod vrcholem začala odpadávat.
Zpočátku taky statečně skákala, vysadit
jsme jí museli jenom sem tam na oprav-
du vysoké stupně, ale přeci jenom s její-
ma krátkýma nožičkama a dlouhou pá-
teří není na takové cesty stavěná. Po

dvou a půl hodině jsme se konečně vy-
škrábali do sedla a udělali první krok po
rovině. To byla úleva.. Prošli jsme temnou
roklí, pak se před námi skály rozestoupi-
ly a došli jsme k jezeru. Svítilo sluníčko,
v jezeře se zrcadlily okolní skály a nás
moc lákalo jít ještě dál, vždy  to nejhorší
stoupání jsme už měli za sebou a před
námi byla kamenitá cesta k horám.
Jenomže už nebylo moc času, museli
jsme se vrátit.  Cesty dolů jsem se hodně
bála celou tu dobu, kdy jsme se šplhali
nahoru, ale nakonec nebyla o nic horší.
Kamzík Thamín opět skákal na volno, str-
mé skály mu nedělaly potíže, zato
Wendu jsme museli mít na vodítku
achvílemi poponášet. Zjevně nemá pud
sebezáchovy, vrhala se z kamenů cesta

necesta po čumáku rovnou do
Bohinjského údolí. Pustili jsme jí z vodítka
až kousek nad lesem, na cestě, která nám
před pár hodinami připadala příšerná, ale
te  byla najednou pěkná a bezpečná. 

To, že je tibe ák pes sportovní a výletní,
každý ví. Že miluje skály a žádná překáž-
ka pro něj není dost veliká, to také. Ale
my jsme se přesvědčili, že naprosto přes-
ně ví, co má dělat a dokáže se rychle
v terénu zorientovat a reagovat přesně
na každou situaci. Nehazarduje se svým
životem ani zdravím, pečlivě volí sprá-
vnou cestu a i když jsem se o něj bála,
nezavdal mi ani jednu příčinu, abych
měla pocit nebezpečí. Prostě nás doká-
žou pokaždé něčím překvapit.

Letos jsem si naplánovala s naší Utkou
(Ch. Dscho Utra U-ti) její další vrh.
Netrpělivě jsem očekávala začátek jejího
hárání ke konci března. Jaké bylo však
zděšení, když jsem na jedné procházce
zjistila, že Utka značkuje a že se s hárá-
ním přidala ke své dceři o měsíc a půl
dřív. Nastala panika! Protože jsem nechy-
tila první den hárání, rychle jsem se vy-
dala do Prahy do Labvetu na krevní tes-
ty na určení správného dne krytí.  Poprvé
jsme na vyšetření byly  ve středu a po-
druhé v pátek. V pátek odpoledne nám
řekli, že správný termín by měl být v ne-
děli.  V průběhu plánování  krytí jsem by-
la nucena změnit i své plány na ženicha,
protože jsem raději volila bližší místo.
Takže díky Evě Holanové, která obstarala
rychlé telefonáty, bylo vše domluveno
během jednoho dne (já nerada telefonu-
ju do zahraničí). V neděli ráno jsme se
s holkama sbalily  a vyrazily brzy ráno.
K manželům Peine (chov. stanice von
Nama-schu) jsme dojeli kolem polední-
ho. Manželé Peine jsou skvělí lidé a náš
dík za vřelé přijetí a za to, že všechno
klaplo jak mělo.  Nakonec jsme s Anke
vybrali bílého psa se sobolími znaky po-
cházejícího z jedné z nejznámějších ang-
lických stanic s dlouholetou chovatel-
skou tradicí Passiflora Rosa Damascena.
Leo má ideální výšku, pevnou, kompakt-
ní stavbu těla a kvalitní srst. Ke krytí do-
šlo v pondělí a my se zdržely do úterý do

rána, aby byla moje Utka v klidu a poho-
dě. Posnídaly jsme s Anke, podrbaly
mnoho psích hlav a vyrazily domů. Cesta
zpátky byla trochu komplikovanější než
tam, v noci poměrně hustě sněžilo, ale
dálnice byly chemicky ošetřené. Od
Chemnitz byla mlha jako mléko.
Nakonec i cesta klapla a my v pořádku
dorazily zpátky domů. 

