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Úvodem
Naši milí čtenáři,

tak tu máme další rok a nadešel čas na
další číslo Občasníku. Času sice nebylo
tento rok u nás nazbyt, protože jsem
chystala další vrh s naší fenkou  Uti a ani
ve výstavních kruzích jsme nezaháleyl,
přesto se mi doufám podařilo společně
s dalšími nadšenci nashromáždit mate-
riál pro další číslo čtení. 

Myslím, že i tento rok byl pestrý. Jen pro
zajímavost ze zahraničních událostí - v
červnu proběhl  vNěmecku šestý ročník
prestižní výstavy Tibet Dog Europe, který
naši vystavovatelé také navštívili. Já osob-
ně jsem měla trochu rozporuplné pocity,
takže reportáž tentokrát nebude, protože

bych nevěděla, co psát. Další ročník této
výstavy se bude konat ve Švédsku a i když
už se s psíky dá cestovat i tam, je to  pře-
ci jen komplikovanější. Můžeme si to vy-
nahradit rok na to, kdy se bude výstava
konat v Bratislavě u příležitosti konání svě-
tové výstavy. 

V srpnu se po dvou letech konal světový
kongres tibetských teriérů v Anglii. Nikdo
z “našich” se nezúčastnil, tak jsem se sna-
žila alespoň získat informace. Odpovědi
se mi dostalo, že se nic zásadního neře-
šilo, o čemž svědčil i program. Ale ono
nejde vždy jen o to, že by se něco řešilo
a vyřešilo, ale hlavně o setkání lidí. Takže
za dva roky bude vzdálenost pro našince
příznivější a i my se budeme moci zú-

častnit. a setkat se s přáteli a navázat no-
vá přátelství.

U nás doma proběhla v červnu klubová
výstava tibe áků v Soběslavi s odpoled-
ním programem, který jsme si, myslím,
všichni užili. Více se dočtete dále.

V tomto čísle najdete pokračování rubrik
z čísel předchozích a také něco pro zá-
bavu. Nebude chybět ani kvíz, se kterým
se potýkali soutěžící v Soběslavi a fotose-
riál dnes na poněkud adrenalinové téma.
Jak se s ním přispěvatelé popasovali se
můžete sami přesvědčit. . 

Tak jako vždy přejeme všem čtenářům
dobrou zábavu, těšíme se na vaše ohlasy.

Radana Sojková

NNaa  ttiittuullnníí  ssttrraanněě::    CChh..  AAssyyaann  CChhaarraa  KKhhaattaakkhhyyii (foto: Adéla Bednářová)



AAKKTTUUÁÁLLNNÍÍ  TTÉÉMMAA

Poslední  tři  roky  jsme  se  scházeli  na  podzim  s  přáteli  nedaleko  řeky  Sázavy  ve  Čtyřkolech.  Tento  rok  jsme  se  sešli  již  na  jaře,  a to
jen  o  kousek  vedle.  Krásné  řece  Sázavě  jsme  zůstali  věrní.
Přijali  jsme  pozvání  rodiny  Stejkalových  a  jejich  tibe ačky  Ačinky,  kteří  bydlí  za  Davlí,  v  malebném  místě  Petrov  -  Chlomek.,  které
má  úžasné  okolí  jako  stvořené  pro  procházky  s  pejsky.  
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Mými spolucestujícími byla Jí a
s Bennynkou a Byemkou. Já vyrazila
s Danym a Anynkou, Utka plnila své ma-
teřské povinnosti. Počasí se netvářilo nik-
terak nadějně, ale déš  naštěstí zůstával
za námi. 
Výletní náladu nám evokovala již cesta
z Prahy do Davle okolo Vltavy, zdymadla
ve Vraném (které zrovna já, technicky za-
ložený člověk, mám ráda). Vylíčila jsem
Jitce, jak je úžasné jet tam parníčkem
a zdolat převýšení hladin 11m a jaký je
to divný pocit, když to lodí hází a vypa-

dá to, že narazí do zdi. Jitka jen protáče-
la oči a myslím, že mé doporučení vyra-
zit lodí asi nezrealizuje.

V klídku a pohodičce jsme na první po-
kus zvládli cestu až ke Stejskalům podle
pečlivě připraveného popisu. Jako kdy-
bychom se domluvili, dorazil současně
i zbytek výpravy, který se rozhodl využít
pozvání Stejkalových na večerní grilová-
ní den před výšlapem. Takže naše slože-
ní se rozrostlo o Evu s Ašinou, Marcelu
a Mirka s Bodíkem a Ájou. Přivítání

Ze  střechy  světa  opět  na  Sázavu
aanneebb  MMáájjoovvýý  vvýýššllaapp  ttiibbeettsskkýýcchh  tteerréérrůů

Tentokrát se vám pochlubíme s velmi rychlým dortíkem pro páníčky a mož-
ná i malý kousek by mohl “upadnout” pejskům. Možná ho někdo zná i s ně-
jakou další zajímavou obměnou.
Příprava není těžká, jedná se o jeden z nepečených moučníků, který je vel-
mi rychlý a lehký.

Jak vidíte, recept má příhodný název, když naši tibe áci pocházejí z Tibetu,
kterému se říká Střecha světa. Sice si jsme stoprocentně jistí, že Tibe ani ten-
to recept nedělají, ale jistě by i jim chutnal.

Připravíme si níže uvedené ingredience a k tomu budeme potřebovat ještě
větší kus alobalu. A pak také místo v lednici.

Co potřebujeme:
2 x BeBe sušenky (nejlépe jedny tmavé
a jedny světlé)
0,5 kg tvarohu
0,2 kg másla
lžíci rumu (pokud moučník děláme pro
psy a děti, můžeme vynechat nebo na-
hradit rumovou příchutí)
moučkový cukr - množství dle chuti
2 banány

Pro  mlsné  jazýčky

Tvarohová  střecha

Pochoutka  pro  pejsky                                      (Martina Adámeková)

Čokoládová poleva - mícháme ji z pole-
vy v sáčku, čokolády na vaření, ztužené-
ho tuku a smetany. Ale můžete ji 
umíchat podle svého receptu, hlavně
aby se dobře krájela a nebyla moc tuhá.

Ušleháme máslo s cukrem do pěny, při-
dáme postupně oba tvarohy. Na alobal
dáme 3x7 BeBe sušenek (můžeme stří-
dat tmavé a světlé jako šachovnici). Na

sušenky natřeme tvarohovou náplň. Na
ní dáme po délce banán. Krajové sušen-
ky zvedneme pomocí alobalu k sobě na-
horu a vytvoříme tvar střechy. Zabalíme
do alobalu a dáme vychladnout do led-
nice. Mezitím si připravíme čokoládovou
polevu, kterou natřeme v několika vrst-
vách na střechu. Natírejte ve vrstvách,
poleva stéká.

Dobrou chu !

Ahojte, dostal sa mi do mailu recept
pre naše chlpaté š astia, tak sa oň s va-
mi delím: 

0,5 kg hovezich jater 
1 kg ovsenych vlocek 
10 vajec a cesnak dle chuti 
Jatra a cesnak rozemeleme, pridame
vlocky a vejce. Vzniklou hmotu rozetre-
me na plech a pečeme v troube pri
200 stup. C cca 15-20 minut, až je po-
vrch zlaty. Když odbrota ochladne na-
krájíme ji na vhodne kousky. Uchováme
v chladu. 



Strana 4

Stejskalů v čele s  Ačkou bylo milé. Če-
kali jsme, jak přijme Ačinka tolik ná-
vštěvníků ve svém domácím prostředí.
Srdečně! Měla velkou radost a hned
všem ukázala zahradu. Psíci tu byli oka-
mžitě jako doma a my vlastně taky.
Chvíli po nás dorazila ještě další část vý-
pravy ze Slaného, tibe ačka Lady s pá-
níčky. Bohužel jen na pondělí, v úterý
museli hlídat řemeslníky. Ale protože se
jim líbilo, jistě příště přijedou znova.

Po seznámení všech se všemi jsme vyra-
zili na krátkou procházku po okolí. Psíci jí
využili k řádění, lítali cesta necesta, pole
nepole a byl na ně úžasný pohled.
Posbírali v lese nemálo větví a listí a taky
klíš ata. Po návratu následovala kávička,
čajík a výborný koláč pečený domácími.
A pak .... to bylo něco pro naše chlupáče.
Rozdělal se gril a začaly se opékat buřtí-
ky, klobásky a rybky a hlídat psíci.
Někteří úporní jedinci se však nevzdáva-
li a slabé povahy neodolaly a s chlupáči
se podělily. Ostřílení výletní mazáci ví, že
se to nedělá, protože se pak psíci chova-
jí zvlčile. Nejhůř na tom byl náš Dany,
který má veškeré pochutiny u ohně a gri-
lu zakázané, protože to nedělá dobře je-
ho trávení. Toho mi pak bylo líto, ale ne-
dá se nic dělat. Když se psiska přesunula
od stolu jinam, mohli jsme i my
s Marcelou povolit v bdělosti.
Jí a měla tentokrát sebou celý kbelíček
křupek, aby s námi co nejdéle vydržela.
Sice se snažila, aby odolala našim po-
známkám, ale ani křupky nefungovaly
a i když posezení u vínečka bylo víc než
příjemné, rozloučila se a šla jako první
do hajan. Postupně se začal do postelí
trousit i zbytek osazenstva. 

V noci byl docela silný vítr a pršelo. Žád-
ná sláva. K ránu déš  ustal a vysvitlo slun-
ko. Při snídani už se na nás zase usmíva-
lo. Psiska jsme mezitím vypustili na za-
hradu, odkud neměla možnost se vydat
nikam na průzkumné výpravy. A tak se
jen mezitím umáčeli a vyběhali. Kolem
desáté jsme dopakovali zbytky věcí po-
třebných na výlet (hlavně fo áky) a vyra-
zili jsme.

Z Chlomku vedly naše kroky do Petrova.
Po cestě jsme se všichni šíleně naštvali,
když jsme potkali rodinku, která měla
v kufru auta zavřené vodítko a na něm
psa. Páníček si řídil vůz, děcko psíkovi
fandilo z okna. Pes se celý uřícený hnal
vedle auta. No, každý si zřejmě pohyb
zvířete představujeme jinak. Ale toho pá-
na bychom do jednoho s chutí přivázali
na obojek a vodítko a rozjeli se.
V Petrově jsme se potkaly na zahradě
s paní, která přišla o dvouletou fenku
a veterinář jí řekl, že měla prokopnutou
lebku. No, to už bylo pro ten den až až.
Je až neuvěřitelné, jak se dokážou někte-
ří lidé chovat ke zvířatům.

Dál nás už nic podobného nepotkalo
a nálada byla výborná. Cesta poli, louka-
mi, lesem. Lesy jsou tady naprosto úžas-
né. A samozřejmě i plné různých nástrah,
v kterých by se naši mazánci opravdu rá-
di vyváleli. Protože se toto nebezpečí tý-
kalo nejvíce dvou jedinců, dařilo se nám
to víceméně úspěšně. Méně píšu záměr-
ně, nepodařilo se to úplně! 
Pro mě nejhezčím místem byl výhled na
Sázavu ze skály. Pěkně opatrně, ne na
kraj skály. Hafani hopkali po kamenech
a jistě se jim vybavila jejich domovina.
I když to je asi hloupost, protože se všich-
ni narodili v Čechách. Ale lásku ke ska-
lám a kamenům v sobě stejně mají.

A pak už hurá, opět  směr Petrov, kde byl
domluvený v hospůdce oběd. Protože
před naším příchodem spadlo pár kapek
a jiní hosté nebyli, mohli jsme dovnitř.
Paní hostinské se psíci moc líbili. Většina
si zalezla pod stůl nebo lavice a spali a
spali a spali. A s námi by to po dobrém
obědě bylo podobné. Proto byl nejvyšší
čas se zvednout a vyrazit zpět do
Chlomku. 
Stejskalovi udělali ještě kávičku s kolá-
čem a přiblížil se čas našeho odjezdu.
Neradi jsme se rozloučili. Dostalo se
nám ujištění, že se zase někdy můžeme
stavit a my to rádi přislíbili. 

Naše chlupatá čtyřka v autě lehla a pro-
spala celou cestu domů. Naši se doma
nadlábli a spali do druhého dne.
Podobné zvěsti se mi donesli i z jiných
domácností.

Děkujeme Stejskalům za pohostinnost
a krásný výlet a všem ostatním za báječ-
nou atmosféru, která po oba dny vládla.
A pokud nevyjde udělat si výšlap
v Tibetu, Sázava to zase jistí.

(Radana Sojková, Legs-Smon)
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Cestujeme  do  zahraničí

Určitě každý z nás se potkal s informací,
za jakých podmínek lze s našimi chlupá-
či cestovat do zahraničí. Myslím, že ni-
kdy není na škodu krátké shrnutí.

Pokud chcete se svým psem cestovat do
zemí Evropské unie (ale i mimo ni), měli
byste pro něj mít vystavený pas pro ma-
lá zvířata. Tento pas je mezinárodní a vy-
dávají jej soukromí veterináři schválení
Komorou veterinárních lékařů. Jejich se-
znam je uvedený na stránce Komory ve-
terinárních lékařů: http://www.vet-
kom.cz/

Podmínkou pro vydání pasu je nezamě-
nitelné označení zvířete. Pes může být
tetován nebo čipován. Tetování musí být
dobře čitelné a  identifikace tímto způ-
sobem je možná po přechodnou dobu
8 let od účinnosti nařízení EP (10/2006).
Tetované zvíře však nemůže do někte-
rých zemí (Velká Británie, Irsko, Malta
a Švédsko) cestovat ani dnes. Pokud se
chystáte provést identifikaci svého zvíře-
te dnes, nebo se chystáte do některé 
z uvedených zemí, prove te identifikaci
vašeho pejska čipováním. Čipování se
provádí čipy splňující ISO normy pro
mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784
a ISO 11785.  Co se týče tibetských teri-
érů odchovaných podle řádů TTC, všech-
na štěňata sete  již označují výhradně či-
pováním. 
V pase je také místo pro nalepení foto-
grafie zvířete, která není povinná, ale lep-
ší je do pasu jí nalepit.

