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Îijí se psem
známého, kter˘ mu chtûl podat ruku na
pozdrav, vyskoãila po nûm a cenila zuby
jako velk˘ pes. Na jejího pána se v Ïádném pﬁípadû nesahá! KdyÏ k nám pﬁi‰la
náv‰tûva a dala jsem obloÏené chlebíãky
na stÛl, chránila je vlastním tûlem
a nikdo si kromû jejího páníãka nesmûl
vzít. Na argumenty typu: „VÏdyÈ to není
pes, není to ani vidût, urãitû je to hloupé, doma to nebude ani za nic!“ bylo
rychle zapomenuto KdyÏ manÏel nepﬁi‰el v obvyklou hodinu z práce, dokázala
ho hodiny u dveﬁí vyhlíÏet. Bylo aÏ neuvûﬁitelné, jak takov˘ dvoukilov˘ tvoreãek
dokáÏe b˘t vûrn˘. Trixinka mûla povahu,
za kterou by se nemusel stydût Ïádn˘
velk˘ pes. Beatrix Ná‰ miláãek, jak tato
malá opiãka mûla napsáno v rodném listû, se stala opravdov˘m miláãkem celé
rodiny a pﬁedev‰ím na‰eho tatínka. Od
té chvíle na‰li u nás svÛj domov i psi.
Dnes na jorky nedá dopustit a tvrdí, Ïe
jedinû oni ho mají rádi.“

Ta první

Malý strážce lidských duší
Paní Mílu Zachrdlovou z Prahy Toãné, milovnici
a chovatelku zvíﬁat, znám jiÏ mnoho let z „koãiãího
svûta“. Je v‰ak nejen milovnicí koãek, ale
i obdivovatelkou v‰eho co leze, létá a má ãtyﬁi nohy.

T

o, Ïe má tak ‰irok˘ zábûr chovatelsk˘ch aktivit, vím teprve pomûrnû
krátce. Paní Zachrdlová je temperamentní, pﬁímá a vstﬁícná, vnitﬁní energie má na rozdávání. Vyzaﬁuje z ní rozhodnost, energiãnost, je to urãitû vÛdãí
typ. Její zvíﬁecí smeãka ji pﬁirozenû
respektuje. Pojìte i vy se mnou na
náv‰tûvu a uvidíte.

Buì ona, nebo já!
„Jednou jsme ‰ly s na‰í Katkou z procházky kolem domu známé chovatelky
koãek. VÏdy jsme se tu zdravily s rozváÏnou novofundlanìaãkou Elzou. Tentokrát se jí pod nohama motala malá
jork‰írka a hlasitû „hlídala“. Sv˘m temperamentním Àafáním nám jasnû ﬁíkala, Ïe
tu nemáme co pohledávat. Po nûjaké
dobû jsem se dozvûdûla od chovatelky, Ïe
ta malá ro‰Èanda má ãtyﬁi ‰tûÀátka.
Dostalo se nám i s Katkou pozvání, aby-
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chom se pﬁi‰ly podívat. Tak malá psí miminka, krátkosrstá ãerná s hnûd˘m pálením a tak nepodobná své mámû, jsem
nikdy nevidûla. Na‰e Katka si jednu psí
holãiãku vzala do náruãe a ona u ní usnula. A byly jsme chyceny. Za nûkolik t˘dnÛ
jsme nesly na‰emu tátovi „dárek k svátku“, mal˘ ãern˘ poklad s tím, Ïe máme
dávat pozor, abychom toho drobeãka
neza‰láply. To jsme si uÏily! Na‰e psí sleãna mûla honosné jméno Beatrix, ﬁíkali
jsme jí Trixinka. Zaãátky souÏití nebyly
vÛbec jednoduché. ManÏel ji ani za nic
doma nechtûl, perské koãky byly ãtyﬁikrát
vût‰í neÏ ona a stále na ni syãely...
Stateãná du‰iãka malého jorka se v‰ak
nedala. Sv˘m ‰armem a inteligencí si získala v‰echny, hlavnû páneãka, kterého
milovala, chránila sv˘m mal˘m tûlíãkem
a byla ochotna pro jeho blaho udûlat v‰e.
KdyÏ ji venku na procházce nesl pán na
ruce (nosila se tak moc ráda) a potkali

„M˘m prvním psím kamarádem byla
fenka hrubosrstého jezevãíka Lucinka,
která se mnou trávila ve‰keré volné chvíle. Jezdila se mnou v batohu na motorce,
dûlala mi spoleãnost na jízdárnû, hlídala
mne i v sedle mého bílého konû. Byla
inteligentní, ‰ikovná, zkrátka byla skvûlá.
Nikdy mne nenapadlo, Ïe si nûkdy poﬁídím jiného psa neÏ hrubosrstého jezevãíka. A pﬁece se tak stalo. Moje Lucka mi
zemﬁela ve sv˘ch sedmnácti letech. Byla
jsem pak dlouho bez psa. Mûla jsem jen
dvû perské koãky. Jejich chov se stal
m˘m velk˘m koníãkem. Koãky mû provázejí cel˘m Ïivotem.“