A pak už nezbývalo než čekat, zda jsme
byly úspěšné. Čas jsem si krátila studiem
již tisíckrát přečtených knížek a sledová-
ním budoucí maminy. V půlce březosti
jsem neodolala a vyrazila na ultrazvuk.
Hurá! Klaplo to! Štěňátka jsme viděli

s panem doktorem dvě jistě, třetí nejistě,
ale to už Utka byla hodně netrpělivá a  já
už jí nechtěla dál stresovat, a tak mi zjiš-
tění, že je březí naprosto stačilo. Zbytek
bude překvapením. Utku jsem začala kr-
mit vydatnějšími granulemi, aby byla za-
jištěna výživa nejen její, ale i nenaroze-
ných psích miminek. Uti také významně
změnila svoje chování. Vyhledávala více
kontaktu a mazlení. Jakmile jsem usedla
k televizi, už se na mě významně dívala,
že jako nastávající matka potřebuje 
nutně pochovat.  A taky pomalu začala
nabírat na váze. V krmení jsme ji ne-
omezovali, krmení měla k dispozici po
celý den, protože se nepřejídá. 
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Termín porodu se přiblížil, v bříšku se to
mlelo a mamina Utka zachovávala na-
prostý klid. Já ne! Zajímalo mě, zda se
vše bude odvíjet jako při minulém vrhu.
Ale bylo to malinko jiné. Fáze těsně před
porodem je u každé feny různě dlouhá a
má různý průběh. U nás začala v úterý ve
čtyři hodiny odpoledne a první štěně se
narodilo v půl šesté ráno druhý den. Byl
to pěkný pejsek. Zhruba za hodinu po
něm přišla na svět fenka. A pak delší do-
bu nic. Už jsem si začala pomalu myslet,
že to bude stejné jako minule. Sobolí
pejsek a pak fenka. Dokonce už jsem po-
dala zprávičku těšícím se čekatelům, že
mám pro ně psíka. Radost byla samo-
zřejmě veliká. Ale pořád mi to nedalo
a abych se přesvědčila, v klidu a pomalu
jsem Utku zvedla a prohmátla ji bříško
a něco mi tam ještě překáželo. Nepletla
jsem se, na svět přišli ještě dva psí kluci.
Uti byla opět naprosto vzorná, s celým
porodem si poradila sama a já jen dohlí-
žela. Všechna miminka byla sobolí. Lidé
nechápou, že moje černá fena s bíloso-
bolím ta kou má sobolí štěňata. Příroda
si to dělá po svém. Po porodu jsem ne-
chala š astnou maminu i štěňata překon-
trolovat veterinářkou. Naše slunce je tr-
pělivé, veškeré činnosti okolo sebe i ště-
ňat snáší v pohodě, protože mi důvěřuje
. O štěňata začala naše mamina okamži-
tě vzorně pečovat. 

Porod byl za námi a zdálo se, že nastává
období klidu až do doby, než je potřeba
štěňata začít přikrmovat. Ale opak je
pravdou. Štěňata se rodí slepá a hluchá
a nemají ani čich a termoregulaci. Mají
jen vyvinutý hmat, který jim pomáhá se
rychle dostat k matce a  k potravě. Ště-
ňata jsou v tomto období opravdu nud-
ná, jen pijí, spí a s vyměšováním jim po-
máhá fena. Dokážou se jen plazit a ob-
čas se projeví i zvláštním zvukem, pří-
padně pištěním, pokud dostatečně rych-
le neumí najít fenu nebo sourozence.
Vyhledávají společnost matky a souro-
zenců. Fenu je obtížné přesvědčit,  aby
se šla vyvenčit a nabaštit.  Ven jsem táhla
já Utku a zpátky ona mě pro obveselení
sousedů v ulici. První dny dostávala mis-
ku do pelechu, protože jinak by se snad
ani nenajedla. Také jsem pečlivě sledo-
vala, jak se Utka čistí a vyměňovala ruč-
níky a podložky v pelíšku, kde se štěňaty

ležela. Spala jsem vedle ní na nafuko-
vaččce v obývacím pokoji, abych jí měla
pod kontrolou. A samozřejmě jsem se
věnovala i štěňátkům, protože ti malí
uzlíci potřebují kontakt s člověkem. 