Další podmínkou pro bezproblémové ces-
tování je vakcinace proti vzteklině v sou-
ladu s legislativou EU, to znamená, že prv-
ní očkování pro účely cestování musí mít
zvíře jakmile dosáhne stáří tří měsíců. 

Očkování proti vzteklině se považuje za
platné:
a) 21 dní po provedení očkování, které 

je podle vakcinačního schématu po-
žadovaného výrobcem považováno 
za poslední pro základní očkování, 

nebo
b) ode dne přeočkování, pokud byla 

očkovací látka podána během doby 
platnosti předchozího očkování v ze-
mi, kde bylo toto předchozí očková-
ní provedeno (platnost očkování je 
dána výrobcem). Toto přeočkování je

¨ považováno za základní, pokud nee-
xistuje veterinární doklad potvrzující 
předchozí očkování.

(citace z informací uvedených na stránce
Státní veterinární správy).

Při cestování po zemích EU tedy stačí
pas pro malá zvířata a v něm potvrzení
o platné vakcinaci proti vzteklině. 

Pokud míříte mimo EU, potřebujete ne-
jen potvrzení o vakcinaci na vzteklinu, ale
vaše cílová země může požadovat splně-
ní dalších podmínek. Nejlépe bude se
včas předem informovat na zastupitel-
ském úřadě země, kam máte namířeno. 

Mezi výjimky se řadí zejména Velká
Británie, Irsko, Malta a Švédsko, které
kromě vakcinace požadují také  potvrze-
ní z EU schválené laboratoře (v ČR jsou
to laboratoře v Liberci a v Praze -
Lysolajích) o účinnosti vakcinace proti
vzteklině. 

Toto vyšetření musíte absolvovat v přípa-
dě Velké Británie, Irska a na Malty 6mě-
síců předem (měsíc po očkování a6 mě-
síců před vstupem na území jmenova-
ných států). Švédsko požaduje vyšetření
hladiny protilátek proti vzteklině prove-
dené minimálně 120 dní a maximálně
365 dní po očkování proti vzteklině. 
Krev na testy vám odebere jakákoli vete-
rinární laboratoř nebo veterinář a pošlou
do schválené laboratoře. Pokud protilát-
ky vašeho zvířete nesplní kriterium, je
možné odběr po nějaké době opakovat.
Proto si při plánované cestě dobře hlí-
dejte uvedené lhůty a nechte si časovou
rezervu, protože test nemusí vyjít na prv-
ní pokus.

Velká Británie, Irsko, Malta a Kypr poža-
dují, aby byla zvířata 24 až 48 hodin
před vstupem ošetřena prostředkem
proti echinokokóze a proti klíš atům. 
Švédsko požaduje ošetření proti echino-
kóze maximálně 10 dní před vstupem,
Finsko maximálně 30 dní před vstupem.
Podrobnosti a další informace najdete
na stránce Státní veterinární správy:
http://www.svscr.cz. 

Nejčastějším cílem našich dovolených je
Chorvatsko. Majitel musí mít pro své zví-
ře potvrzení o vakcinaci proti vzteklině
a identifikaci zvířete (tetování nebo ozna-
čení čipem), tedy mu k tomu postačí
pas. Jde-li o mladého psa s prvním oč-
kováním, tak musí být provedeno nej-
méně 6 měsíců před vstupem. 
Dále vaše zvíře pro hladký průjezd bude
potřebovat potvrzení od veterinárního
lékaře o tom, že je zdrávo. Toto potvrze-
ní nesmí být starší tří dnů. Další nezbyt-
ností je potvrzení místně příslušné kraj-
ské (městské) veterinární správy, že
v místě je tzv. příznivá nákazová situace. 

Pro cestování není nutná vakcinace proti
leptospiróze či parvoviróze, popřípadě
proti lymské borelióze. Toto očkování je
však požadováno při účasti na výstavách.
Pokud jej nemáte doporučené od chova-
tele, pejska si nechte přeočkovat.
Chovatelé však toto očkování u svých ště-
ňátek obvykle dělají a dále jej doporučují.

A ještě jedna poznámka na závěr ze zku-
šenosti výstavních harcovníků po Evropě.
V poslední době není na zahraničních
výstavách neobvyklé, že při přejímce psa
kontrolují číslo čipu. Proto doporučuji, a-
byste si u veterináře ověřili, kde má váš
pes čip umístěn a zda jej lze bez problé-
mů najít, abyste předešli zdlouhavému
pátrání a případným komplikacím.

Papíry bychom měli a můžeme v klidu
vyrazit na dovolenou podle svých před-
stav, ke které jistě i vaši chlupáči patří.
Přeji š astnou cestu, krásný pobyt a od-
počinutí se vra te zpět.

(Radana Sojková, Legs-Smon)
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aanneebb  ZZaa  ppookkllaaddeemm
mmaagg.. EEddwwaarrddaa  KKeelllleeyyhhoo

Mag.  Edward  Kelley  působil  v  Anglii  jako
advokát.  Jeho  sláva  počala,  když  zfalšoval
spisy  a  byl  za  to  potrestán  uříznutím  
obou  uší.  Ukrýval  se  na  venkově,  kde
vhostinci  objevil  starou  keltskou  knihu,
popisující  výrobu  kamene  mudrců.  S  kni-
hou  a  záhadným  práškem  se  vrátil  do
Londýna  a  začal  se  věnovat  oblíbené  re-
nesanční  zálibě  -  alchymii.  Seznámil  se
s alchymistou  a  astrologem  Johnem  Dee,
který  byl  jako  oblíbenec  královny  Alžběty
pověřen  cestou  po  středoevropských
královských  dvorech.  Kelley  odcestoval
s ním.  Zakotvili  v  srdci  Evropy  -  rudolfín-
ské  Praze.  Císař  Rudolf  byl  vědecky  zalo-
žený  člověk  a  magii  neholdoval.  Avšak
vyprávění  o  alchymii,  která  byla  v té  do-
bě  považována  za  vědní  obor,  ho  velmi
zaujalo.  Dee  zůstal  u  císaře  a  Kelley  ode-
šel  k  důvěřivému  Vilému  z Rožmberka.
U Rudolfa  by  se  svým  šarlatánstvím  ne-
uspěl.  Když  se  po  čase  Kelleyho  pověst
donesla  až  do  Prahy,  požádal  císař
Rudolf  Viléma,  aby  poslal  učeného  al-
chymistu  ke  dvoru.  Měl  dokončit  bádání,
na  jehož  konci  měla  být  rtu   zlata.
Kelley  úspěšný  nebyl,  avšak  podařilo  se
mu  získat  titul  rytíře  a  značný  majetek.
Byl  na  vrcholu.  Ale  ne  na  dlouho.  Začal
se  chovat  nepřiměřeně  a  popudil  proti
sobě  císaře.  Musel  se  dát  na  útěk  a  vydal
se  na  jih  do  Třeboně,  kde  ho  lidé  znali
a uznávali.  Tam  však  nedorazil,  byl  chy-
cen  a  uvězněn  v  Soběslavi.  
V  Soběslavi  nestrávil  příliš  času  a  ještě  ne
příliš  příjemným  způsobem,  ale  na  místní
obyvatelstvo  udělal  dojem.  Po  jeho  smrti
ve  vězení,  se  rozhodli  soběslavští,  že  ne-
chají  z  Anglie  převést  jeho  uši,  aby  byly
pohřbeny  současně  s  ním.  Uši  nedorazily

včas.  Proto  je  jeden  ze  soběslavských
sedláků  pochoval  v  dřevěné  truhličce.
Když  po  nějakém  čase  navštívil  místo,
kde  je  uložil,  našel  je  prázdné.  Podle  stop
zjistil,  že  truhličku  našli  psi  a přenesli  ji  na
jiné  místo.  Zvěsti  praví,  že  kdo  najde  uši
Mgr.  Kelleyho,  najde  i  poklad.  Cesta  k  po-
kladu  není  ledajaká.  Kdo  chce  poklad  na-
jít,  musí  splnit  několik  velmi  lehkých  úko-
lů.  Nesmí  být  sám,  ale  v doprovodu  psího
společníka.  A  pokud  je  lidí  a  psíků  víc,
mají  společně  větší  šanci.

A tak začala hra o nalezení uší mgr. Kel-
leyho a hlavně pokladu.
Účastníci hry vytvořili pět soutěžních
družstev, která soutěžila v šesti lehkých
disciplínách:

Soutěž  na  krátkodobou  pamě - na kraj
cvičiště byly položeny tři mističky, v jed-
né z nich piškot. Postupně družstva došla
s jedním psím zástupcem  k miskám, aby
našel piškot a vrátili se na start. Po skon-
čení "očuchávání" se ve stejném pořadí
družstva vydala se psem bez vodítka.
Měřil se čas, za který najde "svou" mis-
tičku s piškotem. Pán mohl pobízet po-
vely, nikoli však ho navádět doteky, jít
před ním. 
Kupodivu byli psi unavení a většina o piš-
koty nejevila velký zájem. No, možná
tam měl být salámek. Piškotky jsou  oblí-
benou pochoutkou Almičky, která si
dobře zapamatovala: start - misky - piš-
kot - zpět na start - opět směr misky -
piškot - zpět na start a i když už na tra-
su vyrazil další pejsek, u startu se otočila
a pelášila pro další piškot.

Největšího pamatováka měla Noisy
z družstva Jany Pravdové.

Hurá  páníček  aneb  kdo  je  největší  závis-
lák - není pochyb, že tibe áci závisláci



Strana 7

jsou, ale proč se nepopasovat, který 
odolá volání páníčka a vydá se raději za
psími kamarády. Jeden člen družstva do-
vedl psa na konec cvičáku, páníček se
postavil na druhý konec. Měřil se čas, za
jak dlouho pes doběhne k páníčkovi, pří-
padně zda doběhne vůbec.

Největším závislákem byl opět psík Jany
Pravdové.

Poslušnost - tibe ák je velmi učenlivý
a rychle se učí nové věci. Splnění povelů
- SEDNI, LEHNI, ŠTĚKEJ, ODLOŽENÍ (na
30 vteřin) by pro něj neměl být velký
problém. Jediný povel, který většina pej-
sků neumí nebo nechce provádět je,
Štěkej. Jinak byli všichni vzorňáci.

Všechny povely se podařilo splnil s pře-
hledem Asánkovi z družstva Jarky
Buckové, Adély Bednářové a Evy
Holanové.

Překážková  dráha - na rozhýbání kostí
i páníčků byla postavena krátká dráha -
skoková překážka, kladina, překážka, tu-
nel, překážka. Pro ulehčení trati byly
všechny překážky postaveny v rovině za
sebou. Měřil se čas, za který pes s pánem
dráhu proběhnou. 
Za shozenou, ale opravenou překážku se
odečetly družstvu 3 trestné body, za ne-
absolvovanou, ale oběhnutou překážku
5 trestných bodů.

Nejrychlejších a nejpřesnějším byl vete-
rán Asánek, kterému to běhalo úžasně
a bezchybně.

Vědomostní  kvíz - na odpočinek a pro
zklidnění tempa soutěží měla družstva za
úkol odpovědět na deset "záludných" 
otázek vědomostního kvízu. Uznávám, že
letos jsme si daly záležet, aby otázky ne-
byly příliš jednoduché a hlavně jsme za-
řadily otázky z různých oblastí psího ži-
vota - výstavy, chovatelství ale i sporty,
které do nedávna pro majitele tibe áků
nebyly příliš známé. Výsledky byly dobré,
i když na kvíz bylo jen 7 minut.

Nejvíce správných odpovědí (devět) mě-
lo družstvo Petry Giehrl a Snížkových.

Překážková  dráha  s  pingpongovým  míč-
kem - tato poslední disciplína měla pro-

věřit zručnost páníčků. Se psem na vodít-
ku bylo úkolem absolvovat slalom s ping-
pongovým míčkem na lžíci, aniž míček 
upadne. Za každé upadnutí míčku se o-
dečetlo 5 trestných bodů a měřil se čas.

Nejrychlejší a nejšikovnější páneček byl
združstva Aleny Šokové a Magdy Šrůtové.

Po skončení poslední disciplíny byl čas
na návrat zpátky k legendě o pokladu
a uších Mgr. Kelleyho:
Historické prameny dokládají, že sedlák
vystopoval uši mag. Kelleyho do míst,
kde se právě soutěžící nacházeli, to je na
místní kynologický areál. K tomu, aby
mohl být poklad nalezen, poskytneme
nápovědu. 
Podle výsledků jednotlivých disciplín si
každé družstvo vylosuje indicie, které
k pokladu vedou: 1. místo - 3 indicie, 2.
místo - 2 indicie, 3. místo - 1 indicie za
každou disciplínu.
Družstvo s počtem indicií menším jak 4
si může vylosovat indicie do počtu 4.
Každé družstvo má nárok na výměnu
1 indicie, která se mu nelíbí.

Po ukončení losování a výměny indicií byl
odstartován čas na nalezení pokladu. Ča-
sový limit na hledání pokladu - 15 minut.

Z počátku se družstva vrhla do hledání
s vervou, ale když po 15 minutách žádné
poklad nenašlo, čas jsme prodloužily
a vymezily půlku cvičiště, kde poklad je.
Okolo pokladu se motali postupně všich-
ni, ale nenašli ho. Už jsme pomalu začí-
naly propadat panice. Naštěstí Eva
Holanová a Eva Pravdová jsou trpělivé
anevzdávají se a usoudily, že poklad ne-
může být jinde než v okolí garáže, kde
bylo nejvíce vysoké trávy a možností po-
klad uschovat. Tak dlouho koukaly, až byl
poklad v kanalizační trubce zakrytý tra-
vou a ostružiním nalezen Evou
Holanovou. A uši s pokladem byly na svě-
tě! Pokladem byli stříbrní tibe áčci, které
jsme nechaly pro tento účel vyrobit.
Po vyzkoušení uší a pobavení jsme ještě
vyhlásily pořadí prvních tří družstev

v soutěžích:
1.  místo: Jana a Kamil Pravdovi (Aran
a Noisy) se ziskem  9 indicií.
2.  místo: Jarka Bucková (Thami a Alma),
Ing. Eva Holanová (tentokrát bez psů),
Adéla Bednářová (Asánek) se ziskem
9 indicií.
3.  místo: Petra Giehrl (Cou a a Buwa)
a Snížkovi (Áša)  se ziskem 7 indicií.