Mal˘ stráÏce
Jork‰íﬁi jsou sice velmi malí, ale stateãní
a velmi inteligentní pejskové. Pﬁi láskyplné péãi a trpûlivé v˘chovû je lze vycviãit jako velkého psa, jsou spoleãen‰tí,
a kdyÏ se umûjí chovat, mÛÏete je vzít
v‰ude s sebou.“
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Îijí se psem

Foto Zdenûk GorgoÀ

Mal˘ stráÏce lidsk˘ch du‰í, tak by se dalo
nazvat toto miniaturní plemeno stateãn˘ch psích kamarádÛ. Je to sice minipes,
ale s velk˘m stateãn˘m srdcem. PÛvodní
vlastí je Anglie, kde se tito psíci pouÏíva-

li v dolech k lovu krys. Pﬁerod v luxusní
spoleãenské plemeno zaãal koncem 19.
století. V té dobû byli o nûco málo vût‰í
(kolem 5 kg). Postupn˘m ‰lechtûním se
chovatelé dopracovali k opravdu mal˘m
psÛm. Nejvy‰‰í tolerovaná váha je dnes
podle standardu 3,17 kg. Ta nejniÏ‰í není
uvedena, ale chovné fenky by mûly mít
váhu minimálnû pﬁes 2 kg.
„Za svÛj Ïivot mûla Trixinka troje ‰tûÀata.
Jako prvorodiãka mûla psí holãiãku
Annuschku. Tento h˘ãkan˘ a rozmazlen˘
jedináãek samozﬁejmû nemohl jít z domova. Anu‰ka milovala na‰i dcerku, jezdily spolu o zimních víkendech na hory,
v létû na v˘lety do skal. Pﬁes den mûla svoje místo v kapse krosny, noci spolu trávily pod ‰irákem v jednom spacáku.
Máma s dcerou, Trixi i Anu‰ka, byly nerozluãná dvojka. S tûmito dvûma temperamentními draãicemi nebylo doma
nikdy smutno. KdyÏ Trixi stáﬁím nade‰el
ãas a ode‰la do psího nebe, vypadalo to
u nás, jako by ode‰el ãlen rodiny. Dodnes
vzpomínáme, má hrobeãek v nejklidnûj‰ím koutku na‰í zahrady. Anu‰ce je dnes
jiÏ tﬁináct let.“
Ta nejmlad‰í jorka, temperamentní Cilly,
mûla pﬁi mé první náv‰tûvû miminka,
vlastnû jiÏ tﬁetí generaci potomkÛ chovatelské stanice Hokami. Dávala mi jasnû
najevo „trháním“ nohavice, Ïe se k tomu
jejímu pokladu nesmím ani pﬁiblíÏit. Víte,
Ïe ãerstvû narozená ‰tûÀátka vypadají
jako minidobrmani?

Holky pro radost
„Na‰e jork‰íﬁí holky máme hlavnû pro
radost. Nedovedu si na‰i domácnost bez
nich pﬁedstavit. Nûkdy tvrdím, Ïe jsou to
nevûrnice, protoÏe milují z celého srdce
hlavnû pána. Páneãek je pro nû pánbÛh.
Já jsem dobrá na práce takzvané obsluÏné. Nejvíce mne mají rády, kdyÏ se blíÏí
doba krmení. A milují ten okamÏik, kdy
vezmu vodítka a ﬁeknu „holky, jdeme do
terénu“. To mají obrovskou radost. Jedna
z nejoblíbenûj‰ích her je házení a pﬁiná‰ení klacíãkÛ. Pak pﬁijdou domÛ utahané,
ale nadmíru spokojené. Nejdﬁíve musí
postupnû do vany, probûhne oãista v podobû umytí pacek a vyãesání listí a vûtviãek ze srsti. Takto zkulturnûné padnou na
gauã a spí. Mám radost, kdyÏ mají na‰e
jork‰írky dobrou náladu. A je jen dobﬁe,
Ïe tu mají témûﬁ poﬁád.
Své psí holky jsem v‰echny zbonitovala
a uchovnila. Mám ten názor, Ïe v‰e se
má dûlat poﬁádnû. Fenka s rodokmenem
musí mít pﬁece opût ‰tûÀata s rodokmenem. Velice odsuzuji takzvané mnoÏitele. A ty inzeráty „‰tûÀata bez PP po rodiãích s PP“ ani nemohu ãíst! Divím se, Ïe
takováto ‰tûÀata lidé stále kupují a Ïe
jim není divné, proã po rodokmenov˘ch
rodiãích je bezpapírové ‰tûnû. Není lep‰í
si vzít ‰tûnû z útulku? Ale je to samozﬁejmû kaÏdého vûc. PromiÀte, nûjak
jsem se rozohnila.
Své jorky nestﬁíhám. KdyÏ jsem si poﬁídila dlouhosrstého psa, tak se o nûj musím
starat. VÏdyÈ jsem si mohla poﬁídit krátkosrstou ãivavu nebo praÏského krysaﬁíka. Ti se nemusí ãesat. VÏdyÈ na jorkovi je
nádherná právû jeho srst. Nemusí b˘t
v˘stavní, hlavnû kdyÏ je dobﬁe udrÏovaná.
Psí v˘stavy mne v‰ak nechytily. K tomu je