Po týdnu až deseti dnech měla štěňata
asi dvojnásobek porodní váhy. Utka už
byla ochotna se od nich na chvíli vzdálit,
aby si došla za svojí potřebou a na jídlo.
Na konci druhého týdne štěňata začala
otevírat  očička. Nedá se ale říct, že by vi-
děla, ale postupně se začínala rozkouká-
vat. A pak se pomalu začala stavět na no-
žičky, i když pořád to bylo spíš batolení
a padání na zadeček. Štěňata byla stále
plně kojená. Přestože stále vyhledávala
hlavně kontakt s matkou a sourozenci,
i člověk pro ně už začal hrát svou roli.
Občasný kontakt s několika lidmi je pro
vývoj psích miminek rozhodně užitečný.
Tento kontakt zajiš ovala naše rodina
a milá sousedka, která naše štěňátka vždy
miluje a chodí je navštěvovat - samo-
zřejmě s katalogem Avonu jako zástěr-
kou. Pokaždé čekám, kdy svůj boj nevy-
bojuje, a nějaké stěně si odnese do pří-
zemí.

Mezi druhým a třetím týdnem už začala
být se štěňaty zábava. Stavěla se na nož-
ky, snažila se čas od času štěknout, i když
se jednalo jen o pokusy. Uti o ně stále
poctivě pečovala, uklízela po nich a za-
čala si s nimi hrát. I štěňata mezi sebou
už projevovala první náznaky hry.
Olizovali se, okusovali si hlavičky a no-
žičky. V této době je potřeba dbát na do-
statečný přísun kvalitní potravy pro fenu,
která musí nakrmit všechny ty hladové
krky. V této době hrozí nejvíce postižení
feny eklampsií. Utku jsem pečlivě, ale ne-
nápadně, na doporučení veterinářky sle-
dovala. Nejlepší je zvolit krmení granule-
mi, určenými pro kojící feny. Naštěstí
Utka začala granulky baštit bez problé-
mů (na rozdíl od prvních dnů po porodu,
kdy jsem jí musela vařit) a tak měla zaru-
čené správné složení stravy. Opět je mě-
la pořád k dispozici, aby se najedla kdy
a kolik potřebovala. A že to do ní padalo!

Po třetím týdnů Utka u svých dětí už ne-
trávila tolik času. Ale jakmile se některé
z nich písklo, běžela zkontrolovat, zda se
něco děje nebo zda si malí jen vymýšle-

jí. Jakmile se objevila v jejich blízkosti,
malá dráčata se na ní sesypala a snažila
se najít ten nejlepší zdroj mléka. A mlas-
kala tak vydatně, že mě to v noci budilo,
i když už jsem se přesunula zpátky do
ložnice. 
Na konci třetího týdne jsme poprvé ště-
ňata odčervili a s nimi i Uti a její dceru
Any, která byla se štěňaty pohromadě. 

Od čtvrtého týdne věku už se štěňátka
začala měnit v opravdové pejsky.
Všechny smysly jim začaly plně sloužit
a jejich pohyb se stal čím dál víc koordi-
novaný. Nejen, že si už pěkně hráli spo-
lu, ale i mamina Utka  je k hrám provo-
kovala. Vždy  je tím vychovávala. Fena
vždy dobře ví, co má dělat a proč to má
dělat. 
Nastává čas, kdy se člověk pro ně stává
důležitým, potřebují s ním kontakt  a  je
na chovateli, aby jim ho v dostatečné
míře poskytl. Štěňata měla potřebu pro-
zkoumávat stále širší okolí. Moc legrační
bylo, když jsme jim ukázali nějaký nový
prostor. Zprvu se zarazili, koukali okolo
sebe, ale když viděli, že Uti a Any se na-
prosto suverénně pohybují okolo nich,
jako by mávnutím proutku ožili a začali
zkoumat. Každé ze štěňat se samozřejmě
projevovalo jinak a my už mohli začít
pozorovat jejich povahy. Některým se
začaly prořezávat první zoubky, většinou
špičáky, ale bylo to u jednotlivých štěňat
velmi individuální. 