Ale ani zbývající družstva si nevedla špat-
ně v některých disciplínách také bodo-
vala a hlavně super bojovala.

Všechna umístěná družstva dostala dip-
lom a odměnu pro pejsky i páníčky.
Ostatní pak drobné dárky od společnosti
EUROBEN s.r.o., od pořadatelů na památ-
ku magnetku s logem letošního setkání.

A na úplný závěr si přítomní zvolili nej-
sympatičtějšího psa na cvičáku. Se stej-
ným počtem hlasů skončily fenky
Alansha Dkarba Zajdy "Alma" a Debbie
Masinial. Jana Pravdová, jako vítěz soutě-
ží, určila losem vítěze - Almičku, která zís-
kala také diplom a něco na zub.

V programu byla ještě ukázka agility, mo-
tivace psa apod., ale všichni byli celo-
denním programem (klubovou výstavou
a odpoledními soutěžemi) natolik una-
vení, že odpadli, odjeli domů nebo se 
odebrali na Internát, kde byli ubytováni.
Během hodinky jsme se pak sešli v ku-
chyňce. Prohlédli jsme si fotky originál-
ních tibetských psíků pořízených chor-
vatskou chovatelkou Ljiljanou Vlasič
Marsič na její dvoutýdenní cestě po
Tibetu, které zapůjčila Simona
Jemelková. A pak už jen povídání a po-
vídání a povídání .......

Myslíte, že by se vám takový víkend také
líbil? Tak co vám brání se příště zúčastnit
a přijet se také pobavit. Všem, kdo se zú-
častnili, za sebe děkuji, že byli úžasní
a soutěžili s nadšením. A také Jitce Kržové
a Hance Pazourové, které byly součástí
přípravného a realizačního týmu. 

(Ing. Radana Sojková, Legs-Smon)

foto: Ivo Snížek
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Kynologický  test
Tentokrát opět prověříme vaše znalosti ze světa kynologie. Tento test byl součástí soutěží zábavného odpoledne v Soběslavi. Tak si
i vy, co jste se nezúčastnili, můžete prověřit své znalosti. A vy, co jste se zúčastnili, se můžete podívat na správné odpovědi, abyste zji-
stili, kde jste udělali chybu. Autorkami kvízu jsou: Radana Sojková, Jitka Kržová a Hana Pazourová. 

1. V jaké velikostní kategorii v agility 
soutěží standardní TT?

a)   small
b)   medium
c)   large

2. Může se TT účastnit dogtrekkingu?
a)   ne, je pouze pro lovecká plemena
b)   ano, může každé plemeno
c)   ne, je pouze pro tažná plemena

3. Co je to coursing?
a)   běh v přírodním terénu za igelito-

vým střapcem
b)   běh na oválu za zaječí kůží
c)   běh přes překážky

4. Jaké je základní pravidlo dogtrekkingu?
a) v průběhu závodu musí mít pes ko-

šík, vodítko a postroj
b) v průběhu závodu musí být pes na 

vodítku
c) v průběhu závodu může pes občas 

běhat na volno

5. Jaké míčky se používají ve flyballu?
a) standardní obyčejné tenisáky
b) speciální malé měkké míčky určené 

pouze pro tento sport
c)   speciální tvrdé míčky, které psi ne

mohou zničit

6. Jak je složen chrup psa?
a) Horní čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 

8 třenových zubů, 4 stoličky. Dolní 

čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 8 třeno-
vých zubů, 6 stoliček

b) Horní čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 
6 třenových zubů, 4 stoličky. Dolní 
čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 6 třeno-
vých zubů, 6 stoliček

c) Horní čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 
8 třenových zubů, 2 stoličky. Dolní 
čelist: 6 řezáků, 2 špičáky, 8 třeno-
vých zubů, 4 stoličky

7. Co je sítnice?
a) kruhový sval, který reguluje množství 

procházejícího světla do oka
b) světločivná vrstva skládající se z číp-

ků a tyčinek
c) slzná žláza, jejíž sekret je vylučován 

do vnějšího očního koutku a udržu-
je tak rohovku neustále vlhkou 
a pružnou

8. Jak velkou plochu tvoří u psa čicho-
vá sliznice?

a) podle druhu psa od 60 cm2 až po 
256 cm2

b) podle druhu psa od 55 cm2 až po 
215 cm2

c) podle druh psa od 20 cm2 až po 
169 cm2.

9. Jaké jsou vypisovány třídy na mezi-
národních výstavách?

a) třída dorostu (6 - 9 měsíců), třída 
mladých (9 - 18 měsíců), mezitřída 

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..  Soutěžící
v Soběslavi  uspěli  všichni  na  jedničku!

SSpprráávvnnéé  ooddppoovvěěddii::
11bb,,  22bb,,  33aa,,  44bb,,  55aa,,  66aa,,  77bb,,  88cc,,  99bb,,  1100cc

(15 - 24 měsíců), třída otevřená  (od 
15-ti  měsíců), třída pracovní (od 
15-ti měsíců), třída šampiónů (od 
5-ti měsíců), třída veteránů (od 9 let)

b) třída štěňat (3 - 6 měsíců), třída do-
rostu (6 - 9 měsíců), třída mladých 
(9 - 18 měsíců), mezitřída (15 - 
24 měsíců), třída otevřená  (od 15-ti  
měsíců), třída pracovní (od 15-ti 
měsíců), třída šampiónů (od 15-ti 
měsíců), třída veteránů (od 8 let)

c) třída štěňat (3 - 6 měsíců), třída do-
rostu (6 - 9 měsíců), třída mladých 
(9 - 18 měsíců), mezitřída (15 - 24 
měsíců), třída otevřená  (od 15-ti  
měsíců), třída vítězů (od 5-ti měsí-
ců), třída veteránů (od 8 let)

10. V jakém případě přechází res. CA-
CIB na vašeho psa?

a) pes, který dostal CACIB má splněný 
podmínky pro udělení titulu 
Interšampion

b) pes, který dostal CACIB je šampio-
nem min. 3 zemí

c) pes, který dostal CACIB má přiznán 
titul Interšampion

ZZÁÁBBAAVVAA
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Hádanky

TTeelleevviizzee

V rodině, kde spolu žijí dědeček, babička, 
otec, matka a syn (vnuk) platí následující pra-
vidla pro sledování televize:
1. Dívá-li se otec, dívá se i matka. 
2. Dívá se dědeček nebo babička. 
3. Bu  se dívá matka, nebo se dívá 

syn, ale nikdy oba. 
4. Dědeček a vnuk se bu  oba dívají, ne-

bo oba nedívají. 
5. Dívá-li se babička, dívají se i dědeček 

a otec 

Kdo se dívá na televizi? 

ŠŠeesstt  ddíívveekk

Šest dívek sedělo v kině za sebou v 1. až 6.
řadě. V první řadě seděla Svobodová, ve dru-
hé Dora, ve třetí Roubíčková, ve čtvrté
Vojtková, v páté Monika a v šesté Sochorová.
Jiřina seděla o jednu řadu níž než Mojžíšová,
Radka o jednu níž než Vojtková a Dana o
jednu níž než Nálepková. Jaké je příjmení
Lídy, když Dana není Vojtková?

ZZááhhaaddaa  kkuullaattééhhoo  ssttoolluu

Okolo kulatého stolu sedí sedm lidí (Karel,
Petr, Tomáš, Zdeněk, Hana, Jitka, Lenka).
Místa jsou číslována od 1 do 7 ve směru ho-
dinových ručiček. Přitom víme, že: 
- Lenka sedí vedle Jitky. 
- Petr sedí vedle Karla či Zdeňka. 
- Tomáš nesedí vedle Lenky ani Zdeňka. 
- Hana sedí mezi Tomášem a Petrem. 
- Tomáš sedí na místě č. 2 a Hanu má po 

levici. 
- Jitka sedí na židli se sudým číslem. 

Na které židli kdo sedí?

PPěětt ččttvveerrccůů

Na obrázku je obrazec složený z pěti čtverců.
Dvěma přímými řezy rozdělte obrazec tak, aby
vznikly tři díly, z kterých pak složte obdélník, kte-
rý má jednu stranu dvakrát delší než druhou.

HHrraa  ss  ttrroojjúúhheellnnííkkyy

Na obrázku je rovnoramenný trojúhelník. Třemi
úsečkami ho rozdělte na čtyři díly tak, aby
z těchto dílů mohly vzniknout dva různě velké
rovnoramenné trojúhelníky.

Tak  nakolik  se  vám  zavařily  mozkové  závity?  Doufám,  že  jste  úspešně  došli
k řešení  všech  hádanek  a  své  výsledky  si  můžete  porovnat  s  řešením  hádanek
na  straně:  13.
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AANNKKEETTAA

Našim  respondentům  jsme  položili  následující  otázky:

1) Jak  jste  se  dozvěděli  o  existenci  tibe áků  nebo  na  základě  čeho  jste  se  rozhodli  si  ho  pořídit?
2)  Jaká  vlastnost  se  vám  u  tibe áků  nejvíc  líbí?
3)  Jaký  byl  největší  průšvih  vašeho  tibe áka?
4)  Jaký  byl  váš  společný  největší  úspěch  (není  nutný  výčet  titulů  z  výstav,  prostě  jen,  co  se  vám  společně  nejvíc  povedlo  nebo  

se  vám  nejvíc  líbilo)?
5)  Máte  mezi  tibe áky  nějaký  ideál  nebo  psíka  s  osobností,  který  vás  zaujal  na  první  setkání?
6)  Bude  váš  další  psík  zase  tibe ák?

Přizvali  jsme  si  pár  majitelů  a  chovatelů  tibetských  teriérů,  aby  nám  odpověděli  na  několik  jednoduchých  otázek  týkajících  se
našich  tibetských  kamarádů.  Všem  osloveným  děkujeme  za  odpovědi  a  fotografie  a  tešíme  se  na  další.

1) Z knížky o psech 
2) Dobrosrdečnost
3) Žádný. Naše Sannča je holt hotový

andílek. :-))
4) Spíš než největší úspěch jsme měli 

největší radost z toho, když jsme viděli 
Sannču poprve si hrát a řádit. 
Sannynku jsme si dovezli z Německa 
v15ti měsících a tak trvalo delší dobu 
než si u nás zvykla a než přestala být 
smutná. Když jsme viděli po pár měsí-
cích, jak si konečně začalá hrát,  tak to 
byla ta nejkrásnější a nejlepší  odměna 
za naši  péči a lásku, kterou Sannynce 
dáváme.
A největší úspěch? Když pominu vý-
stavní úspěchy, tak naše první štěnát-
ka. Byl to nezapomenutelný zážitek vi-
dět poprve  porod a sledovat, jak ště-
ňátka rostou a jak se vyvijí.

5) Xam-ba Lamleh von Nama-schu
6) Ano

Barbora Blažejová, chov. stanice
Schambala, Prostějov, TT -  "Sanna"
ICh. Mocowodos X-Model Xanthia

Petra Gierl, SRN, TT -  “Codi”  Cornelius
Djomo Gangkar, “Buwa” Buwa Gaba Ponya
a “Kaysi” Kal-sang Lha-mi Tashi Bodjul

1) Láska na první pohled - po krátkém 
zahlédnutí jednoho TT jsem zavařila 
internet  a výsledkem jsou 3 TT .

2) Bezmezná oddanost, veselost.
3) Když si otevřel venkovní dveře. 

Naštěstí ho viděli sousedi a dali ho do 
zahrady. Byl to pěkný šok, přišli jsme 
domů, dveře dokořán a pes nikde.

4) Největší úspěch?
To, že jsme se našli.

5) Evrísek
6) Určitě!

Mária Le Cain, CR, TT -  “Doby”
A´Jenang Gaba Ponya 

1) Doma jsme již měli jednoho chlupáče 
střední velikosti se skvělou povahou - 
Jima. Hledali jsme k němu vhodné do-
plněni - v Dobym jsme se maximálně 
trefili. Tvoří spolu skvělou dvojku, kte-
rou bychom neměnili s manželem za 
nic na světě :o)

2) Je těžké určit jenom jednu… určitě 
oddanost, hravost, zvědavost, učenli-
vost, občas roš áctví atd… prostě pro 
ně typická radost ze života :o)

3) Přesně v den, kdy slavil 6 měcíců své-
ho života si pochutnal na granulkách 
určených krysám… Během 15 minut 
jsme se ocitli na veterinární klinice, 
kde podstoupil výplach žaludku a na
štěstí vše dopadlo dobře.

4) Běháme spolu agility, takže naše úspě-
chy a neúspěchy se zatím vážou k to-
muto psímu sportu. Zatím je našim nej 
úspěchem 1. místo v agi-závodu z 
Nymburka v kategorii Juniorů (celkem 
z 15 závodníků). Na výstavy se zatím 
pouze chystáme.

5) Náš Doby.
6) Do budoucna nevidím, 

ale určitě bychom se 
tomu nebránili.
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1) Vybírali jsme si nového pejska z atlasu 
plemen. Mezi plemeny, která splňova-
la naši představu - menší, dlouhosrstý, 
sympatický a zvládnutelný lumpík i 
mazlík, vyhrál právě tibe ák.

2) Pokud lze za vlastnost považovat 
vzhled, tak tím si nás tibe áci získali. 
Dnes, kdy žijeme s tibe ačkou už 
8měsíců, víme, že rčení o jejich slu-
nečné povaze je pravdivé.

3) Největší průšvih byl, když naše Áša ja-
ko sedmiměsíční podlezla plot zahra-
dy k sousedům.
Nedala se přivolat a po chvíli se na ni 
vrhla sousedovic fena Chesapeak  Bay 
Retrievera Saba. Jen proto, že jsme 
rychle přelezli plot a společně s maji-
telkou Sabu odtrhli, utekla Áša zpět  
na naši zahradu jen s malým škrábnu-
tím na kůží za krkem. Měli jsme 
strach, že taková zkušenost zanechá 
Áše stopy na psychice. Jenže tibe ák 
je statečný a hrdý pes a tak kromě asi 
už trvalé "nelásce" k soudedovic fence 
(kterou projevuje vrčením a štěkáním 
vždy, když jí vidí nebo jen ucítí) nemá 
problémy s jinými pejsky, a to ani s tě-
mi největšími.

4) Náš první a proto zatím největší ús-
pěch byla jarní mezinárodní výstava 
v ČB, kdy jsme ve třídě mladých do-
stali hodnocení výborná 3.

5) Nemáme vysloveně nějaký vzor či ideál, 
obecně se nám líbí veselí tibe áci 
spřátelskou a milou povahou.

6) Tibe ák je náš druhý pejsek. Naším 
prvním psem byla fenka dlouhosrsté 
Kolie, která si nás velmi získala. 
Tibe ačku máme krátce, jsme z ní nad-
šeni, ale neumíme zatím jednoznačně 
odpovědět.

Ivo a Věra Snížkovi, České Budějovice,
TT -  "Áša" Alexis of Darkness 

Jitka Kržová, Louny, TT -  “Byema”
Byema Kipu Khyim

1) Stačilo jedno listování v Planetě zvířat 
v r. 2003 a podobnost malého černé-
ho štěněte TT s naším prvním pej-
skem. A hned bylo jasno…

2) To, jak moc přemýšlí u povelu:
"Ke mně!" :-)

3) To, že se dostal do naší rodiny. Tvrdě 
maká v různých kynologických sportech. 

4) Největší úspěch je ten, že jsme se s
Byemkou tak dlouho hledaly, až jsme 
se našly.

5) Ideál je samozřejmě ten, co mám do-
ma, ale při prvních hledání TT na inter-
netu mně vzhledově učarovala "Sanna" 
(Mocowodos X-Model Xanthia).         

6) Nejlépe krémový tibe ák a k tomu ješ-
tě možná lhasa apso. Není nad Tibet!

Iveta a Milan Čermákovi, Praha, TT -
“Kami”  Cambu Lamleh Legs-Smon

1) My jsme si ho vysnili…. Když jsme za-
čali uvažovat o pořízení pejska, řekli 
jsme si nejprve, jak by měl vypadat, 
jak by měl být velký, s jakými vlast-
nostmi a povahou. Pak jsme probrouz-
dali internetem, přečetli pár knih 
(ikdyž se zmínkou o TT toho moc ne-
vyšlo) a k našemu překvapení ztěles-
nění našeho vysněného pejska existo-
valo - Tibetský teriér. A překvapení čís-
lo dvě bylo, když jsme zjistili, že jedna 
z nemnoha chovatelských stanic toho-
to málopočetného plemene se nachá-
zí ve městě, ze kterého pocházím a 
kam se ráda vracím - v Litvínově. A tak 
jsme se jeli nezávazně podívat, jak tito 
pejsci vypadají "naživo". A za týden 
jsme měli slíbené štěňátko….

2) Veselá povaha, temperament, inteli-
gence, přizpůsobivost.

3) Vykousání koženého čalounění vcho-
dových dveří našeho bytu za účelem 
dostat se ven za páníčky. Přehryzání 
telefonního kabelu. Vykoupání se 
vsnad nejšpinavějším a nejsmradlavěj-
ším jezírku či spíše stoce široko daleko.

4) Na cvičáku na povel "Zůstaň!" zůstal 
Kamík ležet stejně dlouhou dobu jako 
ostatní psi. 
Na vycházce chytře odloudil cizí fen-
ku, která se ho jala honit a zanechala 
na místě párek.. Kamík se jí obloukem 
vyhnul a párek ukořistil. Páníček do-
tyčné fenky se smál, až se za břicho 
popadal.. Díky pejskovi jsme znovu 
objevili procházky do přírody, na které 
v "minulém životě" nějak nezbýval čas. 
To, že nás zvedl od pracovního stolu, 
PC, TV, z hospody, či jiné "pražské kul-
tury" je bezesporu Kamiho úspěch.

5) Maminka Utka, bráška Thamík. Je to 
těžké, oni jsou všichni TT krásní a osobití.

6) Samozřejmě, jak jinak!!!! Jest jenom 
otázkou, kdy bude mít Iveta slabou 
chvilku a odsouhlasí Kamíkovi kámoše 
či radši kámošku (možná asi třeba 
snad už letos).
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Radana  Sojková
Hopsání  by  mi  šlo!

Jarka  Bucková
Já  nejsem  zajíc  .  .  .

Adéla  Bednářová
Prima  překážka

Martina  Adámeková
Tibetské  skoky

Marcela  Židlochová
Bó a  vidí  skoky  jinak

Beáta  a  Marek
Baško  letí  ...

Radana  Sojková  +  Jitka  Kržová
Jupíííí,  to  mi  to  jde!

""JJuummppiinngg  aanneebb  sskkookkaann  rrookkuu"".

V jednom z předchozích fotoseriálů jsem
vám ukázala, jak kladný mají někteří
Tibetští teriéři vztah k vodě. Dnes bych vás
chtěla seznámit s druhou vlastností
Tibetských teriérů, která je také zdánlivě
řadí mezi obojživelníky. Tibetský teriér má
lehce přestavěné a výrazně zaúhlené zad-
ní končetiny a to mu umožňuje výborně
skákat. Skokan zelený by mnohdy zbled-
nul závistí! Přesvědčte se sami a prohléd-
něte si pár skvělých skokanských výkonů,
které se podařilo jejich majitelům zachytil
objektivem fotoaparátu.
Ale nebojte se, Tibetský teriér není chlad-
nokrevný obojživelník, je to naopak velice
temperamentní a horkokrevný savec se
všemi typickými savčími vlastnostmi
a o tom bych vás příště ráda přesvědčila
ve fotoseriálu na téma:

""TTuullíímmee  ssee  rrááddii""
Těšíme se opět na vaše fotografie.

Eva Holanová (chov. st. Kipu Khyim)

FFOOTTOOGGRRAAFFIICCKKÝÝ  SSEERRIIÁÁLL

Beáta  a  Marek
Baško  nezapře  rodinku...

Jitka  Kržová
Byemka  jako  vždy  ...



Strana 13

Řešení  hádanek
TTeelleevviizzee
Kdo se dívá ne televizi? 
Dědeček a vnuk

ŠŠeesstt  ddíívveekk
Kdo kde sedí??
1. Dana Svobodová
2. Dora Nálepková
3. Radka Roubíčková
4. Jiřina Vojtková
5. Monika Mojžíšová
6. Lída Sochorová.

ZZááhhaaddaa  kkuullaattééhhoo  ssttoolluu
Na které židli kdo sedí?
1. Karel¨
2. Tomáš
3. Hana
4. Petr
5. Zdeněk
6. Jitka
7. Lenka

HHrraa  ss  ttrroojjúúhheellnnííkkyy
Délka odvěsny trojúhelníku A musí být 3/5 délky odvěsny původního trojúhelníku. Spodní
a pravá strana dílu B musí mít stejnou délku. Pak odvěsna trojúhelníku složeného z dílů B, C a D
je 4/5 délky odvěsny původního trojúhelníku.
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Pes  a  my  -  vystavování

Toto  téma  může  být  zajímavé  jen  pro  část  našich čtenářů,  ale  přesto  jsme  se  roz-
hodli,  že  mu  jeden  díl  budeme  věnovat.  Hodně  začátečníků  má  problémy  se  na
výstavách zorientovat  a  mnohdy  pak  skončí  dříve,  než  pořádně  začali.  A  pro  ty
jsme  dali  dohromady  pár  rad  a  návodů.

(Ing. Radana Sojková, Legs-Smon)

Když se rozhodnete svého psíka prezen-
tovat na výstavách, musíte se věnovat
přípravě psa, ale i své.
Především je třeba věnovat řádnou péči
o srst našeho chlupáče, a to znamená
především  správně a řádně česat, pou-
žívat přípravky a nástroje k tomu určené,
a předem vyzkoušet i závěrečnou úpra-
vu psa před vstupem do kruhu. Není nic
horšího, než na výstavě prezentovat špat-
ně připraveného psa. O česání a úpravě
srsti jsme psali v minulém čísle.

Musí padnout rozhodnutí, který člen ro-
diny  se bude s psíkem věnovat vystavo-
vání a i jeho tréninku. A můžete začít tré-
novat. Psa musíte naučit výstavní postoj,
klus v kruhu, tam a zpět, popř. do trojú-
helníku, prohlídku psa (většinou na sto-
le), tj. skus a zuby, stavba těla, u samců se
posuzuje, zda mají normální varlata úpl-
ně sestouplá. To vše je nutné učit psa od
maličk. Zpočátku začínejte v krátkých ča-
sových intervalech a častěji. Postupně
čas tréninku prodlužujte až pes vše
zvládne. Pak stačí jednou do týdne zo-
pakovat, aby to nezapomněl.

V první fázi tréninku byste měli naučit
chodit psa na krátkém vodítku. Až to
zvládne, řejděte na trénink na vodítku vý-
stavním, aby si na něj zvykl. Při tréninku
musíte psíkovi opakovat vždy stejné po-
vely, aby si je zapamatoval. Jako u jakého-
koli výcviku i při tomto tréninku platí na
psa více pochvala a odměna než hubová-

ní. Začínat bychom měli doma, poté ven-
ku v klidném prostředí  a pak se postup-
ně přemis ovat na místa frekventovaná. 

Trénujte vždy s výstavním vodítkem.
Výstavní postoj si nechte ukázat od svého
chovatele,  případně požádejte nějakého
zkušeného vystavovatele. Některá štěňata
už mají výstavní postoj "natrénovaný" od
chovatele. Psa postavte do postoje, přidr-
žujte pod ocáskem, hlavičku podpírejte
nebo nabízejte odměnu tak, aby hlavu dr-
žel vzpřímenou. popř.  již nepřidržujte,
pouze mu lehce nadzvedáváte hlavu vo-
dítkem (POZOR! Psa na výstavním vodít-
ku neškr te!) a opakujte jeden povel (např.
Postoj! Stůj hezky!). Psa nechte stát něko-
lik sekund, pak ho pochválíte, odměníte
apropustíte. Doba postoje by se měla po-
stupně prodlužovat. Postupně se pejsek
naučí stát a podporu mu nebudete muset
poskytovat, jen ho v postoji budete sle-
dovat aupravovat. 

Pohyb do kruhu - psa ve te v klidném
tempu u levé nohy, vodítko v levé ruce
proti směru hodinových ručiček tak, aby
co nejlépe vynikl jeho pohyb. Nejprve
naučte psa chodit na výstavním vodítku
a poté postupně upravte i tempo, aby
vám vyhovovalo. Pokud pes hopsá, stáh-
něte ho lehce vodítkem a zastavte. Totéž
udělejte i pokud na vodítku tahá. Hlavu
by měl nést pěkně nahoru. Nevytahujte
mu jí na vodítku, mohl by se vám začít
škrtit, i když vodítko budete mít umístě-

né dobře pod bradou, nikoli na krku.
Navíc při vytahování hlavy psa není po-
hyb přirozený. Raději se snažte upoutat
jeho pozornost tím, že na něj budete
mluvit a nebo bude tušit pamlsek ve va-
ší pravé ruce, kterou mu ukazujete.
Pozor, aby na ruku nevyskakoval.

Někdy může rozhodčí požadovat pohyb
do trojúhelníku. Trénujte tedy opravdový
trojúhelník, nikoli elipsu či kolečko. Vždy
chce vidět pohyb psa zepředu a zezadu,
tedy tam a zpět (viz obrázky). Pokud se
rozhoduje mezi dvěma psy, může chtít
pohyb obou psů najednou tam a zpět.
Zde platí zásada, že psi jdou vedle sebe
ve vzdálenosti, aby se navzájem nerušili.
Po otočce je potřeba je opět postavit ved-
le sebe. Vždy vycházejí oba společně, po-
kud je váš soupeř trochu pozadu, vyčkej-
te při otočce na něj, abyste vyrazili opět
společně. 

Prohlídka psa - jedná se zejména o kon-
trolu chrupu psa a jeho stavby těla, u pej-
sků i varlat. Prohlídku by měl pes zvládat
na zemi, ale i na stole s různými povrchy,
někdy i velmi klouzavými. Vy byste se
měli naučit, jak mu zajistit podporu a při
tom nepřekážet rozhodčímu při prohlíd-
ce vašeho psa. 

Ideální by bylo, kdyby se ve vašem oko-
lí našel ještě další vystavovatel a vy byste
se mohli věnovat tréninku společně.
Pokud je to možné, navštěvujte psí ško-
ly, kde si zvykne na přítomnost více psů
různých plemen a velikostí a pokud se
s cvičitelem dohodnete, že se chystáte
na výstavy, většinou tomu i průběh ho-
din přizpůsobí. V prostředí více lidí mů-
žete lépe s psíkem natrénovat ukázání
zubů cizí osobě a prohmatání. 

Pokud nemáte možnost "cvičáku", měli
by zvládnout ukázání zubů a prohmatání
(nejlépe na stole na neklouzavé podlož-
ce) postupně všichni členové rodiny. Až
zvládnete nejbližší okolí, poproste zná-
mé, kteří se nebojí se podívat vašemu
psovi do tlamy a prohmatat ho. 
K tréninku s úplně cizím člověkem na-
vštěvujte výstavy, kde můžete poprosit

SSEERRIIÁÁLL
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další vystavovatele. Pes by měl při pro-
hlídce zůstat klidný, lehkou nejistotu
u mladého psa rozhodčí většinou toleru-
jí. Každopádně by neměl po  rozhodčím
chňapat. Tím byste se vystavili nebezpe-
čí, že vás rozhodčí z dalšího posuzování
vyloučí a pojedete domů s nepořízenou. 

Váš pes by neměl v kruhu poskakovat,
štěkat, napadat své soupeře, utíkat z kru-
hu. Měl by se chovat klidně a ukázněně.
Ne vždy se mu bude chtít, ale měli bys-
te mít svého psa zvládnutého natolik,
aby nenarušoval posuzování. Na výsta-
vách při posuzování vašeho psa je na-
prosto nepřípustné, aby jiná osoba (např.
rodinný příslušník) na psa pokřikoval či
jinak upoutával jeho pozornost. Mohli
byste být z posuzování vyloučeni.

