
oÏná vás odpovûì pfiekvapí, ale
na jafie 2004 se duchovní otec
celé akce Dani’l Hagen pfii jed-

nom ze sv˘ch internetov˘ch v˘letÛ do
zahraniãního svûta wheatenÛ dostal
k informacím o setkání wheatenÛ ve
Spojen˘ch státech. ·lo v‰ak pfiedev‰ím
o setkání pro majitele, psi se tam dle
fotografií spí‰e nudili...
Proã tedy nezorganizovat akci pfiedev‰ím
pro psy, ‰itou „na míru“ jejich tempera-
mentu a sportovnímu duchu? Nápad byl
na svûtû, zb˘valo „jen“ domyslet, jaké psí
sporty zvolit a jak pfiipravit dal‰í atrak-
tivní program historicky prvního dvou-
denního setkání wheatenÛ, jejich chova-
telÛ a majitelÛ.
Wheaten je stále málopoãetn˘m pleme-
nem, informace o nûm mezi laickou i ky-

nologickou vefiejností jsou kusé, spí‰e
nulové. Tento stfiední, temperamentní
pes s krásnou nelínající srstí barvy p‰eni-
ce je sportovnû zaloÏen˘ neloveck˘ teriér,

kter˘ aktivním páneãkÛm jistû udûlá
radost. Velmi dÛleÏit˘m motivem bylo
ukázat hezk˘ pohled na sehran˘ t˘m, kte-
r˘ tvofií pán a jeho pes.
Jako nejvhodnûj‰í termín pro Wheaten
Days 2005 byl zvolen víkend 30. dubna
a 1. kvûtna. Spojení celé akce s meziná-
rodní v˘stavou psÛ v Praze nabízelo
kombinaci oficiální soutûÏe psí krásy,
propagaci tohoto plemene, povídání na
téma wheaten a koneãnû i zábavného
sportovního klání.
V‰echny v souãasnosti aktivní chovatel-
ské stanice Wheaten Days podpofiily
a informovaly o ní majitele sv˘ch ‰tûÀat.
Podporu akce jsme získali také od Klubu
chovatelÛ teriérÛ, ve kterém je plemeno
irish soft coated wheaten terrier organi-
zováno, a od ‰tûdr˘ch sponzorÛ, dovozcÛ
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Jaké byly… WHEATEN DAYS 2005?
Jak jsme se vlastnû k Wheaten Days dostali? Proã vznikl nápad 
na akcemi nabit˘ víkend nejen pro chovatele a majitele wheatenÛ
(irsk˘ch p‰eniãn˘ch teriérÛ), ale hlavnû pro jejich psy?

Celkem se
pfiihlásilo 
55 wheatenÛ
nejen z âeské
republiky, ale
i z Nûmecka
a Slovenska
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kosmetiky BIO-GROOM a krmiva Sa-
tisfaction. 
Sobotní dopoledne se konala mezinárod-
ní v˘stava psÛ v Praze. Tato v˘stava se sta-
la neoficiální souãástí Wheaten Days,
a jistû i tímto propojením obou akcí se na
v˘stavu pfiihlásil zatím rekordní poãet
wheatenÛ, a to 24! Organizátofii v˘stavy
nám vy‰li vstfiíc a umoÏnili posuzování
wheatenÛ ihned po zahájení v˘stavy.
Rozhodãím byla paní Vladimíra Tichá,
která je nejen hlavní poradkyní chovu
KCHT, ale i poradkyní pro chov wheate-
nÛ v âeské republice.
Naplánovaná „spanilá chÛze“ historickou
ãástí Prahy mûla za hlavní cíl propagaci
plemene mezi nekynology, náv‰tûvníky
hlavního mûsta. Díky krásnému poãasí
jsme mohli absolvovat celou naplánova-
nou trasu od Národního divadla pfies
KarlÛv most, PraÏsk˘ hrad a Petfiín zpát-
ky k Národnímu divadlu. Pochodovalo se
nám krásnû, a byli jsme zcela jistû atrak-
tivním doplÀkem praÏsk˘ch pamûtihod-
ností. Kombinace krásné historické Prahy
a starobylého psího plemene byla úchvat-
ná. Ocitli jsme se tak na nejedné fotogra-
fii turistÛ. Bonbonkem celého prÛvodu
bylo organizátory zaji‰tûné psí obãerstve-
ní na PraÏském hradû. Jistû se stalo popr-
vé, Ïe takov˘ psí prÛvod dorazil pfied
Hrad a u Arcibiskupského paláce mûl na-
chystáno na 50 misek s vodou.
Následoval veãerní odborn˘ program,
kde jsme do posledního místa obsadili
velmi pfiíjemnou restauraci U Císafie
v Miro‰ovicích. Organizování veãera pak
mûlo dva cíle, jednak zajistit zajímavé
pfiedná‰ky o wheatenech a tím informo-
vat nové majitele a zaãínající chovatele
o plemeni, a také stmelit kolektiv, umoÏ-
nit lidem seznámit se v ponûkud uvolnû-
nûj‰í atmosféfie, neÏ jaká bezesporu
panuje na psích v˘stavách. Pro majitele
mlad˘ch psÛ pak byla jistû pfiínosem
ukázka ostfiíhání wheatena. 
První kvûtnová nedûle nebyla pro nás
v duchu nicnedûlání, ale aktivního spor-
tování. V kynologickém areálu Rychety
na jihov˘chodû Prahy jsme se zaãali schá-
zet jiÏ od pÛl osmé. Moderní a prostorn˘
areál nám umoÏnil pohodlnû rozmístit
v‰echny sporty. Prostor jsme vyuÏili na
pût parkúrÛ, ve dvou bylo agility, v jed-
nom flyball, v dal‰ím pak coursing
a poslední hostil dûtsk˘ koutek. Zaspor-
tovat si pfii‰lo 46 wheatenÛ a jejich páníã-
kÛ. Z dal‰ího moÏného vyuÏití volného
ãasu se psem pfiedvedla Fida tanec se
psem a Queena s Terezkou ·ubertovou
juniorhandling.
Trenéry v‰ech sportÛ byli zku‰ení kyno-
logové, v agility to byl znám˘ závodník

