
o 14 dní vûku není Ïádn˘ problém
‰tûÀátka vyfotit. Ale vût‰ina chova-
telÛ mi dá za pravdu, Ïe malé sle-

pé „houstiãky“ jsou pro zájemce a známé
nezáÏivnou podívanou. Jak málo se v té
dobû podobají psÛm! Lehce je mÛÏete

zamûnit s jin˘m mlá-
d û t e m

(koãky, li‰ky, koaly, lasiãky apod.). Nikdo
nechápe jak to, Ïe se rozpl˘váte nad fot-
kami mal˘ch pfií‰erek, které kromû vás
samotn˘ch nenadchly vÛbec nikoho.
Vût‰inou chtûjí v‰ichni vidût fotky rozto-
mil˘ch ply‰ov˘ch pejskÛ, které znají
z obrázkÛ a reklam.
âekáte tedy dal‰ích 14 dní, sem tam nûco
vyblejsknete, ale v zásadû se nic nemûní,
jen „houstiãky“ jsou o nûco vût‰í.

Po ãtvrtém t˘dnu pfiijde obrovsk˘
zlom. Z „houstiãek“ se

vyklubou rozko‰ní
medvídci s oãkama
otevfien˘ma a rozto-
mile se batolící. Pfií-
mo zvou k vyfoto-
grafování. 
Pokud vlastníte digi-
tální fotoaparát a ten
„obyãejn˘“ jste uÏ
dávno vyhodili, musíte
poãítat s tím, Ïe potrvá
asi 2 sekundy, neÏ digi-
tál objekt zamûfií a vyfo-
tí. Co je to 2 sekundy -
mávnutí ruky - ale pro

neposedná ‰tûÀátka je to fantasticky
dlouhá doba. Nevûfiíte? 
I já jsem zajásala. Teì je ten prav˘ ãas. Co
bych se za „hfií‰né peníze“ hnala k profe-
sionálÛm, to zvládnu levou zadní, a tak
jsem pfiipravila v bedniãce mal˘ fotoateli-
ér. Na‰e ‰tûÀátka jsou bílá, tak pro kluky
modré pozadí, pro holky ãervené, aby
patfiiãnû vynikla jejich krása. Byla jsem se

sebou velmi spokojena, ateliér i nasvûtle-
ní byly perfektní. Vytvofiím studiové fotky
– a sama! Jak hluboce jsem se m˘lila…
Nachystala jsem si digitál a posadila do
ateliéru první ‰tûÀátko. Zamûfiila jsem
hledáãek a… V bedniãce sedûla jeho

JAK NA TO

Fotografujeme

Jak vyfotit štěňátko
Urãitû kaÏd˘ majitel fenky, které se narodila ‰tûÀátka, touÏí 
své „chlupaté dûti“ pfiedstavit svûtu potencionálních zájemcÛ.
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maminka. Roztomile se na mû „usmívala“,
pfiipravená k fotografování. Tak jsem jí
udûlala radost a jednou zmáãkla spou‰È.
Není teì sice ve v˘stavní kondici, ale aÈ
holka neÏárlí, Ïe se jí momentálnû patfiiã-
nû nevûnuji. OdloÏila jsem digitál, vyndala
maminku z ateliéru a narovnala pomu-
chlané ‰tûÀátko, na kterém samozfiejmû ta
potvÛrka sedûla. ·tûÀátko nádhernû
„pózovalo“, upíralo na mne svá velká ãer-

ná oãka – no paráda! Vzala jsem digitál,
zamûfiila a vyfotila ‰tûÀátko slastnû spící,
stoãené do klubíãka. OdloÏila jsem digitál
a posadila ‰tûÀátko. Zvedla jsem digitál
a vyfotila… pro velk˘ úspûch opût mamin-
ku! Vyndala jsem maminku z bedniãky
a narovnala „pomuchlané“ ‰tûÀátko, za-
mûfiila digitál a vyfotila… nic! ·tûÀátko
v ateliéru nebylo. OdloÏila jsem digitál,
na‰la patfiiãné ‰tûÀátko v chumlu ostat-
ních, opût spící, a posadila je do ateliéru.
Zamûfiila jsem digitál a… zazvonil telefon.
Byl to jen omyl. Ov‰em kdyÏ jsem se vráti-
la, v ateliéru bylo plno. Dávali si tam zrov-
na v‰ichni u mámy malou svaãinku. AÏ

