
áleÏitû to oceníte
napfiíklad v noci, kdy
rozespalí potmû

klop˘táte na onu místnÛstku.
Pfii tfietím pádu pfies
padesátikilového psa si 
jejich pfiítomnosti zaãnete
skuteãnû váÏit a dojatû
polaskáte vûrná zvífiata
naraÏenou nebo zlomenou
rukou. ManÏel tyto vzru‰ující
okamÏiky oceÀuje nejvíce.
Jeho veselé v˘kfiiky, tfiesk
rozbitého skla a praskání
lámaného nábytku mû v noci
celkem pravidelnû budí. Pfii
jeho návratu do loÏnice
ov‰em lstivû pfiedstírám
tvrd˘ spánek, abych se

vyhnula nezbytné debatû
o nutnosti pfiítomnosti psÛ
na 30 m2 na‰í obytné plochy. 
Ale pes mÛÏe b˘t ochotn˘m
pomocníkem i pfii úpravû
zahrady, jak dokládá
následující pfiíhoda...
Zaãátkem jara, kdy v‰echno
ra‰ilo a stromy kvetly, jsem
se pustila do nového
kultivování na‰í zahrady.
V tu dobu se nad námi
pfiehnalo nûkolik o‰kliv˘ch
boufiek, po kter˘ch jsem
druh˘ den odklízela spoustu
uláman˘ch vûtví. KdyÏ jsem
ale ulámané vûtve nacházela
i v dobû absolutního
bezvûtfií, pojala jsem

podezfiení. Zcela ironicky
mínûno – jaké to bylo pro
mne pfiekvapení, kdyÏ jsem
jednoho rána na‰la Ivanku,
kterak visí metr nad zemí
zakousnutá do silné vûtve
jablonû a zmítá sebou jako
pfii tanci svatého Víta.
Zmítala sebou velmi zku‰enû
tak dlouho, aÏ upadla
i s vûtví na zem. Ani 
vtefiinu neváhala, vyskoãila
a zavûsila se na dal‰í. Dokud
devastovala jablonû, manÏel
se bavil. On má totiÏ pro
Ivanku slabost a jako jedinou
ji bere obãas s sebou do
práce a na pochÛzky. Jabloní
máme totiÏ tolik, Ïe nevíme

co s nimi. KdyÏ jí v‰ak
zachutnaly meruÀky
a broskvonû, zaãala jsem
vûtve potají pálit a likvidovat
v obavách o Ivanãin Ïivot.
Tyto stromy Honza h˘ãká
a postfiikuje, mám dokonce
pocit, Ïe má budoucí plody
spoãítané. Ivanka je prostû
Ïivel srovnateln˘ s vichfiicí,
tornádem ãi poÏárem.
Nejhor‰í je, Ïe její
entuziasmus je stra‰nû
nakaÏliv˘, a tak strhne
k darebárnám i jinak slu‰né
jedince pokroãilého vûku,
jako je tfieba flegmatick˘
Rosík, a navíc své veselé
kousky uãí i dorost. Je‰tû Ïe
má zlatá Poppynka se nikdy
nedá strhnout. Je uÏ od
‰tûnûte rozváÏná, klidná
a nikdy by neudûlala nic, ãím
by mû pohnûvala. Je to mÛj
pejsek. ManÏelova oblíbená
Ivanka je pûkn˘ spratek, 
coÏ je typické. 
Benjamínek Kája, fieãená
Karel, je ov‰em ze stejného
hnízda a napÛl stejné krve
jako Ivanka a dluÏno
podotknout je takfika vûrn˘m
obrazem Ivanãiny du‰e i tûla.
BohuÏel. Li‰í se ov‰em
barvou, jelikoÏ je modrá, li‰í
se ãásteãnû i stavbou tûla, leã
ãinorodostí se velmi
pfiibliÏuje své star‰í sestfie.
Karel byla od narození velmi
samostatné a kuráÏné
miminko. KdyÏ se ‰tûÀata
je‰tû sotva drÏela na nohách
a neopou‰tûla rodné hnízdo,
nalezla jsem zoufale jeãící
ztracenou Káju v zahradû.
Deportovala jsem ji zpût pod
dohled peãlivé matky a do
spoleãnosti sourozencÛ.
Druh˘ den byla ov‰em
v zahradû opût, tentokrát uÏ
ale nejeãela. Bráchové
a sestra ji následovali aÏ po
t˘dnu, a to ve v‰em. Batolili
se v˘hradnû okolo maminky,
kdyÏ Karel se nalézala na
opaãném konci zahrady.
Nalézat se na opaãném konci
zahrady u nás ov‰em obná‰í
vzdálenost nûkolika set
metrÛ! Okolo ‰estého t˘dne
vûku se Karel rozhodla, Ïe 
je pro ni nedÛstojné dlít ve
spoleãnosti matky a pod Ilu
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Pomocnice Ivanka a Karel – 11. díl
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Psi jsou velmi uÏiteãní pomocníci, jak uÏ jsem nûkolikrát
v minul˘ch kapitolách zmínila, ale ani sebeob‰írnûj‰í
popis nedokáÏe vystihnout v‰echny jemné detaily
a nuance vpravdû plodné spolupráce s domácím mazlem.
Takov˘ rozmûrn˘ pes na sebe dokáÏe upozornit uÏ jen
svou pfiítomností, pfii které nemusí ani ãinit. 