Utka stále kojila a my jsme spíše na zvy-
kání, než z nedostatku, začali dávat na-
šim štěňatům mezi čtvrtým a pátým týd-
nem škrábané hovězí nebo drůbeží ma-
so. Maso jsme měli předtím několik dní 
uskladněné v mrazničce.  Štěňata si na
masíčku pochutnávala, ale pití od mami-
ny bylo pro ně pohodlnější. Nabaštila se
vždycky trochu,  a mezitím co Utka zby-
tek ráda dojedla, se u ní dorazila. Mléko
nebo kaše jsme nedávali, protože jsme
žádným způsobem nepotřebovali nahra-
dit mléko mateřské a štěňata by byla 
upatlaná. Pokud byla štěňata převážně
kojená, Utka a Any po nich pořád vzorně
uklízely a čistily je. Ve čtvrtém týdnu se
na štěňátka přijeli podívat noví páníčci.
Byli nadšení a i štěňatům jejich návštěva
byla po chuti. To bylo mazleníčka!

V pátém týdnu věku už jsou štěňata sa-
mostatná a připravená přijímat stále více
podnětů ke zkoumání. Jsou legrační,
když poštěkávají a je velmi zábavné po-
zorovat jejich matku, jak se svým potom-
kům věnuje a snaží se z nich vychovat
správné pejsky. I když Utka pořád kojila,
začala jsem naše psí děti učit i na další
baštu jako je vařené maso, rýže, mrkev,
tvaroh a samozřejmě máčené granulky
pro štěňata. Při podávání každé další no-
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vé suroviny jsem vždy sledovala, zda ště-
ňatům nedělá nějaké zažívací potíže. Ale
žádná komplikace se nevyskytla. 

Mezi pátým a šestým týdnem byl čas na
další návštěvy a setkání s cizími lidmi.
Všechny návštěvy byly moc příjemné
nejen pro obdivovatele našich psích mi-
min, ale i pro ně samotná, protože čím
více lidí přijelo, tím větší byla možnost se
pošmajchlovat, pohrát si a také se tak
malinko "poprat". 

Počasí nám sice moc nepřálo, byla zima
a mokro, ale jak jen to šlo, vyrazili jsme se
štěňátky na zahradu. Poprvé byla nejistá,
bylo to pro ně úplně odlišné prostředí.
Když však zjistila, že mamina Utka i teta
Any jsou venku spokojené, začala pro-
zkoumávat trávník a růže. A netrvalo
dlouho a museli jsme zvedat vchod.
Občas jsme je vypustili i mimo jejich pro-
stor a to bylo řádění! Lítali s dospělačka-
mi jako o závod a těch kotrmelců a ču-
máčkopádů bylo nepočítaně. Postavili
jsme jim tunel a ten byl také moc prima.
Někdy sloužil jako boudička, někdy jako
místo řeckořímských zápasů s těmi velký-
mi a občas se jím dalo i proběhnout. 

Doma to bylo poněkud náročnější.
Ohrádka, kterou jsme jim postavili, se jim
moc nelíbila. A opravdu jen těžko se dá
malým vysvětlit, že to není jen pro mou
radost z toho, že je držím na jednom
místě, ale hlavně pro jejich bezpečnost.
I tak bylo potřeba udělat mnoho bez-
pečnostních opatření, aby náhodou ty
malé hlavičky nenapadla nějaká hlou-
post. A tím spíš, že je naše dvě velké hol-
ky podporovaly v kdejaké bláznivině. 

V šesti týdnech nás čekalo druhé odčer-
vení, první očkování a čipování. Čipování

se používá místo dříve využívaného teto-
vání a je pro štěně určitě ohleduplnější.
Štěňátka dostala své Pasy zvířete v zá-
jmovém chovu a jsou připravena
k cestám po Evropě. 
Začaly se jim prořezávat i ostatní zoubky.
Jejich jídelníček už byl z větší části mnou
připravovaný, i když mamina pro ně by-
la stále lákavá a stále rádi pili mateřské
mléko. Jakmile se objevila, už se pod ní
začali srovnávat. Že už jí to nebylo moc
po chuti, si dovedete představit. Mléčné
zoubky jsou opravdu hodně špičaté. 

V sedmi týdnech dojela na kontrolu vrhu,
kterou provádí chovatelský klub, paní
Jana Matoušková. Štěňata velmi pečlivě
zkontrolovala. Všechno bylo v klidu a pří-
jemné. Přivezla nám ukázat svojí šestnác-
tiletou Winnie (von Nama-schu), babičku
našeho Danyho. Měli jsme z toho oprav-
du velikánskou radost a bylo to naposle-
dy, co jsem měla možnost tuto charisma-
tickou tibetskou dámu vidět, protože dva
měsíce na to svoji paničku opustila.

A najednou jsem si začala uvědomovat,
že za týden bude štěňátkům osm týdnů
a první nedočkavci si je začnou rozebí-
rat. Myslím, že jsme měli štěstí a pro na-
še malé jsme našli hodné a milující rodi-
ny.  Sledovala jsem pečlivě štěňata, zda
jsem dobře odhadla jejich povahy.
Myslím, že ano a ke svým novým rodi-
nám se dobře hodí.

Nastal den, kdy si pro první dva přijeli je-
jich páníčci. Naše jediná princeznička
Korinka bydlí u rodinných přátel ve stej-
ném městě jako my, a poměrně často to-
ho malého áblíka vidíme. Velmi rychle
se přizpůsobila nové zahradě a ochočila
si nejen páníčky, ale i sousedy, kteří jí již
také obdivují, jaká je krásná a dokonalá. 

Z nového domova jednoho z pejsků
Kamíka chodí samé dobré zprávy. Kamík
navštěvuje s paničkou psí školu a už se
poprvé předvedl na výstavě ve třídě do-
rostu s výsledkem velmi nadějný 1. Jsme
na něj moc hrdí. 
Dalšího pejska si odvezla jeho panička,
i když bude bydlet u jejích rodičů.
I Sharinek se rychle novým lidem přizpů-
sobil a je obdivován za jeho přizpůsobi-
vost a rozvahu. Navštívili jsme ho, když
mu bylo sedm měsíců a roste z něj o-
pravdu krásný a milý pes. Jeho tempera-
ment sice nedosahuje temperamentu
Korinky a Kamíka, ale paníčci jsou s ním
moc spokojení.
Poslední psíček Chayu bydlí v Hostivi-
cích a má velkou zahradu u rodinného
domku a dva malé roš áky v domácnos-
ti. S novou rodinkou se zžil velmi rychle
a je paniččiným miláčkem.

Přeji všem našim malým mazlíkům hod-
ně štěstí, spokojený život a doufám, že
jsme jim s maminou Utkou dali ten
správný základ, aby z nich jejich páníčci
vychovali správné tibetské teriéry s jejich
úžasnými vlastnostmi a stali se prima
společníky a partnery pro život. .

Rozhodla jsem se vám ulehčit orientová-
ní se v důležitých informacích a přináším
některé důležité odkazy na Internetu.

V době, kdy jsem začala uvažovat o cho-
vu, jsem cítila potřebu informací týkají-
cích se rodokmenů, zdraví a podobně.
V té době jsem moc možností neměla,
a tak jsem se pídila u dlouholetých, věcí
znalých chovatelek.. I když jsem se set-
kala s ochotou a snahou mi pomoci, vel-
mi jsem uvítala, když se naskytla mož-
nost některé informace získat na
Internetu. Těm, co je ještě neobjevili, se
v následujícím článku pokusím předsta-
vit několik zajímavých adres,.

Jednou z nejvíce navštěvovaných strá-
nek je Tibetan Terrier International:
http://home.swipnet.se/TTInt, kterou

spravují Margareta Sundqvist & Mia
Magnusson. Tato stránka slouží zejména
těm, kteří mají zájem získat informace
o některých dědičných onemocněních.
Tibetský teriér je zdravé plemeno a cho-
vatelé, kteří jej chovají jsou zodpovědní.
Potřeba výměny informací v mezinárod-
ním měřítku byla impulsem, že se cho-
vatelé v roce 1991 na světovém kongre-
su TT shodli na vytvoření mezinárodního
seznamu, kde budou uvedení postižení
jedinci a přenašeči progresivní retinální
atrofie (PRA) a luxace oční čočky (LL).
Švédská chovatelka Margareta Sundqvist
(chov. stanice A-Mas) vytvořila první ofi-
ciální seznam postižených jedinců a pře-
našečů PRA a LL. První seznam Tibetan
Terrier International Information System
(TIIS) byl vydán v roce 1992. Seznam 

