
de tedy zaãít? Holt rovnou od prv-
ní plavby lodí, protoÏe jestliÏe nû-
ktefií z vás o tomto cestování do

budoucna uvaÏujete a je‰tû jste tak neu-
ãinili, mÛÏou se vám mé zku‰enosti
hodit. Nikdy necestujte bez zaji‰tûné
kajuty pro sebe a své psy! To byla první
lekce, kterou jsem se natvrdo nauãila:
Pfiesto, Ïe jsem si kajutu snaÏila zafiídit jiÏ
od dubna, v‰echny byly beznadûjnû
vyprodány. Sedmadvacátého ãervna jsme
tedy odcestovali na velké lodi spoleãnosti
Superfast z nûmeckého pfiístavu Rostock
do finského Hanko. Speciální místnost
s velk˘mi klecemi pro psy na palubû v 10
poschodí zapáchala tak pfií‰ernû, Ïe bylo
naprosto vylouãeno, abych tam mé dva
psy (cestoval také Jerry, praÏsk˘ krysafiík,
kterého jiÏ mnozí znáte, a pro vás ostatní
více informací o tomto plemeni nalezne-
te na: www.prazsky-krysarik.cz), tfieba jen
na chvíli, umístila. ZároveÀ je v‰ak zaká-
záno na vût‰inu míst lodi brát psy, zvlá‰-
tû pak tfieba do blízkosti sedadla, které
jsem mûla pfiedplacené. Na‰tûstí pro nás
byl jeden krámek pouÏíván jen pro dva
automaty s ãokoládami, takÏe jsem já
a mí dva hafíci strávili 21hodinovou ces-
tu na podlaze v rohu tohohle obchÛdku.
Vynechám detaily, ale jistû si dovedete
pfiedstavit, jak pohodlné tohle cestování
bylo, zvlá‰tû kdyÏ dvefie do této místnosti
musely b˘t stále otevfieny (nûjaké námofi-
ní pravidlo). Po pfieÏití tohoto záÏitku
následovala jiÏ jen perfektní, dokonce
i poãasím vydafiená dovolená. Na pár dní
jsme také nav‰tívili ‰védsk˘ Gotland,
a protoÏe tentokrát jsme kajuty zarezer-
vované mûli, tyto cesty lodí jiÏ byly dobré.
Opravdu jsem si to ve Finsku uÏívala. Pár
vûcí mû samozfiejmû jako náv‰tûvníka
udivilo, ale brala jsem je jen jako fakt na
konstatování: a/ maximální povolená
rychlost je opravdu nízká, zvlá‰tû kdyÏ
jste na dobré silnici sami, tak cesty na vût-
‰í vzdálenosti zaberou snad dvojnásob-
nou dobu; b/ nechápu, proã jsou ve
Finsku v‰echny nápisy také ve ‰véd‰tinû,
i kdyÏ vím, Ïe to tam je druh˘ oficiální
jazyk. Nemám nic proti ·védsku, je to
hezké království, ale pfiíli‰ mnoho nápisÛ
je pro nás turisty matoucí… Na druhou
stranu se mi tam moc líbily vefiejné psí
parky. Ty by se nám mohly moc hodit jak
v Monaku, tak v âeské republice.
Sumík se zúãastnil celkem osmi v˘stav po
dobu na‰eho pobytu (2 ve ·védsku a 6 ve
Finsku). To znamenalo kaÏd˘ víkend
cestování, ale zas to byl dal‰í zpÛsob jak
si prohlédnout obû zemû. Tfie‰niãkami na
dortu bylo jeho dosaÏení titulÛ ·védské-
ho a Finského ‰ampiona a také získání
v‰ech zb˘vajících ocenûní CACIB, kter˘ch

bylo zapotfiebí, aby mu byl udûlen i titul
Inter‰ampion. KdyÏ Anneli nebo Hanna
Hypen (majitelka Sumíkova otce a dûdy)
Sumíka na v˘stavách vystavovaly, tak já
a Jerry jsme vÏdy byli nûkde v ústraní, aby
se Sumík nerozptyloval a v kruhu poslou-
chal. To pro mû tedy znamenalo ponûkud
lehãí roli a více volného ãasu. Není vÛbec
‰patné si uÏívat volna a pak jen podûko-
vat „Mistryním“, kdyÏ vám pfiedávají tro-

feje. Pfiijde mi velice uÏiteãné, Ïe ve Skan-
dinávii je pravidlem, Ïe kaÏd˘ obdrÏí vÏdy
pfiedem pfiesn˘ ãasov˘ program a rozpis
v˘stavních kruhÛ. Znamená to, Ïe prostû
pfiijedete aÏ v dobû kdy jde va‰e plemeno
na fiadu, a nemusíte zde ãekat od rána tfie-
ba cel˘ den, jak tomu b˘vá na v˘stavách
ve vût‰inû ostatních zemí Evropy.
Také jsme vyzkou‰eli typickou letní dovo-
lenou na chalupû s tradiãní finskou sau-
nou. Nûkolik dní jsme strávili v Helsin-
kách, kde jsme bydleli u Anneli doma.
Tam jsem si dala záleÏet, abych se podí-
vala na Olympijsk˘ stadion se známou
vyhlídkovou vûÏí a Muzeum sportu tam-
téÏ. Anneli mnû pak ukázala i mnoho dal-
‰ích historick˘ch míst svého rodi‰tû.
Jsem moc vdûãná Anneli a Hannû za ãas,
kter˘ mi vûnovaly, program, pomoc
a jejich pfiíjemnou spoleãnost, protoÏe
bez nich by mû vÛbec nenapadlo podnik-
nout tuhle perfektní letní dovolenou.
Poznala jsem tam i nové kamarády, se-
známila se s mnoha mil˘mi a pfiátelsk˘mi
lidmi, coÏ opravdu mÛj pobyt ve Skan-
dinávii uãinilo úplnû dokonal˘m. Pro vás,
ktefií se o nás chcete dozvûdût více, kouk-
nûte stránky na: www.sukova.org/Basenji.htm

V‰echny Vás srdeãnû zdraví
Helena Suková
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Sumík nasbíral na skandinávsk˘ch
v˘stavách fiadu ocenûní a titulÛ

Letní cesta domů …
Ahoj v‰ichni! Nûktefií z vás vûdí, a snad si je‰tû i pamatují, Ïe
jsme leto‰ní dovolenou strávili ve Finsku. Mûli jsme se tam
opravdu moc dobfie, a tak jsem si myslela, Ïe byste si rádi
o na‰em v˘letu pfieãetli pár slov. Pro basenÏiho Sumíka 
(INT*& MC & FIN & S CH Sternhimmels Summa Summarum) to
samozfiejmû byl návrat domÛ, k jeho chovatelce Anneli Pukkile.
Náv‰tûva sourozencÛ Felixe a Stelly byla také souãástí plánu.

SP 10/05 33 Suková  17.9.2005 20:18  Stránka 33


