Většinu věcí jsme zvládaly metodami osvědčenými, ale protože je to pro výcvik velmi
netradiční plemeno, neubránila jsem se občas popustit uzdu své fantazii. Třeba u cviku
štěkání na povel, neboť jsem nechtěla mít
doma malého uřvaného psíka, byly veškeré
hlasové projevy do půl roku tabu. Pak jsem
přikročila „k nácviku štěkání“, v pokoji za zavřenými dveřmi jen já, Sunny a trubka od
vysavače. Číhala jsem na ni s tou trubkou,
dokud v rámci zápalu boje neštěkla. A trubka se ujala natolik, že ji v současné době využívám i na učení cviku hlídání předmětu.
Od přátelské Sunny nelze čekat, že by si na
vážno hlídala batoh, ale když má pomocník
trubku od vysavače, cloumá jejím majestátem neskutečná zloba.
Sunnynka přišla záhy cvičení na chuť a díky
její inteligenci a hravosti mám pocit, že jí
to jde často úplně samo. Stejné, snad ještě intenzivnější pocity mám při běhání

Foto: Věra Pisárová

motýlek s velkým srdcem

Motýlče bylo naštěstí už od chovatelky
zvyklé na velké psy, takže první setkání kilového miminka se čtyřicetikilovými monstry
proběhlo naprosto bez problémů. Stejně
jako nám lidem, tak i psí smečce dala hned
od začátku najevo, že ona je prostě NĚKDO,
kdo se nedá jen tak přehlédnout, naopak je
zcela samozřejmé, že po zbytek života bude
naším středem vesmíru.
Pro mne samotnou to byla a stále je neuvěřitelná škola. Přesto, že jsem ji mnohému naučila, sebekriticky musím přiznat, že mnohem víc
toho naučila ona mne. Třeba pro ovčáčí miminka bylo vždy zcela samozřejmé, že od prvních
dnů nosí obojek a kdykoli páneček naznačí,
že mají přiběhnout, můžou se jen přetrhnout,
aby mu vyhověli. A motýlí klubíčko? Se zce-
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Foto: Lenka Blachová

Mé srdce vždycky bilo pro německé ovčáky, ale jednou osud přivál do
našeho domu malé motýlí klubíčko. Samozřejmě to nebyla úplně náhoda,
hledala jsem malého, sportovně založeného společníka, který by mohl
žít s našimi ovčáky, a volba padla právě na papilona. Ten osud byl v tom,
že jsem si vybrala právě Sunny (Cadbury Lady Awillon), která předčila
v mých očích vše, co se píše v knihách o úžasné a všestranné povaze
papilona. Na to, že jsem o papilonech věděla jen zoufale málo, jsem měla
neuvěřitelné štěstí. Ale to předbíhám, vraťme se teď úplně na začátek.
Foto: Lenka Blachová
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la nevinným pohledem v očích mi v těchto
chvílích kladla otázku: „Já? No, já bych třeba
i mohla, ale řekni proč?“ Znali byste odpověď,
když to předtím šlo vždycky samo?! O nějakém
„musíš“ nemohla být ani řeč, takže nezbylo než
mít otázku „proč“ dopředu zodpovězenou.
Naštěstí je papilon zvířátko mimořádně hravé
a v případě vybraných pochutin i mimořádně
žravé, tudíž cesta k výcviku byla otevřená.

agility. Na tomto poli jsem já začátečník
a nutno přiznat, že mé pohybové dispozice mě předurčují spíše k neúspěchu, ale
Sunny náš tým drží nad vodou, často pracuje na intuitivní ovládání, i když mé ruce
i tělo jdou jiným směrem. Navíc pro mne,
člověka odkojeného sportovní kynologií, je
naprosto úžasné, že běhat a skákat chce
prostě sama od sebe a moje odměny jsou
jen takový bonus navíc.
Její energie, optimismus a zcela přirozené
sebevědomí jsou vlastnosti, které mě nikdy
nepřestanou překvapovat. Ať už je to její
nezničitelnost, kdy po procházce nebo po
cvičení ovčáci rádi zalezou do svých pelíšků
k slastnému odpočinku, malá rebelka vypadá, že se jen příjemně rozehřála a očekává,
že v následujících hodinách se budeme věnovat hře na honěnou nebo házení balonku. Nebo když při prvním hárání přesvědčila našeho tehdy dvanáctiletého ovčáka, že
přes svůj věk a pohybové handicapy je on
ten vyvolený. Tehdy chudák zahodil veškerý svůj majestát, přestal jíst a venčit se a až
separace do jiného města ho po pár dnech
probudila z hormonálního poblouznění.
Sunnynka přesně podle svého jména naplňuje náš život sluncem. Vím, že jsem měla
obrovské štěstí, když jsem si vybrala právě
ji. Také jsem si vědoma toho, že v jiných rukou by z ní vyrostla třeba úplně jiná osobnost, a že výchova à la německý ovčák se na
ní určitě podepsala, i když doufám, že jen
v tom dobrém smyslu. Každopádně rozzářila život nejen mně, ale všem v okolí, a za to
jí patří velké DÍKY!
Napsala: Jana Zavadilová

