
‰ude s na‰í paniãkou Helenou Sukovou
cestujeme, a protoÏe máme oba (já
i brá‰ka Sumík – vlastním jménem

Sternhimmels Summa Summarum) trvalé byd-
li‰tû v Monaku, znamená to trochu jednodu‰‰í
zabezpeãování na‰ich cestovních formalit.
Dnes uÏ je cestování i s ãesk˘m pasem stejné,
ale je‰tû pfied pÛl rokem byla pravidla dosti
rozdílná. Helena jezdí kaÏd˘m rokem v létû do
Wimbledonu, vzpomínat na mládí :-), a tak se
i na‰e psí dokumenty pfiipravily na pfiípadnou
cestu do Anglie. Oba máme mikroãip od roku
2000. Zaãátkem roku 2002 nám brali krev na
zkou‰ku protilátek proti vzteklinû. Ale teprve
aÏ vloni v létû bylo rozhodnuto, Ïe poprvé vyra-
zíme do Lond˘na i my dva. Paniãka tam ale
mûla i tenisové povinnosti, tak pozvala
z Finska do Wimbledonu i Sumíkovu paní cho-
vatelku Anneli Pukkilu a majitelku jeho tatínka
a dûdeãka paní Hannu Hypen, aby o nás dva
bylo dobfie postaráno.
JiÏ první cesta nebyla nic jednoduchého.
Museli jsme mít potvrzení, Ïe máme mikroãip,
protilátky proti vzteklinû a 24 hodin pfied vstu-
pem na území Anglie jsme byli odãerveni
a dostali Frontline proti klí‰ÈatÛm a opût na to
musel b˘t oficiální dokument. Jeli jsme autem,
takÏe nejrychlej‰í cesta vede tunelem pod
kanálem La Manche. Auto vjede do vlaku a ten
ho pfieveze za 35 minut na druhou stranu.
KdyÏ uÏ se tedy do té Anglie na ãtrnáct dní jelo,
paniãka s paní chovatelkou rozhodli, Ïe se
Sumík zúãastní dvou v˘stav, které se konaly
právû v té samé dobû jako tenisov˘ Wim-
bledon. Nejdfiíve jsme v‰ichni vyrazili do
Blackpoolu. To je mûsto snad na konci svûta.
Je to od Lond˘na asi 400 km, ale v plném pro-
vozu páteãního odpoledne nám to trvalo snad
8 hodin. Z téhle v˘stavy si pamatuji, Ïe cel˘
den pr‰elo a byla zima.
Je‰tû jsem Vám zapomnûl fiíct, Ïe neÏ mÛÏe
pes na v˘stavu v Anglii, musí dostat registraã-
ní ãíslo (ATC number) od Anglického kynolo-
gického svazu (obdoba âMKU). Sumík, jelikoÏ
basenÏi je plemeno fiádnû uznané, nemûl sko-
ro Ïádn˘ problém, ale já… Nakonec se paniãce
podafiilo pfies rÛzné známosti pro mû získat
právoplatnou registraci ve skupinû psÛ
s v˘cvikem pracovním a poslu‰nosti. BohuÏel
ne za plemeno praÏsk˘ krysafiík, ale jako pro
„vofií‰ka“. KaÏdopádnû abych vÛbec mohl
vstoupit do prostor v˘stavy, musel jsem toto
registraãní ãíslo vlastnit a zároveÀ pak i b˘t na
v˘stavu pfiihlá‰en „ne pro soutûÏení“ (angl.:
Not for Competition).
Druhá v˘stava se konala o t˘den pozdûji ve
mûstû Windsor. To uÏ byl kousek, asi 30 km od
Wimbledonu, a Sumík tam svoji tfiídu vyhrál.
SoutûÏil ve tfiídû zvané Limit Dog. Oni to tam
mají v‰e tro‰ku jinak – napfiíklad basenÏi patfií
do skupiny 6 a ne jako ve zbytku Evropy 5.
Sumíka vystavovala paní chovatelka, a tak mûl
ten nejlep‰í servis :-)! Tahle v˘stava ve
Windsoru je dosti prestiÏní, a tak se „brá‰ka"
sv˘m prvenstvím i kvalifikoval na nejvût‰í
a nejuznávanûj‰í v˘stavu na svûtû – CRUFTS!
Dnes k cestování sice uÏ potfiebujeme jen EU
pet passport, ale proces kontroly a procedura
pfied vstupem do Anglie je stále stejná. TakÏe
veterináfi v pondûlí ráno, poté cesta cel˘ den
do Calais a v úter˘ dopoledne, coÏ je po 24