Než se přihlásíte na výstavu, měli byste
jednu větší výstavu navštívit a sledovat
pozorně dění v kruhu, případně se vyptat
zkušených vystavovatelů na věci, které
vám nejsou jasné. Musíte mít vy osobně
jistotu, abyste ji mohli poskytnout svému
psovi.

Trénink jste zvládli a je na čase přihlásit
první výstavu. Pokud si hned netroufnete
na národní nebo mezinárodní výstavu,
můžete zkusit výstavu oblastní, příp. kraj-
skou. Sice tam nebudete mít možnost
velké konkurence, ale pro první sezná-
mení se s vystavováním to není špatné.
Zajistěte si propozice a přihlášku (kon-
takt na pořadatele výstavy bývá uveden
v kynologických časopisech a dnes na
většině výstav i na Internetu). V propozi-
cích k výstavě bývá uveden termín 1. a 2.
uzávěrky přihlášek (datum, kdy musíte
svou přihlášku podat na poštu), výstavní
poplatek (pozor, při podání přihlášky
v termínu 2. uzávěrky bývá vyšší), otevíra-

né třídy, zadávané tituly, soutěže, časový
rozvrh výstavy, veterinární podmínky
a další informace a pokyny k vyplnění
a podání přihlášky a zaplacení poplatku.
Většinou je požadováno doložení foto-
kopie průkazu původu psa.

Před konáním výstavy vám bude doru-
čen tzv. vstupní list (jen výjimečně se 
účast na výstavě nepotvrzuje, a to je pak
uvedeno v propozicích). Ve vstupním lis-
tě je uvedeno číslo vašeho psa, pod kte-
rým je uveden v katalogu a po celou do-
bu posuzování se jím prokazuje. Vstupní
list je zároveň vstupenkou pro jednu 
osobu se psem. Při veterinární přejímce

židličky. Čekání na posouzení bývá dlouhé.
Dále nezapomeňte misku na pití pro psa a
doporučuji vzít sebou i vodu do plastikové
láhve, abyste nemuseli hned jak přijedete
shánět pro psíka vodu. A samozřejmě ne-
smíte zapomenout na oblíbený pamlsek,
abyste měli čím svého šampióna odměnit.
Myslete také na sebe a vezměte si lehkou
svačinku a pití, protože ne vždy budete mít
vhodnou příležitost si něco koupit.
Není špatné si dopředu napsat seznam,
abyste na něco nezapomněli..

Před výstavou byste se měli pustit do vý-
stavní přípravy srsti vaše psa, tj. vykoupá-
ní s následným ošetřením srsti kondicio-
nérem, případně dalšími přípravky pro
závěrečnou úpravu. Ještě vlhkou srst psa
pořádně rozčešte, abyste na výstavě pro-
vedli pouze konečnou úpravu srsti a psa
již neobtěžovali česáním. Sledujte před-
pově  počasí a připravte si oblečení při-
měřeně k předpovědi. Při výběru oble-
čení na výstavu se ři te zbarvením vaše-
ho psa tak, aby s vaším oblečením ne-
splýval, ale naopak, aby vaše oblečení
bylo kontrastní vzhledem k barvě psa,
ale také ne příliš křiklavé, protože nevy-
stavujete sebe, ale psa. Není vhodné ani
oblečeni vzorované, by  v kontrastním
zbarvení, protože některé vzory mohou
zkreslovat linie postavy psa. I když výsta-
va je společenská událost, vaše oblečení
by mělo být především pohodlné, abys-
te se nejen dobře cítili a dobře vypadali,
ale abyste se také mohli pohodlně po-
hybovat, sklánět k psovi apod. Sukně by
neměly být ani příliš krátké a úzké, ani
příliš dlouhé a široké. Vhodné také ne-
jsou šus ákovky, tepláky či jiné výrazně
sportovní oblečení, které není určeno
k prezentaci vašeho psa. Osobně jedu na

se požaduje předložení očkovacího prů-
kazu nebo pasu  s očkováním proti psin-
ce, hepatitidě, parvoviróze a vzteklině
(pozor, veterinární podmínky platí i pro
tzv. doprovodné psi, které nevystavuje-
te). 

A můžete začít balit na výstavu. Kromě
očkovacího průkazu (pasu), nezapomeň-
te na průkaz původu včetně přílohy, do
které si můžete nechat zapsat výsledek
vašeho pejska. 
A pak věci na úpravu psa - hřeben, kartáč,
nějakou deku (příp. klec či přepravku na
psa) a pro sebe a ostatní členy doprovodu
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výstavu v oblečení pohodlném a před
vstupem do kruhu se převléknu do "vý-
stavního". Mám tak jistotu, že se neuma-
žu při přepravě či venčení psíka.

Jako doprovod byste si sebou měli brát
osoby, které se dokážou při čekání na
posouzení samy zabavit a neočekávají,
že jim budete zábavu obstarávat. Máte
tedy již všechno připravené, sbalené, ne-
zbývá než natáhnout budíka (pro spáče
dva) a jít brzy spát, abyste byli vy i pes
druhý den fit..

Cestu na výstavu si naplánujte tak, abys-
te v klidu dorazili nejpozději v polovině
času určeného pro přejímku psů. Pokud
do místa výstavy jedete poprvé, doporu-
čuji cestu nastudovat předem a mít s se-
bou mapu, aby vás nerozhodila nějaká
objíž ka a zbytečně jste nebloudili.
Po příjezdu projdete veterinární prohlíd-
kou (ostatní členové výpravy musí za-
koupit  u pokladny vstupenky) a na pří-
slušném místě si vyzvednete katalog 
a ostatní doklady - startovní číslo, formu-
lář posudku, popř. diplomu, na větších
výstavách i poukázky na dárky od spon-
zorů - na každé výstavě to může být od-
lišné, na některých výstavách se tyto do-
klady vydávají v kruhu. Poté si v katalogu
najdete číslo a umístění našeho kruhu
a jděte vyhledat klidné místo poblíž kru-
hu, které je přiměřeně pohodlné pro nás
i pro psa. Ještě se na informační tabuli
u kruhu přesvědčte, že v něm bude urči-
tě náš pes posuzován a že nebylo posu-
zování vašeho plemene přesunuto do
kruhu na opačné straně výstaviště. A pak
vyčkejte posuzování.

V mezičase si pročtěte katalog. Podle roz-
vrhu plemen ve vašem kruhu (někdy bý-
vá též uveden přibližný časový rozvrh) se
lze odebrat se psem do klidu automobi-
lu nebo na  jiné klidné místo, aby si mo-
hl zdřímnout a nebyl unaven při  posu-
zování. Je ale dobré sledovat dění vkru-

hu, abyste se včas stihli vrátit, provést ješ-
tě závěrečnou úpravu a psa trochu roz-
pohybovat. Pozor, nezapomeňte také
svého psa vyvenčit! Zejména mladí psi,
pokud na to jejich paníci zapomenou,
mohou majitele nemile zaskočit. Pokud
se přeci jen taková nepříjemná věc při-
hodí, mějte vždy k dispozici něco vhod-
ného na úklid. Hlavním pravidlem před
posuzováním, během něj i po něm, je za-
chovat klid! Ne vždy se to daří, ale jakmi-
le projevíte nervozitu, nelibost či naštvá-
ní, váš pes to okamžitě vycítí a začne se
chovat jinak, než byste očekávali. 

A pak se soustře te na svého psa a na po-
kyny rozhodčího. Posuzování v kruhu je
zcela v jeho režii. Mimo rozhodčího je v
kruhu zapisovatelka (sedí u stroje a píše
posudky), pak vedoucí kruhu (ten organi-
zuje nástupy psů apod.) někdy bývá též
na tzv. hospitaci čekatel na rozhodčího,
který se aktivně účastní posuzování.
Vedoucí kruhu vyvolává jednotlivé třídy
akatalogová čísla. Psi jsou v kruhu seřaze-
ni podle katalogových čísel. Sledujte po-
zorně, někdy je špatně slyšet a pokud bys-
te do kruhu nastoupili pozdě, nemusel by
to rozhodčí uznat a vašeho psa posoudit..

Po vstupu do kruhu postavte psa do vý-
stavního postoje. Rozhodčí si psy pro-
hlédne a dá pokyn k pohybu do kruhu.
Sledujte nejen pohyb svého psa, abyste
mu mohli přizpůsobit tempo svého po-
hybu (komický bývá vystavovatel vlající
za svým psem nebo k pláči je vystavova-
tel vláčící za sebou škrtící se chudinku),
aby běžel, tak jak má, ale také ostatní vy-
stavovatele. Zejména pokud je v kruhu
více psů, je nezbytné zachovávat přimě-
řené rozestupy. Pokud se vám zdá, že
pes před vámi běží pomalu a toto tem-
po vám nevyhovuje, zvětšete kruh, v kte-
rém běžíte vy. Naopak pokud váš pes
běží pomaleji, svůj kruh zmenšete (ně-
kdy jsou kruhy tak malé, že to bývá ob-

tížné). Při dalším rozběhu pejsků pak vy-
kročte o něco později než pes před vá-
mi, pokud je pomalejší. Nesluší se v kru-
hu psy před sebou předbíhat, mělo by
být zachováno pořadí podle katalogo-
vých čísel (pokud vám však rozhodčí ne-
dá pokyn k přesunu na jiné pořadí). Taky
není slušné vystavovateli před vámi šla-
pat na paty nebo dupat. Vašemu psovi
by to také jistě nevyhovovalo, kdyby za
vámi běhal podobný "vystavovatel". Když
dá rozhodčí pokyn k ukončení pohybu,
postavte svého psa opět do výstavního
postoje. Poté rozhodčí volá jednotlivé
psy k individuálnímu posouzení, během
něhož prohlíží zuby psa, stavbu těla, po-
hyb tam a zpět, popř. do trojúhelníku
a diktuje posudek zapisovatelce.

Individuální posouzení se děje bu  na
zemi nebo na stole. Proto by váš pejsek
měl být naučen i k postoji na stole, kdy
ho samozřejmě přidržujete a rozhodčí si
jej důkladně prohmatá.

Po individuálním posouzení obdrží váš
pes známku. Následně rozhodčí určuje
pořadí psů oceněných známkou výbor-
ný nebo velmi dobrý a uděluje tituly. Pes,
který v dané třídě zvítězí a účastní se dal-
šího zadávání titulů, by se neměl vzdalo-
vat příliš daleko od kruhu, aby byl k dis-
pozici a nemusel být vyvoláván vedou-
cím kruhu. 

Dění v kruhu bedlivě sledujte. Pokud si
zrovna něčím nejste jisti, raději se zeptej-
te některého zkušenějšího vystavovatele
nebo vedoucího kruhu. Po posouzení
nezapomeňte pochválit a odměnit své-
ho psa, i když jste nedopadli podle svých
představ. Mějte na paměti, že žádný uče-
ný z nebe nestadl a váš pes je stejně nej-
hezčí. To, že se rozhodčímu zrovna nelí-
bil, neznamená, že jiný rozhodčí vašeho
psa neposoudí jinak. Každému se může
líbit jiný tibe ák.
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Průvodce  výstavami
TTyyppyy  vvýýssttaavv,,  vvýýssttaavvnníí  ttřřííddyy

Typy  výstav:
oblastní se zadáváním titulu Oblastní vítěz
krajské se zadáváním titulu Krajský vítěz
klubovéxse zadáváním titulu CAJC, CAC,
Klubový vítěz 
speciální se zadáváním titulu CAJC, CAC,
Vítěz speciální výstavy
národní  se zadáváním titulu CAJC, CAC,
Národní vítěz
mezinárodní  se zadáváním titulu CAJC,
CAC, CACIB - FCI
evropská se zadáváním titulu CACIB -
FCI, Evropský vítěz
světová se zadáváním titulu CACIB - FCI,
Světový vítěz

Výstavní  třídy:
štěňat psi a feny ve věku 3 - 6 měsíců
dorostu psi a feny ve věku 6 - 9 měsíců
mladých psi a feny ve věku 9 - 18 měsíců
mezitřídapsi a feny ve věku 15 - 24 mě-
síců (v ČR od ledna 2000)
otevřená psi a feny starší 15 měsíců bez
ohledu na získané tituly
vítězů psi a feny starší 15 měsíců s uzna-
ným titulem mezinárodní nebo národní
šampion, Klubový vítěz, Národní vítěz
(může být otevřena na všech výstavách,
vyjma výstav mezinárodních)
šampionů psi a feny s uznaným titulem
mezinárodní šampion nebo šampion
členské země FCI (může být otevřena
pouze na výstavách mezinárodních)
veteránů pro jedince starší 8 let
čestná lze představit jedince bez nároku
na výstavní ocenění, bývá využívána ma-
jiteli jedinců ověnčených tituly
mimo  konkurenci vypisuje pořadatel vý-
stavy (např. i psi bez PP) - tato třída je vy-
pisována opravdu velmi zřídka

OOcceenněěnníí,,  ttiittuullyy  aa  ššaammppiioonnááttyy

Výstavní  ocenění:
Třída  štěňat  a  dorostu:
velmi nadějný - žlutá stužka, nadějný - bí-
lá stužka.V této třídě se neurčuje pořadí.

Třída  mladých,  prostřední, otevřená,
šampionů  (vítězů),  čestná,  veteránů:
výborný - modrá stužka, velmi dobrý - čer-
vená stužka , dobrý - zelená stužka , do-
statečný - fialová stužka V těchto třídách
se stanovuje pořadí 1 .- 4. ze psů oceně-
ných známkou výborný či velmi dobrý.