Bíglí desetiboj
SKOK DO DÁLKY – pejsek má tři pokusy, počítá
se pouze ten nejlepší, stejné podmínky má i páníček. Jejich nejlepší výkony se sečtou a zahrnou do celkového hodnocení.
SPRINT PŘES PŘEKÁŽKY – pejsek a páníček
společně překonávají několik překážek, čas se
začíná počítat, jakmile jeden z dvojice překoná
první skočku, stopky se zastavují, jakmile oba
přeskočí poslední překážku.
FLEK MARATON – pejsek a páníček musejí společně překonat trasu o délce přibližně 500 m,
během, chůzí či plazením, čas se jim počítá
do celkového hodnocení.
NENASYTA – tato disciplína spočívá v tom,
že pejsek musí co nejrychleji zdlábnout buřta z misky a páníček musí z misky vypít asi
2 dcl vody bez pomoci rukou, jejich celkový
čas se počítá do závěrečného hodnocení.
BLUDIŠŤÁK – soutěže se zúčastňují pouze
rafani, jejich úkolem je co nejrychleji se zorientovat v bludišti plném voňavých stopiček
a na jeho konci najít buřta, čas bloudění se
počítá do celkového hodnocení v desetiboji.
TAHAČ – v této disciplíně musí pejsek dotáhnout náklad co nejrychleji do cíle.
MOLALS – tato soutěž je pro pejsky i páníčky, pejsek probíhá slalom
a vzápětí i páníček, ten ovšem běží pozadu.
SOUDEK DĚLÁ HOP – tato disciplína se týká pouze a jen páníčků, mohou zde zlepšit či naopak zhoršit celkový čas jejich dvojice, páníček válí
kus cesty sudy a cestou zpět do cíle překonává několik skoček na čas.
POTÁPKA – zde již opět soutěží páníček i rafan, pejsek má v misce
trošku vody, ze které loví nějakou mňam mňam dobrůtku, páníček
z druhé nádoby s vodou loví daný předmět, ale má to o to těžší, že
v nádobě jsou i jiné předměty a on musí najít ten správný, k tomu
všemu má zavázané oči, to vše na čas.
NAVAL TU DOBRŮTKU – páníček schová pejskovi dobrůtku pod hadr
a pejskovi se měří čas do nalezení a zbaštění této pochutiny.

Bíglí desetiboj aneb
skok na buřta...
Významným českým sportem je již několik desítek
let skok na špek. Přeloženo
do řeči psů, o kterých a pro
které je právě tento časopis
- skok na buřta... Podívejme
se, jak takový komplexní
„psí sport“ vypadá.
Dnešní pozdně letní článek
tudíž nebude věnován
mushingu či dogtrekkingu,
dogfrisbee, novému dogdivingu ani klasickému agility, kterému se mnozí z níže uvedené komunity také věnují. Text a fotoreportáž nás zavede
na třetí bíglí desetiboj, který se letos konal na letní chrudimské víkendovce.
Celý první den víkendového setkání 1. Beagle výletnického clubu byl
věnován jednotlivým disciplínám.
Nemyslím, že by
byly všeobecně
známy. Ba naopak
vím, že mnohé z nich byly vymyšleny přímo členy našeho klubu. Věříme, že publikováním jednotlivých disciplín na stránkách tohoto časopisu dojde k jejich rozšíření, abychom se brzy
mohli ujmout uspořádání mistrovství ČR, Evropy, světa... My,
členové 1. BVC. A možná nejlepší z nás i jako budoucí zástupci
České republiky v těchto mezinárodních soutěžích pod heslem
- „Bíglové všech zemí, spojte se!!!“
Většina soutěží je párových, někde je kladen větší důraz na čtyřnohého závodníka, jindy zcela záleží na jeho dvounohém partnerovi.
Do soutěží je zapojena nejenom rychlost, vytrvalost, ale i např. hmat,
cit a inteligence... Soutěž je otevřena i pro psy ostatních plemen...

A jak dopadl letošní třetí ročník bíglího desetiboje? Všichni bojovali
ze všech svých sil, k žádnému nesportovnímu chování nedošlo. Diplomy a poháry si odnesli následující dvojice...
První v ženách byla Monika s Terrinkou, následovány Hankou s Bellou a Desiree s Evrou. V mužích byl nejlepší Honza s Árny, na druhém místě se umístil Andrej s Grétkou a třetí byl Peťa s Bendží. Ale
na další večerní znalostní soutěže a agility následující den se spokojeně odešli připravit všichni...
V úctě váš Archie - zlatý retriever
předskoskan a tiskový mluvčí 1. Beagle výletnického clubu
www.clubvyletniku.com
Foto: Jiří Heller
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