Z Míly Zachrdlové vyzaﬁuje rozhodnost,
energiãnost a je urãitû vÛdãí typ

nutné jorky natáãet, aby se srst neniãila.
To znamená, Ïe v˘stavní pes je cel˘ Ïivot
na natáãkách. Jinak mu jeho dlouhá rozpu‰tûná srst pﬁekáÏí pﬁi jídle i pﬁi bûhání.
A to jsem sv˘m holkám nechtûla dûlat.
Dnes kdyÏ se ohlédnu nazpátek, jsem
vdûãná na‰í dceﬁi, Ïe jsem tenkrát neodolala a malou jork‰íﬁí holãiãku jsme si pﬁinesly domÛ. Od té doby uplynulo témûﬁ
patnáct let. Za tu dobu jsme si s na‰imi
psy uÏili spoustu krásn˘ch okamÏikÛ.
Díky malé Trixince jsem se stala i ãlenkou
1.yorkshire terrier clubu a poznala spoustu skvûl˘ch lidí, kteﬁí mají stejné zájmy
jako já. Jsem ãlovûk, kter˘ se musí stále
pohybovat mezi lidmi a musí se kolem
nûho stále nûco dít. Moc mne potû‰í, kdyÏ
mohu pro psí i lidské tvory nûco prospû‰ného udûlat, a mám radost, kdyÏ zjistím, Ïe mne nûjaká spﬁíznûná du‰e
potﬁebuje. Je dobﬁe, Ïe se lidé se stejn˘mi
zájmy sdruÏují do rÛzn˘ch „spolkÛ“. Více
lidí dokáÏe pro dobro vûci udûlat mnoho.
A ãlovûk má dobr˘ pocit, Ïe jeho Ïivot má
nûjak˘ smysl a ﬁád.
KaÏd˘ má rád svého psa a to svoje psí plemeno. KaÏd˘ si pochopitelnû chválí to
své. I kdyÏ majitelé velk˘ch psÛ s úsmûvem tvrdí, Ïe jork‰ír není pes, já jsem
opaãného názoru. Jork je ten nejlep‰í pes
na svûtû. Je to minipes s velk˘m stateãn˘m srdcem. Je to zkrátka super pes!“
Paní Zachrdlová o sv˘ch zvíﬁatech umí
zajímavû vyprávût. Z toho povídání jsou
cítit nejen letité zku‰enosti a odborné
znalosti, ale pﬁedev‰ím láska ke v‰emu
Ïivému. A umí si váÏit lidí, kteﬁí ve „zvíﬁecím svûtû“ nûãeho dosáhli, kteﬁí jsou
odborníci a na slovo vzatí profesionálové.
„U nás doma není nikdy smutno. Dcera
Katka má ráda zvíﬁata odmaliãka. Syn
vyhroÏoval, Ïe doma nebude mít ani
chlup, Ïe jsem mu zprotivila v‰echna zvíﬁata. Vzal si veterináﬁku. Dnes mají dvû
maltézaãky, Ïelvu, leguány, korálovku
a vakoveverku. A dvoulet˘ vnuk Honza
ve‰kerou havûÈ miluje. A kdyÏ se u nás
v‰ichni sejdou, je to bájeãné. Zvíﬁat
máme pln˘ dÛm a já jsem ‰Èastná, protoÏe v‰e, co mám ráda, mám v tu chvíli pod
jednou stﬁechou. AÏ mal˘ Honzík povyroste, urãitû mu poﬁídím poníka!“
Okolo takové domácí ZOO je zajisté hodnû práce, vyÏaduje to mnoho ãasu, spoustu obûtování se. Zatím co jiní sedí v hospodû, u televize nebo jdou do kina, paní
Zachrdlová uklízí, krmí a ãe‰e svoje zvíﬁata. Odmûnou jsou ji vûrné pohledy jork‰írek, spokojené pﬁedení koãek v klínû
a veselé popiskování morãat. Díky zvíﬁatÛm poznala mnoho dobr˘ch lidí a má
Poslouchal Go
hodnû pﬁátel.
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