Tituly:
Vítěz  třídy uděluje se na oblastních nebo
krajských výstavách jedincům, kteří zís-
kali ve třídě mladých, prostřední, otevře-
né, vítězů, čestné a veteránů ocenění vý-
borný 1
Oblastní  a  krajský  vítěz uděluje se nej-
lepšímu psovi a feně z vítězů třídy pro-
střední, otevřené a vítězů.
Klubový  vítěz podmínky pro udělení sta-
novují ustanovení klubových řádu - na
našich klubových výstavách titul získává
nejlepší pes a fena z konkurence tříd
prostřední, otevřené a vítězů v majetku
člena klubu.
Vítěz  speciální  výstavy titul získává nej-
lepší pes a fena z konkurence tříd pro-
střední, otevřené a vítězů
Národní  vítěz nejlepší pes nebo fena
jednotlivých plemen na národní výstavě
z konkurence výborných 1 (CAC) z me-
zitřídy, třídy otevřené a vítězů
Nejlepší  veterán pes nebo fena z vítězů
třídy veteránů
Vítěz  plemene  FCI  (BOB) soutěží o něj ví-
tězové mladých (CAJC) a dospělých
(CAC, národní vítěz, klubový vítěz)
Vítěz  skupiny  FCI  (BIG) soutěží všichni ví-
tězové plemene (BOB) příslušné skupiny
FCI (my IX. skupiny)
Vítěz  výstavy  (BIS) soutěží všichni vítězo-
vé skupin FCI

Šampionáty:
Čekatelství  Český  junior  šampion  (CAJC)
- uděluje se psům a fenám ve třídě mla-
dých na výstavách klubových, národních
a mezinárodních.
Český  junior  šampion  (JCh) pes nebo fe-
na musí obdržet 3 x CAJC nebo
2 x CAJC a 1 x CAC, a to ve třídě mla-
dých ve věku 9-18 měsíců nebo ve třídě
otevřené ve věku 15-24 měsíců mini-
málně od dvou rozhodčích.
Čekatelství  Český  šampion  (CAC) - udě-
luje se psům a fenám ve třídě prostřed-
ní, otevřené a šampionů (vítězů), CAC se
muže zadat psovi a feně oceněným
známkou výborný 1.
Český  šampion  (Ch) pes nebo fena musí
obdržet min. 4 x CAC ve dvou výstav-
ních sezonách minimálně od dvou roz-
hodčích, 2x na mezinárodní výstavě
v ČR, ostatní na národní, speciální nebo
klubové výstavě pořádané v ČR.
Čekatelství  Český  veterán  šampionát - 
uděluje se psům a fenám ve třídě vete-
ránů oceněným známkou výborný 1.

Český  veterán  šampion -  pes nebo fena
musí obdržet min. 3 x ocenění výborný
1 ve třídě veteránů, z toho minimálně
1 x na mezinárodní výstavě nejméně
od 2 rozhodčích. 
Čekatelství  mezinárodního  šampionátu
krásy  (CACIB) - uděluje se nejlepšímu
psovi a feně, z těch kteří získali V1 ve tří-
dě prostřední, otevřené a šampionů na
mezinárodní výstavě.
Mezinárodní  šampion  krásy  (ICh) pes
nebo fena musí obdržet min. 4 x CACIB
minimálně od 3 rozhodčích ve 3 růz-
ných státech za dobu delší než 1 rok.

Res.  CAC  a  res.  CACIB - tento titul obdrží
vždy ten "druhý". Pokud ten "první" má již
titul Šampiona krásy ČR (Interšampion),
přejde res. CAC (res. CACIB) na vašeho
psa. Pokud nevíte, zda jedinec ověnčený
titulem CAC (CACIB) šampionát má, ptej-
te se majitele. Titul CACIB na vašeho psa
přechází automaticky, pokud pes, který
vašeho psa porazil je již držitelem titulu
Interšampion, nebo o něj má zažádáno
na sekretariátu FCI.

Žádný z titulů udělovaných na výstavách
není nárokový a je jen na rozhodčím,
zda jej udělí či nikoli. Pokud
však rozhodčí uzná vašeho psa hodným
daného titulu, může jej udělit bez ohle-
du na přítomnost či nepřítomnost kon-
kurence. Tedy je-li váš pes jediným tibet-
ským teriérem na výstavě, může získat
všechny zadávané tituly.

Jednotlivé státy pak mají odlišné podmín-
ky pro získání šampionátu krásy té které
země, pokud se rozhodnete získat jejich
titul, musíte se informovat dále. Pokud
budu vědět, řeknu vám, jinak je třeba se
informovat na národních kynologických
svazech nebo na zahraničních výstava-
vách v katalogu nebo u pořadatelů.

Přeji vám hodně úspěchů při prezentaci
vašeho psa a hlavně hodně trpělivosti
a pohody. Výstavy by neměly být jen
o soupeření, ale i o setkání lidiček se
společným zájmem. Těším se s vámi na
shledání na některé výstavě, určitě si bu-
deme mít o čem povídat..
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SSPPOORRTTOOVVNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY

Tibe ák  na  coursingu

Mnozí  z  vás  jistě  vědí,  co  coursing  znamená  a  obnáší,  nicméně  nikomu  neublíží  si
to  zopakovat  ještě  jednou  a  těm,  kteří  nevědí  o  existenci  coursingu,  alespoň  napo-
víme,  oč  tu  běží..

(Jitka Kržová a Byema Kipu Khyim)

Coursing je historickým předchůdcem
všem jistě známých dostihů. Běhá se na
přirozeném povrchu, to znamená, že se
psí závodníci setkají s různými nerov-
nostmi na trati, které příroda obnáší.
Například stromy uprostřed plochy ne-
jsou žádnou výjimkou. 

O vítězství rozhoduje kvalitní proběhnutí
jednotlivých úseků, nasazení, obratnost
a inteligence při lovu umělé návnady. Jako
návnada se používá igelitový střapec. 

Jestliže se chcete účastnit coursingových
závodů, musíte získat licenci. K tomu je
nutné absolvovat tři licenční běhy, při-
čemž v jednom dni může pes absolvo-
vat jen dva běhy, takže se musíte zúčast-
nit minimálně dvou akcí. Dalším kritéri-
em je také běžet dva společné běhy a je-
den sólo běh. Jelikož máme málopočet-
né plemeno pro tento sport, byla nám
udělena výjimka, kdy je licenční zkouška

splněna absolvováním tří sólo běhů. 
Závodí vždy dané plemeno mezi sebou,
tudíž vyskytne se i mnoho jedinců, kteří
vyhrávají sami nad sebou.
A to jsme právě my. Naše fenka Byema
Kipu Khyim se stala historicky prvním TT
v ČR, která má splěnou licenční zkoušku. 

Ke coursingu jsme se dostaly spíše ná-
hodně a ze zvědavosti. Každý rok jsou
závody pořádány i u nás v Lounech, a tak
jsem se rozhodla vyrazit s Byemou na
trénink, zda-li jí to bude bavit. Ráda totiž
nahání vše, co se hýbe a jelikož je i do-
statečně rychlá a obratná, má k tomu pr-
votní předpoklad. Můj odhad mě ne-
zklamal, za střapcem hbitě vyrazila a ne-
nechala se odradit ani prudkými zatáč-
kami. Rozhodly jsme se tedy po první
zkušenosti splnit licenci.

Byemu honění čehokoliv baví. Už méně
jí však baví agility, kde se jí překážky ple-

tou do cesty a brzdí ji, na dogtrekkingu jí
zase pro změnu brzdí panička, takže
coursing je celý v její režii, což jí zřejmě
vyhovuje.  

První dva licenční běhy jsme zaběhly
v srpnu a poslední třetí běh jsme dokon-
čily na konci října. Sezóna skončila, tudíž
další rok již můžeme do závodů. Závody
se také skládají ze dvou běhů, kdy je pes
rozhodčími bodován a oba dva běhy se
sčítají. 

Jelikož si mnozí myslí, že honěním střap-
ce vyprovokují svého psa k honění zvě-
ře, není to pravda. Střapec není cítit, na
rozdíl od zvěře. A ve finále pes ví, že střa-
pec uloví a že za to ještě bude pochvá-
len. U nás je tedy zkušenost taková, že
coursing Byemu nijak k honění zvěře ne-
vyprovokuje. Další zkušenost, kterou bys-
te jistě poznali i vy, tibe áka zakousnutí
musíme naučit. Doma si s vámi hraje
a táhá se o hračky, venku však střapec
dohoní a maximálně se na něj vítězo-
slavně postaví s výrazem: Zvítězil sem!,
ale nezakousne. 

Coursing už není jen výsadou chrtů, ale
už se na dráze objevují i knírači, retrívři či
novofundlan ani. Proč tedy radost z po-
hybu nedopřát i vašim tibe ákům?
Zkuste zajít na nějaký trénink a uvidíte,
zda-li by to vaše temperamentní zvířátko
bavilo. Pak splňte licenční zkoušku a po-
té s námi poj te závodit!
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Jak  jsme  cvičili  flyball  aneb  tibe ák  běží  pro  míč  2

Ahoj,  minule  jsem  vám  vyprávěla,  jak  jsem  se  svým  tibě ákem  zkoušela  flyball.  Po
té  zkušenosti  jsem  tento  sport  nějak  zabalila  a  řekla  si,  že  pro  nás  nemá  cenu.  No,
ale  uběhlo  pár  let  a  můj  Asánek  mi  dal  najevo,  že  jsem  se  jasně  mýlila.  

(Adéla Bednářová, Ch. Asyan Chara Khatakhyi)

Věnujete  se  také  se  svým  tibe áčkem

nějaké  sportovní  aktivitě?  Určitě  by  

ostatní  uvítali,  kdybyste  se  s  nimi  o  své

zážitky  podělili.  Tibe ák  je  plemeno  ak-

tivní  a  pro  spoustu  psích  sportů  velmi

vhodné  díky  své  vysoké  inteligenci.  

Moje kamarádka Míša měla na hlídání
hnědého border koliáka Rockyho a mě-
la s ním jet na trénink flyballu. A protože
jsem před měsícem viděla na živo své
první závody flyballu, bylo rozhodnuto,
že musím jet taky. Tento sport se mi moc
zalíbil, a tak jsem ho zase chtěla vidět.
Míša souhlasila, že můžu jet s ní, a tak se
jelo. 
Trénink se konal v Komořanech a tak
jsme vyjely trochu dříve, aby se psi tro-
šku smočili v řece a my stačily pokecat.
Měla jsem sebou samozřejmě i Asánka.
Když se blížila hodina tréninku, začali se
sjíždět lidičky se svými pejsky, stavět pře-
kážky. Psíci zatím byli uvázaní u plotu,
někteří pobíhali. No prostě jak to tak na
tréninku bývá. Asánek byl uvázaný, aby
náhodou nevyvolával nějaký konflikt,
protože se pejskům něčím moc líbí. 
Když se začalo trénovat, tak šla Míša
s Rockym na tra  a Asík zůstal přivázaný.
Mě poprosili, jestli bych jim pomohla,
a tak jsem s radostí kývla, že určo ano.
Asánek chvilkami ležel, chvilkami štěkal.
Pak už více štěkal než ležel a jakoby kři-
čel " Vy to vůbec neumíte, pus te mě
tam a já vám to ukážu". No ale nedalo se
nic dělat, my byli jen diváci.
Když pak byla chvilku pauza, tak se ptali,
jestli nebudem běhat a já, že ne, že ne-
jsme míčkoví. Ale přeci jen mi to nedalo
a když šla jedna slečna se svým novým
psem zkusit jen překážkovou dráhu bez
boxu, tak jsem si řekla, proč to tedy také
nezkusit. Vzala jsem Asíka a zeptala se,
jestli to tedy také můžem vyzkoušet. Byli
moc hodní a tak nám to povolili. Vzali

jak se moc těší. Asánek byl opět vypuš-
těn a utíkal, jak nejvíce mohl. Běžel i za
tenisákem, ten sice cestou pak vyplivnul,
ale když jsem ho hodila znovu, tak pro
něj běžel! Takhle jsme to zkusili ještě asi
dvakrát.
Každopádně to bylo něco úžasného.
Když vidíte svého psa, jak se na něco tě-
ší! Hlavně mě to u Asánka velmi překva-
pilo. Má na sporty svůj názor a jen občas
se mu do toho opravdu chce. Tohle bylo
snad opravdu poprvé, co jsem viděla, že
se mu chce běhat a chce všem ukázat,
jak to umí. Jsem na něj moc pyšná, že to
tak krásně zvládnul a ukázal mi, že ve
svých 9 letech nepatří do starého železa!
I přesto jak Asík běhat chtěl, si myslím, že
by ho to časem omrzelo a byl by asi pro-
blém s boxem, a tak jsem na nějaký tré-
nink už nemyslela. Mají i tréninky pro
nás docela časově náročné, a tak jsme to
vzali za uzavřené. Ale kdo ví. Te  jsme se
s Asánkem rozhodli pro rozšíření našeho
týmu a pořídili jsme si druhého tibe áka
Namíka. A náš prcek se zatím jeví, že ja-
ko hry a sport jo, tak uvidíme. Třeba fly-
ball začne bavit i Namíčka. A při nejlep-
ším to bude bavit oba a uděláme si
družstvo.  Ale o tom si spíše necháme
jen zdát. 
Každopádně plánujeme velkou sportov-
ní kariéru. ;-) Uvidíme, jak se nám zadaří
a třeba za rok budu psát další pokračo-
vání o flyballu. :-)

Fotky nemáme, ale super video na na-
šem webu: www.asanek.hu.cz

jsme si tenisák, já Asánka vybudila a že
zkusíme zatím jen dvě překážky. No já
nevěřila svým očím... Asánek štěkal jako
blázen jako kdyby říkal  " Pus tě mě, už
chci běžet". A najednou byl puštěn.
Takové skoky a rychlost... zahodila jsem
balonek a Asánek pro něj běžel a do-
konce si ho i držel a utíkal se mnou pryč.
No bylo to něco úžasného. Asánek byl
pochválen, že mu to jde a že i dokonce
běžel pro balónek. Byla jsem na něj 
opravdu pyšná!
Když šli ostatní zase trénovat, tak jsem
jim znovu pomáhala a Asánek byl znovu
přivázaný. Znovu ale štěkal u plotu jako
"Já chci ještě běhat". A tak, když se tré-
nink chýlil ke konci, běhali ještě všichni
odběhy a tak jsme šly taky. To už jsou
všechny 4 překážky. Asánek byl zase na-
buděnej, uštěkanej a bylo na něm vidět,

Asánek  s  kamarádem  Namíkem
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VVAAŠŠEE  PPŘŘÍÍBBĚĚHHYY

A   sny  stávají  se  skutečností
(Adéla Bednářová)

Nechala jsem se inspirovat pod tímto
názvem od mé sestry Míši, která odletě-
la jako au-pair do Anglie.  Tam se jí spl-
nil sen a ona o něm napsala a nazvala ho
takto! I mě se splnil sen a já ho nazvala
stejně!

