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Z CEST

Za psy do âeljabinsku a zase zpût

Îeleznyj Blesk

Za moskeváky na Sibiř a zpět
Chovem moskevsk˘ch stráÏních psÛ se zab˘vám jiÏ nûkolik let. VÏdy bylo m˘m snem
podívat se na toto krásné plemeno pﬁímo v zemi, kde bylo vy‰lechtûno. Mám doma psy
i feny, z nichÏ vût‰ina byla importována, ale nikdy jsem nemûla moÏnost nav‰tívit pﬁímo
chovatelskou stanici, ze které pocházejí, nebo vidût rodiãe jinak neÏ na fotografiích.

K

dyÏ jsem se rozhodla, Ïe poletím
na Sibiﬁ do nejlep‰í chovatelské
stanice moskevsk˘ch stráÏních
psÛ „iz Viernych StraÏej“, nepﬁijali to
ostatní ãlenové rodiny s nad‰ením. Ne
Ïe by si nepﬁáli získat ‰piãkové ‰tûnû,
ale mûli obavy z dálky, do které se chci
vydat. Po nároãn˘ch pﬁípravách
sestávajících z pﬁesvûdãování rodinn˘ch
pﬁíslu‰níkÛ, vyﬁizování víza, letenek
a zji‰Èování, jak vÛbec lze ‰tûnû z takové
dálky pﬁivézt, jsme koneãnû stanuly na
leti‰ti spoleãnû s druhou stejnû
odhodlanou chovatelkou, která se
chystala pﬁivézt si fenu. V Praze v‰e
probûhlo hladce, první dojem z letu
letadlem, kterého jsem se trochu
obávala, byl velmi dobr˘. KdyÏ jsme
hladce pﬁistáli v Moskvû, pﬁekvapil mû
bouