
lubové setkání má své
prvopoãátky v roce
1998, kdy jsme se

v pfiedveãer klubové v˘stavy
se‰li v sobûslavském kempu
u spoleãného opékání bufitÛ.
Bylo to sice pfiíjemné, ale
nebylo to to pravé. PsÛm
pfied v˘stavou to muselo
pfiijít tak trochu za trest.
TibeÈák je pes akãní a sedût
na dece, koukat, jak se 
páníci cpou, a nesmût se
s kamarády pûknû vylítat pro
nûj rozhodnû není. Nechtûli
jsme se vzdát my‰lenky
setkání lidí nakaÏen˘ch virem
„mal˘ch lidí“, a tak jsme
navázali v roce 2000 prvním
roãníkem Setkání pfiátel
tibetského teriéra v dne‰ní
podobû. Kdo Sobûslav
nav‰tívil, rád se vrací. Pohled
na asi ãtyfiicetiãlennou
smeãku tibeÈanÛ lítajících po
hfii‰ti je nezapomenuteln˘.
Tibetsk˘ teriér je velmi
atraktivní, zejména pak
v pohybu. Jeho dlouhé
chlupy vlají okolo tûla
plného sportovního ducha.
Vyzafiuje z nich neuvûfiitelná
radost a energie, kterou
chtûjí pfiedávat dál. Po
nároãném v˘stavním
maratonu, kdy se páníãci uÏ
sotva vleãou, vyrazí vpfied
plni oãekávání dal‰ího
dobrodruÏství.

Nejinak tomu bylo i letos.
NeÏ se vytvofiily soutûÏní
t˘my, psíci prozkoumali
prostor hfii‰tû, omrkli své
soupefie a my stihli probrat
pár novinek, trochu
oddychnout a pak jsme se do
toho v‰ichni mohli vrhnout
po hlavû… SoutûÏe byly velmi
podobné tûm v loÀském roce
a bylo vidût, Ïe nûkteré t˘my
to neponechaly náhodû
a trénovaly. 
V první disciplínû mûl
páníãek poznat svého psa se
zavázan˘ma oãima podle
hlavy. Tento úkol, jakkoli se
zdá b˘t lehk˘, leckdy majiteli
psa pûknû zamotá hlavu.
Nakonec v‰ichni spolehlivû
toho svého miláãka poznali.
Ostfiílení mazáci si na
poznávání vzali fenku
s copánkem na hlavû, kter˘
jin˘ tibeÈák nemûl, nebo
volili podobné fígle. 
Jak kter˘ chlupáã poslouchá,
se mûlo ukázat pfii plnûní
povelÛ sedni, lehni, zÛstaÀ,
ke mû a ‰tûkej. Vloni byla
tato disciplína zafiazena
poprvé a popasoval se s ní
jen jeden. Nûktefií pfies rok
pilnû trénovali, a tak se to
povedlo i dal‰ím vzorÀákÛm. 
Jednou z nejoblíbenûj‰ích
soutûÏí je jedení pi‰kotÛ na
ãas. Nûktefií soutûÏící si
poÏitek ze sladké ba‰ty
nehodlali nechat zkazit
a slastnû pi‰kotky
vychutnávali beze spûchu

i pfies páníãkovo naléhání.
Jedné ze soutûÏících dokonce
musela paniãka vypomoci. 
Po klidn˘ch disciplínách bylo
nutné zafiadit také nûjakou
akãní, a tou agility bûh urãitû
je. TraÈ se skládala ze ãtyfi
pfiekáÏek, tunelu, kladiny
a houpaãky. Nûktefií psi ‰li
opravdu velmi pûknû, zdolali
traÈ bez vût‰ích karambolÛ
a pak rozhodoval ãas.
Nûkter˘m se nechtûlo,

a dráhu si odbûhali spí‰
pánové. Stále více lidí se
snaÏí s tibeÈáky o v˘cvik
agility a nûktefií jsou opravdu
dobfií. Klobouk dolÛ a v‰em
vám drÏíme pûsti, aÈ se brzy
nûjak˘ tibeÈák objeví i ve
vrcholn˘ch soutûÏích!
Na‰e soutûÏení ukonãila
veãefie v podobû peãen˘ch
kufiat. V tu chvíli jako kdyby
nûkdo mávl kouzelnou
hÛlkou, psíci usedli ke sv˘m
nebo cizím páníãkÛm a dali
se do Ïebrání. Tuto opravdu
poslední disciplínu by vyhráli

v‰ichni. Po veãefii bylo
vyhlá‰ení v˘sledkÛ. V‰echna
soutûÏní druÏstva dostala
odmûnu za své skvûlé
snaÏení. Ale první zase
mohlo b˘t jen jedno.
Prvenství se podafiilo obhájit
druÏstvu Radana Sojková
s Any, Danym a Utkou,
Hanka Chmelová s Kasíkem
a Jarka Bucková s Almiãkou
a Thamim. A protoÏe to bylo
právû moje druÏstvo, mám

z toho samozfiejmû velkou
radost a doufám, Ïe pfií‰tí
rok se najde nûkdo, kdo nás
porazí. Veãer jsme se se‰li,
poklábosili, popili a ‰li spát.
V nedûli dopoledne jsme
je‰tû probrali detaily pfii
káviãce, pfiípadnû venku pfii
venãení chlupáãÛ, a rozjeli se
do sv˘ch domovÛ. Nejen my,
ale i na‰i psi na tento krásn˘
víkend budeme vzpomínat
a tû‰it se na dal‰í setkání. Tak
ahoj v‰ichni za rok!!!

ing. Radana Sojková
chov. stanice Legs-Smon
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Klubová v˘stava

Setkání přátel tibetského teriéra 2005
Zaãátek léta se milovníci tibetského teriéra rozhodli pfiivítat v Sobûslavi na klubové
v˘stavû. Od roku 2000 mûfií své síly nejen na v˘stavním kolbi‰ti, ale pfii mnohem
zajímavûj‰ích a zábavnûj‰ích hrách na místním kynologickém cviãi‰ti.
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