Už snad jako malé vajíčko uvnitř mé ma-
minky bylo jasné, že můj život bude pat-
řit právě psům.  Když jsem se narodila,
tak to mohlo být všem jasné. Sice jsem
ještě nemluvila, neměla jsem v podstatě
páru o světě, ale už jsem to asi měla v so-
bě. Docela se divím, že mé první slovo
nebylo ,, PES ". 

Když jsem postupem času rostla a vyvíjel
se můj mozek, mé tělo, má řeč, tak jsem
začala projevovat náklonnost ke psům.
Každého pejska, co jsem venku uviděla
jsem musela pohladit. Také si pamatuji
své první psí výstavy, které se konaly ješ-
tě tehdy v Praze na Výstavišti. Prostě by-
lo jasné, že jednou psa mít budu a budu
je mít celý život.
Moje první láska byl dalmatin. Jistě jste
všichni viděli 101 dalmatinů, no kdo by
se nezamiloval, že? Pak točili různé filmy
třeba se saňovými psy - husky. Takže má
další láska byl husky. Měla jsem vše
s dalmatinama a s husky. Na našem autě
byla nálepka s huskym. Na polštářku
jsem měla dalmatina. Byla jsem tehdy
přesvědčená, že v mém životě musí být
bu  dalmatin či husky. Asi si říkáte, že to
jsou dvě úplně odlišná plemena. Ano
jsou. Ale tohle malé holčičce je opravdu
jedno. V tom věku jsem nevěděla, že
každý z nich může mít jinou povahu, že
každý potřebuje něco jiného. Prostě
jsem toužila po psovi. 

Už od školky jsem musela každý den do-
ma přemlouvat rodiče, aby nám se ség-
rou pořídili pejska. V té době jsme ho
chtěly obě, asi jako každé dítě. Přesto, že
ségra má psy a celkově zvířata ráda, ni-

kdy se do nich nezamilovala tak jako já
a je fakt, že jí to přešlo. Když jsem na-
stoupila do školy, přemlouvala jsem dál.
A dostávalo se mi odpovědi: "Jen když
budeš mít samé jedničky" atd. A tak mi
jednou někdo poradil (už ani nevím
kdo), a  všude po bytě nalepím lístečky:
"Já chci psa!" A co by osmiletá holka ne-
udělala? Zakoupila jsem nalepovací pa-
pírky, začala psát a lepit. Dá se říct, že by-
ly úplně všude ... na záchodě, v lednici,
u postele, na dveřích .. kde si jen před-
stavíte. Když jsem je pak šla sundávat, tak
z druhé strany bylo napsáno právě to:
"A budou samé jedničky?" V té době
jsem byla ve 3. třídě, což se dalo zvlád-
nout celkem v pohodě. Dlouho se nic
nedělo a my se ségrou začaly trošku po-
chybovat, že nějaký pes bude.

Až nastal jeden den, kdy najednou pejsek
byl. Jako překvapení jsem dostala Asánka!
Tím se mi splnil můj největší sen v životě.
Měla jsem svého prvního psa! Anaprosto
se lišil od dalmatina a huskyho. 

Asánek plnil
všechna má oče-
kávání, která jsem
od psa čekala, byl
mým nejlepším
přítelem, dělal se
mnou každou
lumpárnu, nechal
si ode mě vše líbit.
Samozřejmě jeho
výchova nebyla ni-
jak lehká. Všichni
znáte Asánka jako
zlatíčko, ale přála
bych vám ho mít
na první tři roky je-

ho života doma, změnili byste názor.  Ty
roky jsme překonali a z Asana se stal
skvělý pes.

Asánek

Buddha

Když jsem poznala skvělou tibetskou po-
vahu, tak bylo hned po roce jasné, že je-
den pejsek mi v žádném případě nesta-
čí a musí být další.  Ale to se nelíbilo ani
mé mámě ani tátovi. Jen má ségra Míša
byla při mě a chtěla taky ještě jednoho
pejska. Náš  kandidát na druhého  psa
byl pejsek z druhého vrhu Khatakhyi bí-
ločerný pes Bharat-Buddha. Když jsme se
na ty prcky jeli podívat, tak si ho Míša za-
milovala a prostě ho musela mít.
Bohužel, doma nám druhého pejska ne-
dovolili a tak Buddha náš nebyl. 
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Terry

Alastor

Ája

Blů a

Bazík

A tak postupem času jsem znovu pře-
mlouvala na druhého pejska. Občas mi
mamka řekla, že jednou si ještě jednoho
k Asánkovi pořídíme. Pak jeden čas, že to
nepřichází v úvahu. Člověk v tom měl
pak maglajz a nevěděl čeho se držet.
A tak jsme se jednou byli podívat na dal-
ší vrh Khatakhyi, to už byl čtvrtý vrh.
Samá bíločerná štěňátka až na jedno
černobílé. Byla jsem jimi okouzlena, mi-
láčci největší. Byla to láska na první po-
hled. Zamilovala jsem se do bíločerného
pejska Dkon- pa Ter Khatakhyi zkráceně
Tery. Ten šmudlík se na mě vrhl a po ce-
lou dobu mi spinkal v klíně. Od té doby
to byl můj miláček a musela jsem ho mít.
Ale doma to zase nevyšlo a tak Tery můj
být nemohl. Horší zpráva pro mě pak by-
la, když jsem se dozvěděla, že Tery bude
bydlet až v daleké Americe. Byla jsem
z toho smutná, protože jsem myslela, že
ho ještě někdy uvidím. Člověk nemůže
mít vše. A tak jsem se s malým Terýkem
rozloučila. Dlouho jsem měla u postele
jeho fotku a často jsem na něj vzpomí-
nala. I te  i když už to je skoro šest let si
na Teryho vzpomenu. A na to jaké by to
bylo, kdyby tu byl s námi.
Od té doby jsem už nepoznala žádného
tibe áka, kterého bych musela mít za
každou cenu doma. Uvažovali jsme, že
bychom si pořídili ještě jednoho pejska
od Soni, ale té se bohužel v chovu ne-
dařilo a ani jedna z fenek nezabřezla. Tím
se to pro nás v podstatě uzavřelo.

A když jsem o rok později, co se narodi-
la "Déčka" jela na můj první agility tábor
v roce 2003 a tam poznala nové, pro mě
skvělé plemeno bearded kolie. A pak
jsem mluvila jen a jen o něm. A tak to tr-
valo 4 roky. Doma znovu začalo pře-
mlouvání na druhého pejska, ale stále
beznadějně. Když se však v ch.s.
Z Kouzelné pohádky narodilo sedm ma-
lých beardedek bylo jasné, že jedna mu-
sí být má. Moc se mi zalíbila černá fenka
s velkými býlími znaky.   Řekla jsem si, že
když to doma projde, tak určitě tu.

Doma to bohužel neprošlo, a tak krásná
fenka s velkými bílými znaky šla do no-
vého domova. Když zůstal doma posled-
ní hnědý pejsek Alastor, začala jsem do-
ma přemlouvat na něho. Alík byl skvělý
pejsek, velký mazel a miláček. Ale doma
opět pro mě neměli pochopení a tak
žádný pes. Naštěstí Alík našel také skvě-
lou rodinu!

V té době jsem to brala za uzavřené, že
druhý pes zase nějakou dobu nebude.
Ale nemohla jsem tušit, že za pár měsíců
se Evě vrátí zpět černá fenka Ája. Bylo jí v
té době asi šest měsíců. Eva pro ní zača-
la hledat nové pány a během té doby
jsem si ji chodila půjčovat. Ájku nikdo
nechtěl a tak můj vztah k ní přerostl v ně-
co více než jen v holku, která si půjčuje
psa na vycházky. Obě jsme se do sebe
zamilovaly a naše láska byla jedinečná.
Maminka však druhého psa stále ne-
chtěla, na tož beardedku, a tak mi aspoň
občas dovolila, aby u nás Ája přespala.
Dny s Áječkou byly něčím nezapomenu-
telným! Když po nějakém čase Ajku stá-
le nikdo nechtěl, tak se Eva rozhodla, že
si ji nechá. Že bude jako má, ale bude
bydlet u ní. Byla jsem samozřejmě velmi
š astná, protože se tím z jedné části splnil
můj další velký sen. K mé velké lítosti po
pár měsících musela Eva změnit názor.
Na Áju nebyl takový čas, jaký by měl být.
Ona sama měla dost práce se svými psy
a dětmi a já neměla stále čas za Áječkou
chodit. A tak řekla, že Ajku musí prodat,
ale že dává samozřejmě mně přednost.
A  se doma ještě zeptám. Cítila jsem, že
by odpově  byla stále stejná a asi jsem
se jí bála. A tak jsem se doma nezeptala.
Když nad tím tak zapřemýšlím byla to má
největší chyba v životě a nikdy si ji neod-
pustím. Možná kdybych se přeci jen ze-
ptala, bylo by vše jinak. Evě jsem tudíž za-
lhala, že mi ji máma nepovolila, a tak pro
Ajku začala hledat zase domov. Naštěstí
pro ní našla skvělý domov plný lásky, kde
ji milují. Z mé strany jsem tuto bolest pře-
konávala hodně dlouho a stále cítím, že
ve mně je a asi nikdy nevymizí.

A tak nastal další čas čekání, kdy se pro
mě najde ten správný druhý pejsek. Po
dvou letech se Evy druhé feně Jitřence
narodila štěňátka. Tři kluci a jedna hol-
čička. A protože jsem vždy chtěla bear-
dedku fenu, zamilovala jsem se do černé
holčičky Bludičky. Ta mi však doma také
neprošla a přijela  si pro ní její panička. 

Doma zbyl poslední plavý pejsek
Bazilišek a hned od jeho narození mě 
upoutal svojí překrásnou barvou, ale
hlavně skvělou povahou. Když všichni
spinkali, on zkoumal a hrál si se mnou.
Začala jsem tedy přemlouvat na něho.
Bohužel ani on mi nebyl souzen, a tak po
čase si pro něj přijela i jeho nová rodin-
ka. Avšak i k tomuto pejskovi stále cho-
vám velmi silnou citovou vazbu.
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Opět nastal čas čekání. A přemýšlení jak
to dál vlastně bude. Během toho toužení
uběhly čtyři roky a já se zamilovala do
skvělé modré fenky Sáry. Byla jsem roz-
hodnuta, že štěňátko po ní mi prostě
musí vyjít. A když jsem se dozvěděla
o otci štěňátek - Luka, bylo ještě více jas-
né, že štěňátko po těchto dvou super be-
ardedkách prostě musím mít! Sára byla
krásná fenka, plná energie! Byla hrozně
roztomilá a ztřeštěná a to se mi na ní vel-
mi líbilo! Luka je krásný pes s velmi š ast-
nou povahou. To se mi moc líbilo na
něm. A prostě kombinace těchto dvou
psů byla pro mě něco jedinečného!
A tak jsem doma  zase začala přemlou-
vat a seznamovat mamku se Sárou.
Konečně se zadařilo a já mámu po tolika
letech přemluvila na druhého psa a tím
ještě lépe na beardedku. Obě jsme se tě-
šily na malé rozkošné bearde ácké mi-
minko. Ale i přes to, že máma povolila a
já se zamilovala do této úžasné feny, tak
mi život nepřál. Sára nezabřezla a tím se
pro mě můj velký sen rozplynul. Byla
jsem z toho smutná, nevěděla jsem co
mám dělat. Měla jsem sice hodně nabí-
dek, abych si vzala štěňátko od někoho
jiného za pár měsíců či třeba až za půl
roku. Ale má láska k Sáře se nedala ničím
nahradit. Prostě bylo pro mě nemožné
vzít si štěňátko od někoho jiného.

Sára

Namík

Sára a Luka mě natolik chytli za srdce, že
mě už v životě nepustí! Tak skvělé bear-
dedky jsem nikdy nepoznala a moc se
mi líbilo, jak vše brali s hrou. U Sáry mě
velmi těšila jak mě hned vzala za kámo-
še a bez problému se mnou odešla tam,
kam jsem chtěla. S velkou radostí mě
vždy přivítala a pořádně umyla! Miluji je-
jich elegantnost a jejich štastnou pova-
hu! Jsou to ta největší zlatíčka a mrzí mě,
že mě život připravil o to mít po nich
malé! Ale asi se to nemělo stát! Nikdy na
ně nezapomenu a nadále se budu snažit
o kontakt s nimi! 

A tak jsem se začala sama sebe ptát, jest-
li mi je beardedka vůbec souzena? Jestli
není můj osud ještě stále čekat? A tak
jsem se vrhla na jinou příležitost. Na pro-
dej bylo stále jedno sobolí tibetský mim-

čo Namík, které bylo příbuzné k
Asánkovi. Namíček mě okouzlil hned od
prvních chvil, co začal růst. Ale můj sen
o beardedce ho nějak stále předbíhal a
tak jsem mu nevěnovala pozornost.
Pozornost na něj došla právě, když Sára
nezabřezla a mé srdíčko mi řeklo, že ten
sobolí kluk tam na nás čtyři měsíce čeká.
Proto jsem to zvážila, doma probrala. A
ono to vyšlo! Konečně jsem mohla říct,
že se můj velký sen o druhém pejskovi
SPLNIL!

Luka

A tak mám doma dva nejúžasnější pej-
sky na celém světě, díky kterým se splni-
ly mé dva největší sny v životě! Asánek
mi splnil první sen, mít doma vůbec psa
a Namíček mi splnil ten druhý, mít doma
druhého psa.
Ani u jednoho kluků nelituji, že je mám,
jsou to bezvadní psi, kteří mě hřejí na sr-
díčku. Bez nich bych už snad ani nedo-
kázala existovat..
Chci moc poděkovat mé mamce, proto-
že díky ní se mi tyto dva sny splnily. A ta-
ké, že mi věří, že vše zvládnu a ví, že se
ooba kluky postarám. Mami, děkuji moc!