Užitečné  odkazy  o  tibe á-
cích  na Internetu  

(Radana  Sojková)



obsahuje pouze ověřené a oficiální infor-
mace. Do tohoto seznamu se zapojily
chovatelské kluby Ameriky, Australie,
Rakouska, Belgie, ŠR, Dánska, Velké
Británie, Finska, Francie, Německa,
Nového Zélandu, Holandska, Norska,
Slovinska, Švédska, Švýcarska. Na kongre-
su v roce 2003 v USA bylo dohodnuto,
že tento seznam bude pro snadnější di-
stribuci uveřejněn na Internetu. A tak
vznikla uvedená webová stránka.

Na kongresu 2005 v německém Oer-
Erkenschwicku pokračovala diskuze
o dědičné chorobě Neuronal/Canine
Ceroid Lipofuscinosis NCL/CCL, o které
se poprvé hovořilo v roce 2003 v USA.
Od stejného roku jsou informace týkající
se tohoto onemocnění uveřejňovány na

tomto webu také. Z hlediska chovatelů a
seriozních zájemců o chov TT považuji
tuto stránku za stěžejní.

Další stránkou pro příznivce TT, kterou po-
važuji za velmi užitečnou pro chovatele je
stránka největší databáze přístupné na
Internetu, kterou vytvořila americká cho-
vatelka Pat Nelson. Tato databáze obsa-
huje téměř 34 000 rodokmenů tibet-
ských teriérů ze zemí, které Pat Nelson
poskytují informace. Najdete ji na adrese: 
http://k9ped.com/tibetan.html.  
Informace do této databáze posílají po-
radci chovu, chovatelé nebo nadšenci
pro plemeno z jednotlivých zemí a má-
lokteré zvíře zde nenajdete.

Informace o finských tibetských teriérech
najdete na stránce:

http://jalostus.kennelliitto.fi. Nemusíte
číst vše ve finštině, ale klikněte si na eng-
lish verzi, která je nám přeci jen bližší než
finština. Časem se naučíte některé pojmy
ve finštině, které se nepřekládají. Na této
stránce najdete informace o dysplazii ky-
čelních kloubů finských psů, vyšetřeni očí,
rodokmeny, sourozence, odchovy apod. 

Pokud nikde jinde nenajdete výsledky HD
psů působících v chovu v Dánsku, najdete
je na stránce Tibetanerklubben Danmark,
http://www.tibetanerklubben.dk/hd_
resultater.htm. Určitě se vám mohou i ty-
to informace hodit.

Příště vám nabídnu několik zajímavých
odkazů ze světa tibetských teriérů spíše
pro zábavu, ale i pro poučení.

Tibetan  Terrier  Shop                      (Radana  Sojková)

Dnes bychom chtěli představit další no-
vou webovou stránku. Možná se vám bu-
de zdát, že to není žádná stránka zabýva-
jící se chovem nebo zájmovou činností 
okolo tibetských teriérů. V podstatě ano,
ale není od nich zase až tam vzdálená.

Pracovně jsem se dostala do obecně pro-
spěšné společnosti Energie v nedalekém
Meziboří. Posláním této organizace je po-
skytovat obecně prospěšné služby mentál-
ně a zdravotně postiženým občanům apo-
máhat jim. Tato společnost má několik
chráněných dílen a mě zaujala knihařská a
keramická. Při cestách do zahraničí jsem
vždy vyjela do kopce a zakoupila keramic-
ký obrázek, který vždy potěšil a líbil se.

Napadlo mě, že by nebylo špatné, aby-
chom vyrobili předměty s motivem tibe-
áků. A protože jsou to lidé velmi ochot-

ní a milí, pustili se do toho s chutí.
Prvním výrobkem byl malý keramický ti-
be áček - klip na číslo. A pak už jsme se
pustili do obrázků, hrnečků, misek, dózi-
ček a dalších.

Na stránce najdete výrobky nejen z keramické dílny. Určitě se bude hodit cedulka na
dveře nebo vrata, kterou jsme schopni udělat podle vašeho návrhu, s vašimi fotkami
a textem. Zájem je také o trika - můžete si vybrat z uvedených vzorů nebo nechat
zpracovat váš obrázek podle vašich představ. V listopadu jsme nabídku rozšířili
i o šperky, například stříbrné přívěsky či kovové skřipce na výstavní čísla. 

Chcete udělat radost někomu blízkému nebo sobě? Jedete na návštěvu a nevíte co sebou?
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Ajlinka  -  náš  malý  klaun
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Vše to začalo karetní hrou Kvarteto a žlu-
to-hnědým plyšovým psem Rafem naší
10-ti leté dcerky Markétky. Raf byl její
oblíbený plyšák, který měl vždy na noc
své místo vedle Markétčinýho polštáře
apsí kvarteto její oblíbená hra. Na jedné
z karet kvarteta byl pejsek, kterého
Markétka s obrovským nadšením a na-
prosto jednoznačně identifikovala jako
Rafa. A protože pod obrázkem toho bé-
žového chlupatého pejska bylo napsáno
Tibetský teriér, rozhodla se, nedat nám
pokoj, dokud jí takového pejska nepoří-
díme. Dlouho se nám dařilo vzdorovat,
ale v létě v roce 1994 nastal zlom, vyšel
časopis Pes přítel člověka na titulní straně
s Tibetským teriérem (Alydsher Hanelan)
a to naší mladé pozorovatelce nemohlo
ujít. Vítězoslavně nám přinesla tento po-
klad domů, aby nás přesvědčila, že toto
plemeno skutečně existuje. Očemž my
do té doby silně pochybovali.

Co čert nechtěl, zrovna se v tomto vydá-
ní roztrhl pytel s inzeráty nabízejícími
štěňátka Tibetských teriérů (výsledek
plodného pobytu Dschowa Lamleh von
Nama Schu v ČR). Byli jsme tak naší dce-
rou dotlačeni do situace, z které se již
nedalo bez ztráty cti vycouvat. Pak násle-
dovalo několik telefonátů a ujištění, že
námi požadovaní béžoví, tedy dle cho-
vatelů "sobolí" štěňátka již volná nejsou.
Ale naše dcera to již nehodlala vzdát
a přesvědčila nás, že ta světlá fenečka,
o které mluvila paní Lancová z chovatel-
ské stanice Armibo, bude určitě taky
hezká. No a kostky byly vrženy! Pár dní
na to jsme si již to roztomilé černobílé
klubíčko vezli slavnostně domů. 

Ajlinku jsme ubytovali ve vstupní verandě
odkud se svým přirozeným šarmem a
mazaností brzy probojovala za dcerami
do pokojíčku. Manžel, vychovaný v du-
chu, že pes patří na zahradu a do boudy,
se usilovně snažil budovat nejdříve bou-
du, pak specielní kotec a nakonec i výběh,
ale po nějakém čase snažení pochopil, že
je to vše naprosto zbytečné. Ajlinka se sta-
la velkou kamarádkou našich dcer.
Prolézačky ze skládaných dětských knih ji
vzhledem k její přirozené hravosti děsně
bavily, honba za umělými myškami jak-
bysmet a hra na schovávanou nebo piš-

kotovou vyčmuchávanou ze všeho nejvíc.
Dětský pokojíček byl pro ni něco jako raj-
ská zahrada nebo pou . Dcery tam měly
vždy nějaké dobroty, okteré se s ní spra-
vedlivě dělily, vyjímkou nebyla ani společ-
ná konzumace nanuka. A hlavně jako prv-
ní přicházely ze školy domů a tudíž se jí
nejvíce věnovaly. Vůbec se nebránila,
když dělala občas našim holkám maneký-
nu a předváděla různé modely oblečení.
Prostě hra je hra a Ajlinka se ke hraní ne-
musí nikdy dlouho přemlouvat. Stala se
členem rodiny, jezdila s námi všude, kde
to jen šlo, na dovolenou k moři, chodila
snámi na promenádu, vozila se na člunu
a hlídala naše stanové obydlí. V zimě s ná-
mi zase vyrážela na hory. Když bylo
Ajlince 6 let, měla nás už dávno úplně 
omotané kolem prstu a my jsme se roz-
hodli pořídit sní štěňátka. V šesti letech
absolvovala úspěšně svou první výstavu,
získala V1,CAC, vyšetření očí i kyčlí do-
padlo také dobře a tak jsme Ajlinku 
uchovnili. Ajlinka však krátce na to one-
mocněla a sen o štěňátkách se rozplynul.
Když jsme se nedočkali štěňátek, ne-
chtěla jsem se tentokrát zase já vzdát
myšlenky, pořídit si štěňátko a podařilo
se mi vybojovat si souhlas rodiny. A tak
se naše smečka v roce 2001 rozrostla o
další fenku, Ashar. Ajlinka měla nejdříve
obrovskou radost, když jsme jí přivedli