Honza Smoãek, jeho asistentkami byly
Katka Lerlová a její sestra Bára Lerlová,
v coursingu pofiadatelka závodÛ Kamila
Janáãková a její pfiítel Tomá‰ Urbánek
a ve flyballu pak Alena Králová. Pod
jejich vedením základní my‰lenku spor-
tÛ pochopili i psi zaãáteãníci a páneãci
nesportovci. 
A co si o wheatenech myslí trenér agili-
ty Honza Smoãek: „Byl jsem aÏ pfiekva-
pen, s jakou chutí vût‰ina z nich bûhala,
velice rychle se uãili, nebáli se ani tûÏ-
‰ích pfiekáÏek a myslím si, Ïe by se mûli
agility nadále vûnovat.“ A názor Kamily
Janáãkové, pofiadatelky závodÛ v cour-
singu: „Obzvlá‰È ‰tûÀata bûhala s vel-
k˘m zápalem a souãasn˘m tfiem wheate-
ním coursingov˘m závodnicím roste
velká konkurence.“ 
Nejen pro pfiihlá‰ené dûti úãastníkÛ, ale
i pro dûti náv‰tûvníkÛ byl otevfien dûtsk˘
koutek pod vedením Pavlíny Bradáãové

z chs. Wanton Buddy’s a jejího psa Sama.
Dûti se dozvûdûly spoustu zajímavostí
o psech, zdobily si perníãky v podobû
wheatena a dostaly krásné pfiívûsky ve
tvaru botiãky. Jednu chatku v areálu cvi-
ãi‰tû jsme také zatemnili a pfiemûnili na
vy‰etfiovnu pro veterinárního specialistu
- oftalmologa. Vzhledem k tomu, Ïe
vy‰etfiení oãí je u wheatenÛ poslední
dobou velice aktuální, tak byl zájem sku-
teãnû velk˘. Po skonãení závodÛ nechalo
vy‰etfiit svoje psy prezidentem oftalmo-
logické sekce KVL MVDr. Beránkem 12
majitelÛ wheatenÛ.
V‰ichni umístûní psi byli jistû nad‰ení
z obrovsk˘ch pytlÛ s krmivem a sady psí
kosmetiky, jejich páneãci zase z netradiã-
ního poháru, spí‰e velmi elegantního
tûÏítka se so‰kou wheatena. ·koda Ïe
jsme nemohli vyhrát v‰ichni, dopfií‰tû
musíme více trénovat.
Celkovû lze fiíci, Ïe psi byli ze sportovní
nedûle nad‰eni, uÏili si ji, zvlá‰tû za tak
krásného poãasí, které jsme mûli. A kdyÏ
je spokojen pes, je spokojen i jeho maji-
tel! To platilo i na Wheaten Days 2005.
Co tedy dodat po ukonãení celé akce?
Premiéra setkání wheatenÛ, jejich páníã-
kÛ a chovatelÛ dopadla na v˘bornou.
MÛÏete se o tom pfiesvûdãit na interneto-
v˘ch stránkách www.wheaten.cz pod
butonem Wheaten Days 2005, kde nalez-
nete mj. i stovky jistû zajímav˘ch fotogra-
fií. Z obou dnÛ bylo natoãeno také DVD
a videokazeta, kter˘mi budeme prezento-
vat ãeské wheateny i v zahraniãí.
A jestli se pustíme do Wheaten Days
2006? To je pfiece samozfiejmé, doufáme,
Ïe se nám podafií vytvofiit tradici!

MVDr. Klára Bayerová, 
chs. Wheaten Darling, Dani’l Hagen

a realizaãní t˘m Wheaten Days 2005
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