hodinách od náv‰tûvy u veterináfie, Eurotu-
nelem hurá do Birminghamu. Veãer pfiiletûla
chovatelka Anneli z Helsinek spolu s majitel-
kou Sumíkova brá‰ky Carinou. Ve stfiedu lehk˘
trénink – já jsem dohlíÏel na správn˘ v˘stavní
postoj. A ve ãtvrtek 10.3. 2005 koneãnû nastal
ten velk˘ den D. BohuÏel na tuhle v˘stavu jin˘
pes, neÏ kter˘ se ten den vystavuje, nesmí.
ZÛstal jsem tedy cel˘ den v na‰em pronajatém
domeãku úplnû sám :-(.
Z doslechu Vám tedy mohu fiíci, Ïe Sumíka
opût vystavovala Anneli a paniãka u toho
nesmûla b˘t, aby ho náhodou nerozptylovala.
Veãer ale dávali v televizi na BBC záznam, a tak
jsem Sumíka a Anneli v akci i paniãku pfii inter-
view vidûl. Paniãka dostala od BBC videokaze-
tu, tak to asi uvidíme je‰tû nûkolikrát… Sumík
se umístil 5. ve tfiídû Limit Dog z celkem 9 psÛ.
ObdrÏel diplom a tam napsáno VHC (Very
Highly Commended) a je i jmenován na v˘sled-
kové listinû na oficiálních internetov˘ch strán-
kách Crufts. Na té v˘stavû bylo pfiihlá‰eno
dohromady 68 basenÏíkÛ a jen 6 jich nepfiijelo.
Celá v˘stava trvala celkem 4 dny a sly‰el jsem,
Ïe se úãastnilo pfies 23 000 psÛ.
Je‰tû abych vám pfiiblíÏil prostfiedí této velko-
lepé události: Velké v˘stavní kruhy, kde v kaÏ-
dém je poloÏen zelen˘ koberec, se nacházejí
v pûti obrovsk˘ch halách. Psi, ktefií na vystavo-
vání ãekají, musí b˘t umístûni ve svém, kaÏdé-
mu pfiedem urãeném boxu. KaÏd˘ box je pfies-
nû oznaãen startovním ãíslem a vejde se do
nûho klasická pletivová klec velikosti právû pro
basenÏiho. Velká plemena psÛ holt leÏí v boxu

bez své klece. PoblíÏ kaÏdého kruhu je umístû-
na dlouhá dvojitá fiada tûchto dfievûn˘ch boxÛ,
tak to nemají vystavovatelé tak moc daleko. Na
vyvenãení se chodí na piliny, které jsou ohrani-
ãeny ve vzdálené ãásti kaÏdé haly, takÏe ven do
zimy nikdo nemusí. Je ale limit maximálnû 
30 minut, na jak dlouho se smí pes od svého
boxu vzdálit, pokud není vystavován. Opustit
v˘stavu se smí nejdfiíve v 16 hodin, do té doby
musí b˘t kaÏd˘ pes ve svém boxu - to i proto,
aby si ho náv‰tûvníci mohli prohlédnout pûknû
zblízka. V kaÏdé hale je také velk˘ prostor pro
rÛzné stánky se zboÏím v‰eho druhu – od
psích obojkÛ, laskomin a pelí‰kÛ aÏ ke ‰per-
kÛm pro lidské náv‰tûvníky. A tûch tam pr˘
bylo opravdu poÏehnanû. Paniãka vyprávûla,
Ïe se kolikrát ani nedalo tím davem projít.
Diváky zaujmou téÏ mnohé soutûÏe psÛ – agili-
ty, flyball, poslu‰nost… a mnoho dal‰ích. Je
moÏnost zhlédnout opravdu fiadu v‰ech moÏ-
n˘ch, nûkdy aÏ neuvûfiiteln˘ch a velice atrak-
tivních aktivit nás psÛ.
Cesta zpátky domÛ byla ponûkud rychlej‰í,
protoÏe jsme to celé jeli najednou, bez pfiespá-
ní (1580 km + 50 km Eurotunel). No a teì
v‰ichni odpoãíváme a já diktuji své dojmy
z na‰í slavné cesty na Crufts. Slavné i proto, Ïe
byl Sumík prvním Sternhimmels basenÏíkem
zde vystavovan˘m a urãitû i prvním psem ães-
kého majitele, kter˘ se zde objevil, protoÏe dfií-
vûj‰í nároãné podmínky karantény vstupu na
území Velké Británie zde úãast v podstatû
nedovolovaly. Vá‰ Jerry - praÏsk˘ krysafiík, 

vlastním jménem Willi ze Zámecké ratejny
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www.sukova.org/Basenji.htm 

Cesta za vítězstvím na CRUFTS…
VáÏení kolegové a kamarádi, jelikoÏ jsme se právû vrátili
z dlouhatánské cesty z Anglie a já mám z na‰í smeãky
nejvíce sil, musím Vám na‰e putování fiádnû popsat.
Nejlep‰í bude, kdyÏ zaãnu od poãátku.

Psi doprovázejí 
Helenu Sukovou na
cestách po celém svûtû
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