domů kamarádku na hraní, ale když se
večer ta kamarádka neměla k odchodu,
pochopila, že se jedná o vetřelce a urazi-
la se. Uražená vydržela být ale jen pár
dní a pak se jí toho malého štěněte zže-
lelo, probudily se v ní mateřské pudy
a začala Ašince vyvrhovat stravu, pěčovat
o ni a hrát si s ní. Od té doby je velkou
kamarádkou i s Ashar. Když měla
v r. 2004 Ashar svá první štěňátka, ne-
chtěla k nim, dokud byla štěňátka malič-
ká, Ajlinku pustit. Když však štěňátka po-
vyrostla a mohla se již venčit na zahradě
okamžitě si s nimi Ajlinka začala hrát
a byla jim hodnou tetou. 

Jsme moc rádi, že máme dnes doma
dvě fenky, protože naše dcery odrostly,
přes týden jsou na koleji a my chodíme
z práce pozdě odpoledne a tak si dělají
v naší nepřítomnosti společnost. Na pro-
cházce pak společně prošmejdí každý
kout a když se cítí Ajlinka fit, tak se spo-
lu i proběhnou. Dříve spolu pořádaly na
louce pořádné honičky, ale Ajlinka už le-
tos oslavila své 12-té narozeniny a tak to
již s běháním moc nepřehání. 

Ajlinka je velmi hodná, veselá a hravá
fenka, je to náš malý čtyřnohý klaun.
Ajlinko, přejeme ti hodně zdraví, radosti
a štěstí do dalších let!!!

AAjj´́-lliinn  AArrmmiibboo  CCZZ
*  4.6.1994,    Ch.  Dschowo  Lamleh  von  Nama-  Schu  x  Felicita  Bambabibi
chovatel:  Iva  Lancová,  Brno
majitel: Ing.  Eva  Holanová,  Krnsko



IInngg..  RRaaddaannaa  SSoojjkkoovváá
Halasova 1125,  436 01 Litvínov,   tel.: 602 418 027, 476 111 657, e-mail: legs_smon@centrum.cz

Na  jaro  2007  plánujeme  štěňátka  !!!

MMááttee-llii  zzáájjeemm  oo  ttiibbee ááččkkaa  zz  nnaaššeehhoo  cchhoovvuu,,  mmůůžžeettee  nnaavvššttíívviitt  nnaaššíí  ssttrráánnkkuu  aa  sseezznnáámmiitt  ssee  ss  nnáámmii..  MMůůžžeettee
nnáámm  nnaappssaatt,,  ppoo  ddoohhoodděě  ii  nnaavvššttíívviitt,,  rrááddii  ooddppoovvíímmee  nnaa  vvššeecchhnnyy  vvaaššee  ddoottaazzyy..

Navštivte  naší  stránku:  hhttttpp::////lleeggss-ssmmoonn..hhyyppeerrlliinnkk..cczz

Naši  přátelé  a  spolupracovníci:

Jitka  Kržová,
http://www.apso.wz.cz

Jarka  Bucková,
http://www.sadhana.cz

Adéla  Bednářová,
http://asanek.hu

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

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

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/shows

Kde  najdete  další  zajímavosti  o  tibetských  teriérech  na  Internetu:
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NNaavvššttiivvttee  nnoovvoouu  ssttrráánnkkuu  vvěěnnoovvaannoouu  ttiibbeettsskkýýmm  tteerriiéérrůůmm::