Pomocnice Ivanka a Karel
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jejím dozorem. Jak potupné
pro inteligentní a samostatné
‰tûnû, které se navíc cítí b˘t
takfika dospûlcem! Navíc
bystrá Kája vypozorovala, Ïe
o dva mûsíce star‰í Poppy
bydlí v domû. U ní to byla
nutnost, jelikoÏ lednov˘
pfiíjezd ze slunné Kalifornie
nedovoloval její pobyt na
ãeském holomrazu. U Karla
to ov‰em nebyla nutnost, jen
ãirá závist. A tak se zaãala
vehementnû doÏadovat
stejn˘ch práv jako Poppy.
Samozfiejmû jsme vyhovûli,
neboÈ kdo by odolal nyvému
pohledu ‰tûnûcího oka! 
Za matkou a sourozenci
docházela pouze jako do
závodní jídelny a pranic
nedbala zoufalého kvílení
maminky, která se nechtûla
smífiit s pfiedãasn˘m
odstavením dûÈátka. Karel
ov‰em byla tvrdá. Na sebe, na
matku i na zbytek smeãky.
Otravovala dospûlce tak
drz˘m zpÛsobem, Ïe jí ‰lo
mnohdy o Ïivot, a jen díky
obrovské toleranci
a trpûlivosti velk˘ch psÛ se
Karel doÏila dne‰ních dnÛ ve
zdraví. Ona ano, leã Rosík se
kvÛli drzému spratkovi
dostal nechtûnû s mnoh˘mi
trhlinami na veterináfiÛv stÛl,
kde byl za‰it od hlavy k patû.
Zpovykaná Kája totiÏ
nedbala varovného bruãení
starého pána, kter˘ se hfiál 
na slabém lednovém slunci,
a ponûkolikáté se mu
bolestivû zahryzla do ucha.
To Rosíka pochopitelnû

popudilo a ohnal se po
malém lotrovi. NeublíÏil 
jí sice, ale malá hysterka se
jala pronikavû jeãet, ãímÏ
probudila matefiské pudy
v‰ech na‰ich holek. Ty se
zvedly a jako jeden muÏ se
pustily do chudáka starého
Rose. NeÏ jsem stihla
zakroãit, byl neboÏák
pfiipraven na ‰ití. Po této
zku‰enosti se zaãal malé
bestijce vyh˘bat jako ãert
kfiíÏi a dodne‰ka se bojí si
s ní hrát, aby nedejboÏe
nevyvolal nevoli ze strany
hysterick˘ch Ïensk˘ch. Na 
to uÏ nemá vûk ani náladu.
Myslím ale, Ïe dnes se bojí 
uÏ zcela zbyteãnû. MoÏná 
by dnes ty samé feny
neúnavnou a krávovinky
nepfietrÏitû vym˘‰lející Káju
nejradûji samy vehnaly
Rosíkovi do chfitánu, 
aby se jí zbavily.
Musím fiíct, Ïe na‰i malou
Káju její suverénnost
neopustila ani dnes. Pfii její
první náv‰tûvû v˘stavy, kde
se byla ve vûku necel˘ch ãtyfi
mûsícÛ pouze podívat na
pejsky a lidi, ji z neznámé
pfiíãiny napadl velik˘ pes
Akita. Zcepenûla jsem
hrÛzou. Takové trauma se
totiÏ na malém tvoreãkovi
mÛÏe podepsat na cel˘ Ïivot.
Znám psy, které po podobné
pfiíhodû uÏ nikdy nikdo
nedokázal dostat na v˘stavu,
natoÏ je tam pfiedvést. Karel
se ov‰em neãekanû srdnatû
velikému samci postavila,
dÛraznû se proti jeho
hulvátství ohradila, hodila
py‰nû ocas na záda a hrdû
odkráãela stfiedem. Ani
sebemen‰í stopa po nûjakém
strachu. Myslím, Ïe v jejím
mozeãku jaksi chybí centrum
sebezáchovy. Pro pfiedvádûní
na v˘stavách vynikající vûc.
Ov‰em jak se bude s její
povahou vyvíjet její Ïivot
v kolektivu, toÈ otázka.
Doufám, Ïe na‰i pejsci jsou
tak rozumní, Ïe malého
drzouna nechají doÏít 
se dospûlého vûku.