No a jak vidíte od dalmatina a huskyho
jsem se dostala k tibetským teriérům
a bearded koliím. A věřím, že má láska
k nim už zůstane na věky věků a právě
tato dvě plemena mě budou doprovázet
po zbytek mého života!

A také si můžete všimnout, že
v Namíčkově rodokmenu mám oba ti-
betské teriéry, které jsem chtěla. Buddha
je Namíkův děda a Tery sice není v ro-
dokmenu napsaný, ale je to bratr
Namíkovi mámy! Takže si říkám, mám
v něm to, co jsem chtěla! 

Tak to je asi vše o mém velkém snu! Přeji
Vám všem, aby jste všichni dosáhli toho,
po čem toužíte! Nikdy to nevzdávejte!
Bohužel nemůže být vše hned! A když si
to spočítáte, na můj velký druhý sen
jsem čekala devět let a  pět měsíců... to
už je přeci jen nějaká doba.

Bu te š astní za to co máte a se svými
pejsky, dětmi, kamarády a rodinou proží-
vejte každou chviličku, protože to je v ži-
votě nejdůležitější!
Já je prožívám!!! A ani jednu bych ne-
měnila! A i přes to trápení bych se nej-
raději vrátila o ty roky zpátky a prožívala
to vše znovu! I přes ty neuskutečněné
sny to bylo moc krásný a konec je v pod-
statě š astný!!!!

Ještě bych chtěla všem moc poděkovat
za jejich podporu a to, že několik lidí mi
chtěli svěřit své štěňátko, nesmírně si to-
ho vážím! Taky děkuji těm majitelům
pejsků, které jsem chtěla, že jsou se
mnou v kontaktu a dávají mi nové a no-
vé informace o jejich pejscích!

Podělte  se  také  s  ostatními  o  příběh,  kte-

rý  vás  přivedl  k  tibetstým  teriérů.  Cesty  

osudu  jsou  různé  a  kařdý  z  nás  si  cestu

k tibe áákům  našel  jinak.

A  pokud  byste  měli  jakýkoli  jiný  příběh,

jistě  našim  čtenářům  uděláte  radost.

Doplněný  o  pěkné  fotografie  to  bude  to

pravé.  
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ICh,  Ch  ČR,  Polska,  Slovenska,  JCh  ČR,  Klubový  šam-
pion  TTC  ČR,  Klubový  vítěz  mladých  2002,  Nejlepší  fe-

na  roku  2003  TTC  ČR  
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29431  Krnsko  135
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2006,  Spolkový  vítěze  2006

SERALUNG·S SERALUNG·S A-JO CHEN-POA-JO CHEN-PO



Strana 24

Dany (Ch. Antao Smon-Lam) se narodil
8.12.2005. Letos bude slavit dvanácté
narozeniny. Nebudu vypočítávat všech-
ny jeho dosavadní úspěchy, i když jich
nebylo málo. Chci vás, kteří ho neznáte,
s ním seznámit. A vám, kteří ho znáte
sdělit, že se mu stále vede dobře a je to
pořád náš nejmilejší Bédíšek.

Jak jsem k Danymu přišla ..... když jsem si
pořídila a zařídila byt, začala jsem šetřit
na lhasáčka. Jednoho pátečního dopo-
ledne jsem našla v Deníku Mostecka in-
zerát na štěně tibetského teriéra. To mě
zaujalo. O existenci tohoto plemene jsem
dosud nic neslyšela. Vyrazila jsem střelh-
bitě do knihkupectví na druhé straně uli-
ce, omrkla v knize oškubaného, nepříliš
vzhledného psíka a se slovy "Ten pes pře-
ci nemůže být tak ošklivý" jsem zavolala
Lucii Dvořákové a domluvila si na odpo-
ledne návštěvu. Pro "sichr" jsem si vzala
peníze. Zazvonila jsem, Lucka 
otevřela a mezi dveřmi se objevila
Danyho mamka Ronja a za ní poskakova-
lo něco bílého, co nebylo vidět. A tak to
šlo dál, až Lucka Ronjičku zavřela a já si
mohla Dádunka prohlédnout v celé jeho
kráse tříměsíčního štěňátka. A pak jsme si
s Lucií dlouze povídaly, snažila se mi do
hlavy vtlouct co možná nejvíc. Mezitím
Dany s Ronjou našli na balkoně kolíčky
na prádlo, které rozhlodali. V tu chvíli už
bylo nad slunce jasné, že ten malý psí ne-

bez jakýchkoli protestů. V pátek jsem ho
ještě dovedla ukázat mamině na zastáv-
ku tramvaje, když jela na noční. Po ujiš-
tění, že mě nevydědí, jsem ho šla před-
stavit otci a Kubíkovi. 

Až poté jsem začala zjiš ovat, jak se s ti-
be ákem vůbec zachází. Výchovu jsem
měla lehce nacvičenou od Kuby, který jí
celkem úspěšně bojkotoval v zádech se
svou paničku. U Danyho jsem se s tímto
faktem smířit nechtěla. A proto bylo
hned od počátku jasné pravidlo, že bude
doma. Aby mi nic nezničil, vymezila jsem
mu chodbu a koupelnu. Protože však ne-
mám dveře, zajištění otvoru do obýváku
se stalo téměř neřešitelným rébusem. A
jsem vymyslela, co jsem chtěla, vždycky
jsem našla po návratu v chodbě spouš
v podobě natrhaného toaletního papíru
či kartonu z překážky a Danyho vrtícího
ocáskem a hubou od ucha k uchu na se-
dačce. A nebyl by to tibe ák, kdyby ne-
zvítězil definitivně. Jednou jsem dorazila
domů, přes chodbu až do koupelny ležel
věšák a pes nikde. Přes srdeční zástavu
jsem se odhodlala a zvedla věšák pře-
svědčená, že ten chudák malý leží pod
věšákem zraněný nebo mrtvý. A nic! Ten
pacholek byl opět na sedačce a náram-
ně se bavil. Od té doby měl celý byt
otevřený a já pořádek. V další fázi se ma-
mina rozhodla, že nebude přeci chudák
celý den sám, že když nebude přes den
v práci, si ho v poledne vyzvedne a bu-
de s nima chodit ven. Prima nápad.
Vydržel jí asi dva týdny, než mi sdělila, že
jí obtěžuje si pro něj chodit, a že ráno
stejně jezdím autem, tak a  to vezmu ko-
lem nich a Danyho dovezu už ráno.
Nicméně kdykoli se okolo páté ozval te-
lefon, Dany nastoupil ke dveřím a čekal,
až si ho vyzvednu.

Ostatní výchova byla v pohodě, Dany ja-
ko správný tibe ák chápal rychle, hlavně
ty věci, z kterých něco káplo ... piškot ne-
bo zábava. Některé výchovné prohřešky
mi plnou parou své neodolatelné osob-
nosti vracel. Tak vychovával i on mě. 

Ch.  Antao  Smon-LLam  “Dany”
* 8.12.1995, maj.: Radana Sojková, Legs-Smon TTs

GGAALLEERRIIEE  VVEETTEERRÁÁNNŮŮ

zbeda se mnou jede domů.
Rozloučili jsme se s Lucií, kte-
rá byla tehdy na měkko, což
už dnes jako chovatelka chá-
pu. A jelo se domů. Během
té krátké cesty do Litví-
nova jsem si plně uvě-
domila dosah svého počíná-
ní. Doma jsem neměla vůbec
nic pro psa. Tak ještě honem
nakoupit alespoň misky, gra-
nule a vodítko s obojkem. Na
nákup jídla na víkend už čas
nezbyl. Dany se od samého
počátku v autě tvářil spoko-
jeně, můj nákup absolvoval



Nejvíc jsme si ale užívali na výletech
a přáteli do okolí Sloupu v Čechách, kde
jsme byli několikrát na dovolené. Tam
mě přesvědčil, že na skalách je opravdu
jako doma a není třeba hysterčit vždy,
když si stoupne na okraj skály a čučí do-
lů. Miloval tahání ohromných větví (ně-
kdy se zasekl mezi stromy a nepovolil,
dokud nevymyslel, jak projde), plavání
v rybnících a potocích, běhání po lese,
hlavně honění mezi stromy s některým
z přítomných pánů. A samozřejmě i dob-
růtky u táboráku, které přes můj přísný
zákaz občas stejně upadly. Některým zá-
libám zůstal věrný dodnes, zejména záli-
bě v čemkoli poživatelném a ve skalách.

No a pak nastal čas se seznámit s někým
okolo tibe áků. První volba padla na
Ing. Janu Matouškovou z Prahy, která mě-
la Danyho babičku Winnie. Ta nás ode-
slala na naší první výstavu do Soběslavi.
Tady jsme se potkali nejen s Janou a
Winnie, ale i s Lucií a Ronjou. Při vzpo-
mínce na naši první výstavu musím se-
bekriticky prohlásit, že jsem byla totální
ululum. Ale jak je mým zvykem, vrhla

jsem se do toho s vervou a po hlavě,
vždy  mám přeci toho nejkrásnějšího psí-
ka na světě. Druhou výstavou byla výsta-
va tibetských plemen v Táboře. A pak by-
lo výstav nepočítaně. Dany byl úspěšný, i
když já měla víc štěstí jak rozumu a zna-
lostí. Ale ty se postupně doplňovaly a na-
balovaly. Na jaře roku 2000 se narodila u
Radky Zajíčkové první Danyho štěňátka.
S těmi jsem si začala rozšiřovat znalosti o
chovatelství. V té době už jsem byla v
kontaktu s chovatelkou z Ameriky a če-
kala, zda budu mít štěstí a získám fenku.
To se nám poštěstilo na podzim, i když
na Utku jsem si pak musela počkat až do
února roku následujícího, kdy přiletěla
do Bruselu. Ale to už je jiná kapitola.

Dany pořád velmi trpělivě snášel všechny
mé nápady, i když jeho makovice si za-
chovala nezávislost a své názory.
Motivační principy fungují pouze do té
doby, než se úplně zasekne. Naštěstí piš-
kotky jsou silnější a nechu  spolupracovat
se projevuje pouze v případě výstav. Ty
ho nebaví. Nicméně jednou, dvakrát za
rok je ochoten výstavu absolvovat. Lépe
je na zahradě. No, už je to pán v nejlep-
ších letech, dokonce i Veterán šampion,
tak co bychom se stresovali. I přes to, že
už není zrovna nejmladší,  je pořád velmi
veselý a hravý pejsek. Občas ho chytne
řádění, že i Utka a Any koukají, co se mu
stalo. A pořád stejně brání Kubíka, který
už není ve svých 16 letech v takové kon-
dici jako dřív, ale zůstává jeho nejmilej-
ším kamarádem.

Dany mi přinesl svět, o jehož existenci
jsem neměla tušení. A přátele a známé,
s kterými je milé trávit čas a občas po-
povídat nejen o pejscich, ale i o životě.
Aktivity, které je možné s pejsky podni-
kat, přináší odpočinek a pohodu. Každý,
kdo psíka má jistě zažil nejednou, že
když ho štve celý svět, sbalí se pes a hu-
rá do lesa, kde všechny starosti zůstanou
za prvním stromem. A za to všechno dě-
kuji našemu Dádýnkovi.
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ŠŠttěěňňááttkkaa  ŠŠttěěňňááttkkaa  
llaammlleehh  lliinniieellaammlleehh  lliinniiee

¨̈
hhlleeddáámmee  zzáájjeemmccee  oo  ppeerrssppeekkttiivvnníí

ššttěěňňááttkkaa  ppoo  vvýýbboorrnnýýcchh  rrooddiiččíícchh  zzee
zzaahhrraanniiččnnííhhoo  kkrryyttíí  vvhhooddnnáá  nnaa  vvýýssttaa-
vvyy..  NNeejjddůůlleežžiittěějjššíí  oovvššeemm  pprroo  nnááss  jjee,,
aabbyy  ssee  mměělloo  ššttěěňňááttkkoo  vv nnoovvéémm  ddoo-
mmoovvěě  ddoobbřřee,,  aa  aabbyy  mměělloo  ddoossttaatteečč-

nnoouu  lláásskkuu  aa  ppééččii..

Více  inforrmmací  naleznette  na  našich  webo-
vvých  sttrránkách:

www.sweb.cz/schambala/www.sweb.cz/schambala/

BBaarrbboorraa  BBllaažžeejjoovváá,,  PPoodd  KKoossíířřeemm  2266,,
779966  0011  PPrroossttěějjoovv

mobil: 607  123  322, tel.: 582  333  393, 
e-mail: blazejova.b@seznam.cz

S c h a m b a l aS c h a m b a l a TTiibbeettaann  TTeerrrriieerr
“D"vrh  -  11.10.2007                                  4  fenky  a  1  pejsek

Silveridge  Harlequin  Quill  "Harley" je importovaný z Anglie ze známé chovatelské stanice paní M.M. Cooper-Tedd
do holandské chov. stanice of Sjo Who Sji Bib. Harley má kvalitní rodokmen kombinovaný z úspěšných americ-
kých a anglických lamlehů. Má moc příjemnou a přátelskou povahu, která je pro nás při výběru krycího psa nemé-
ně podstatná. Harley má také řadu krásných a výstavně úspěšných potomků v různých zemích Evropy.
Mocowodos  X-MModel  Xanthia  "Sanna" nese ve svém rodokmenu odchovy známých chov. stanic lamlehů ze Švéd-
ska, SRN, USA a Anglie. Pochází od chovatelky Netty Thomson ze Švédska - chov. stanice Mocowodos. Sanna má
mimořádně přizpůsobivou povahu, kterou předává také svým potomkům.



Naši  přátelé  a  spolupracovníci:

Jitka  Kržová,
http://www.apso.wz.cz

Jarka  Bucková,
http://www.sadhana.cz

Adéla  Bednářová,
http://asanek.hu

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

http://sweb.cz/kipukhyim

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

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

http://www.tibetan-ddogs.info/

Kde  najdete  další  zajímavosti  o  tibetských  teriérech  na  Internetu:

NNaavvššttiivvttee  ssttrráánnkkyy  vvěěnnoovvaannéé  ttiibbeettsskkýýmm  tteerriiéérrůůmm::

“D”  vrh  Schambala
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