dopili, vybrala jsem z chumlu poÏadované
‰tûÀátko a opût je naaranÏovala v ateliéru.
Rychle, aby mi po dobré svaãince proboha
zase neusnulo, jsem zvedla digitál a…
v hledáãku se objevil nápis „máte vybité
baterie“ …foÈák zhasl. Z bedniãky na mne
koukalo krásnû sedící a vÛbec se neh˘bají-
cí ‰tûÀátko. „Tak, kamaráde, má‰ volno,
mÛÏe‰ jít klidnû do hajan,“ fiekla jsem ‰tû-
Àátku a ‰la si dát ‰tamprli a baterie do
nabíjeãky. KdyÏ jsem se vrátila, ‰tûÀátko
bylo stále v ateliéru - a podrÏte se - více
neÏ dvû minuty ve stejné pozici.
Ten den jsem zvolila jin˘ zpÛsob zachyce-
ní mal˘ch neposedÛ. Natoãila jsem je
videokamerou. Ta se mÛÏe zaplaÈpánbÛh
pfiipojit do elektrické zásuvky. Ve filmu aÈ
si bûhají, jak chtûjí, kam chtûjí, a mamin-
ka s nimi. Tam je to naopak, ãím více
hemÏení, tím lépe.
AlespoÀ jsem obohatila svÛj „chovatel-
sk˘ servis“ o doufám pomûrnû neotfiel˘
nápad. K balíãku s v˘bavou na cestu
dostanou tedy moji svûfienci je‰tû mal˘
filmeãek a spoustu „profesionálních“
fotografií na CD.
Co z toho plyne? Svûfite „studiové“ foto-
grafování profesionálovi, popfiípadû zkuste
vyhrabat star˘ poctiv˘ fotoaparát. Tím
nechci hanût v˘dobytky moderní techniky –
mají své obrovské v˘hody – ihned nahraje-
te do poãítaãe, ihned vytisknete, ov‰em za
pfiedpokladu, Ïe máte co!
P.S.: Nakonec mi ‰tûÀátka udûlala pfiece
jen radost a na‰la si svÛj vlastní „ateliér“,
ve kterém se nechala bez problémÛ vyfo-
tit. A bylo to opravdu originální – díky
jim za to. – a –
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Dog-trekkingov˘ kalendáfi 2005
S nov˘m jarem pfiichází i nová dog-trekkingová sezona,
která bude v tomto roce opût o nûco bohat‰í. Or-
ganizátofii závodÛ se koncem roku 2004 se‰li v Brnû na
valné hromadû, aby pfiipravili soupisku závodÛ, rozhodli
o místû konání Mezinárodního mistrovství âeské repub-
liky a zafiadili podniky do âeského poháru APORT TROP-
HY 2005.
âesk˘ pohár APORT TROPHY 2005 bude, stejnû jako
v roce loÀském, sloÏen ze ãtyfi závodÛ.
Zahajovat budeme v dubnu. Od 14. do 17. dubna 2005
se bude konat druh˘ roãník Kru‰nohorského dog-trek-
kingu, kter˘ pofiádá Musher’s Club Pohoda. Závod bude
dlouh˘ asi 100 km a ãasov˘ limit byl stanoven na 52
hodin. Startovné ãiní 300 Kã. V rámci akce bude pro
diváky pfiipraven bohat˘ doprovodn˘ kynologick˘ pro-
gram. (Novinkou bude i realizace závodu pro zaãáteãní-
ky Kru‰nohorsk˘ dog-trekking MID na cca 35 km, samo-
zfiejmû nezapoãítávaného do APORT TROPHY, kter˘ se
uskuteãní v sobotu 16. 4.) Pfiihlá‰ky a propozice je moÏ-
no získat u Zuzany Junkové, mobil 608 338 708, e-mail:
zuzana_junkova@hotmail.com
Od 11. do 15. kvûtna 2005 se uskuteãní tfietí roãník
závodu Stopou strejdy ·eráka, Severská Odyssea, kter˘
pofiádá Musher klub Obfií skály. Tento závod si jiÏ vydo-
byl povûst nejtûÏ‰ího dog-trekkingu pofiádaného na
na‰em území. Jak by také ne, vÏdyÈ vede nároãn˘m teré-
nem JeseníkÛ. Ten leto‰ní bude dlouh˘ 105 km, ãasov˘
limit byl stanoven na 70 hodin. V˘‰e startovného ãiní
350 Kã (vãetnû mapy). Ti závodníci, ktefií mapu nepoÏa-
dují (vlastní ji jiÏ z minulého roãníku závodu), zaplatí
300 Kã. Pfiihlá‰ky a propozice mohou zájemci získat na
adrese: Gejza Sóky, 790 61 Lipová – láznû 195, mobil
724 236 568, e-mail: g.soky@seznam.cz
Mezinárodní mistrovství âeské republiky se bude tento-
krát konat od 9. do 12. ãervna 2005 na tfietím roãníku
·lapanického vlka Moravsk˘m krasem, které pofiádá
Kynologick˘ klub ·lapanice ve spolupráci s Mus-
her’s Clubem Pohoda. Závod vedoucí krajinou nádher-
ného a svûtoznámého Moravského krasu bude dlouh˘
asi 95 km, pfiiãemÏ ãasov˘ limit byl stanoven na 52
hodin. Startovné ãiní 350 Kã. Tradiãnû bude pfiipraven
doprovodn˘ program a skvûlé domácí obãerstvení pfiímo
v pfiívûtivém kynologickém areálu ‰lapanického klubu.
Propozice a pfiihlá‰ky je moÏno obdrÏet od Petra ÎiÏky,
mobil 608 124 188, e-mail: akziz@centrum.cz, http:
//akziz.web-dog.net
Posledním závodem APORT TROPHY 2005 bude jubi-
lejní – jiÏ pát˘ – roãník Osamûlého vlka, kter˘ se bude
od 22. do 25. záfií 2005 uÏ tradiãnû konat v divoké pfií-
rodû Îìársk˘ch vrchÛ v srdci âeskomoravské vysoãiny.
Závod bude dlouh˘ asi 100 km, jeho ãasov˘ limit je 52
hodin a startovné ãiní 300 Kã. Dog-trekkingov˘ podnik
pofiádají ZdeÀka a Monte Kvasnicovi ve spolupráci
s Klubem netradiãních sportÛ a turistiky SAMOTA a fir-
mou Tekro, spol. s r. o., vyrábûjící krmivo APORT. Do-
provodn˘ program bude zamûfien k historii dog-trek-
kingu v âeské republice, bude doplnûn „vlãími
happeningy“ a v jeho závûru budou slavnostnû vyhlá-
‰eni vítûzové APORT TROPHY 2005. Pfiihlá‰ky a propo-
zice bude moÏno získat u J. Monte Kvasnici, mobil 721
192 267, e-mail: monte.k@quick.cz
A NùCO NAVÍC… 
Od 1. do 4. záfií 2005 se v Broumovsk˘ch stûnách usku-
teãní tfietí roãník závodu Stezkou vlka, kter˘ pofiádá
Musher’s club long hairy tails (on caps). Bude dlouhá asi
90 km, ãasov˘ limit byl stanoven na 52 hodin a startov-
né ãiní 300 Kã. Pfiihlá‰ky a propozice moÏno získat
u Vladimíra Párala, mobil 603 283 268, e-mail: stist-
ko@mybox.cz www tombru.com/stezkou_vlka 
Premiéru bude naopak mít závod Odersk˘ puch˘fi, kter˘
v termínu 15. aÏ 18. záfií 2005 pofiádá Beskydsk˘
Musher’s klub ve spolupráci s Musher’s Clubem Pohoda.
Délka trasy bude 85 km, ãasov˘ limit byl stanoven na 52
hodin a startovné ãiní 300 Kã. Pfiihlá‰ky a propozice je
moÏno získat u Jaroslava Fabiánka, mobil 602 802 732,
e-mail: fabianek@worldonline.cz
P.S. Jak vidno, dog-trekkingov˘ kalendáfi je rok od roku
bohat‰í, coÏ je pro vyznavaãe tohoto u nás mladého
kynologického a outdoorového sportu nepochybnû potû-
‰itelné. Vûfime, Ïe si z bohaté nabídky vyberete a Ïe na
dlouh˘ch kilometrech krásnou pfiírodou zaÏijete se sv˘mi
psy nezapomenutelné záÏitky. Jaroslav Monte Kvasnica
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