Renata ÎiÏková
chov. stanice tibetsk˘ch dog

Bohemia Sirague
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„Karel se
velikému

samci hrdě
postavila,

hodila pyšně
ocas na záda
a odkráčela
středem.“

My‰lenka vytvofiit novou fiadu komplet-
ních krmiv pro psy, která by se v˘raznû
zamûfiovala na zdraví organismu a pouÏí-
vala jedny z nejnovûj‰ích komponent
podporující zdraví, vznikla pfied nûkolika
lety. Od té doby v˘vojov˘ t˘m spoleãnos-
ti Tekro v ãele s ing. Janem Pickou praco-
val na základní koncepci receptur jednot-
liv˘ch krmiv a speciálních pfiídavkÛ.
Nakonec po dlouhé dobû zkou‰ek a tes-
tací zÛstalo pût vítûzÛ - receptur pro
jednotlivé kategorie psÛ.

Eminent nyní zahrnuje
pût krmiv, která jsou
rozdûlena podle veli-
kosti plemene a fáze
Ïivota psa. První
z nich je Eminent
Puppy 30/17 (prote-
in/tuk), jehoÏ re-
ceptura plnû pokr˘vá
specifické poÏadavky
‰tûÀat a mlad˘ch psÛ
mal˘ch a stfiedních plemen.
KdyÏ ‰tûnû vyroste, je pro nûj
pfiipraven Eminent Adult 26/15, kter˘ je
urãen pro dospûlé psy mal˘ch a stfied-
ních plemen. Eminent pamatuje i na vel-
ká a obfií plemena. Eminent Puppy Large
Breed 28/14 je krmivo pro ‰tûÀata tûch-
to plemen, na které navazuje varianta
pro dospûlé psy Eminent Adult Large
Breed 25/13. Seniorsk˘ vûk je nároãn˘
zejména na vysokou stravitelnost krmiva,
ale je tfieba mnohem více podpofiit zdraví
a snaÏit se co moÏná nejvíce oddálit pro-
ces stárnutí. Tyto poÏadavky splÀuje
Eminent Senior/Light 19/8.  

V˘zkum v oblasti v˘Ïivy psÛ se v posled-
ních letech v˘raznû zamûfiuje na zlep‰ení

zdravotního stavu zvífiat a prodlouÏení
jejich aktivního Ïivota. Civilizaãní choro-
by, zneãi‰tûní Ïivotního prostfiední
a mnohdy i ‰lechtûní pfiispívají ke stále se
zhor‰ujícím zdravotním problémÛm psÛ.
Proto se Eminent snaÏí v této oblasti
pomoci. Receptury krmiva Eminent jsou
doplnûny o speciální pfiídavky, které pod-
porují zdrav˘ Ïivot psa. Kokosov˘ olej je
vynikající zdroj lehce stravitelné energie,

optimální hladiny glukosaminu
a chondroitinu spoleãnû

s chelátem manganu
napomáhají zdraví klou-

bÛ, pfiídavek taurinu
chrání buÀky pfied
voln˘mi radikály
a spoleãnû s vy‰‰ími
hladinami vitamínu
E a C zabraÀují
pfiedãasnému stár-

nutí organismu, 
L-karnitin podporuje

ãinnost srdce, esenciální
aminokyseliny lyzin a met-

hionin mají nezastupitelnou
úlohu pfii rÛstu a v˘voji svalové tkánû
a pomáhají udrÏovat dobrou kondici zví-
fiete, ideální hladina a pomûr Omega 3
a 6 mastn˘ch kyselin spoleãnû s vitaminy
a cheláty zinku a selenu pomáhají rege-
neraci kÛÏe a zaji‰Èují zdravou a lesklou
srst, konjugovaná kyselina linolová (CLA)
podporuje optimální hmotnost zvífiete
a chrání pfied vznikem cukrovky a rakovi-
ny. 
Cílem nové prémiové znaãky Eminent je
pomoci chovatelÛm zajistit zdraví a pod-
pofiit aktivní Ïivot psa aÏ do vy‰‰ího vûku.

ing. Iva BlaÏejová, vedoucí oddûlení 
marketingu Tekro, spol. s r. o.

Vlajková loď vyplouvá
Spoleãnost Tekro pfiedstavuje svoji novinku – krmiva pro psy Eminent.
Eminent je prémiová chovatelská fiada krmiv, která je vytvofiena podle
nejmodernûj‰ích trendÛ v oblasti v˘Ïivy psÛ. Receptury jednotliv˘ch
krmiv jsou sestaveny podle fyziologick˘ch poÏadavkÛ plemen psÛ
a jejich stadia Ïivota. Navíc je Eminent obohacen o fiadu doplÀkÛ,
které podporují zdraví  a aktivní Ïivot psa aÏ do vy‰‰ího vûku.
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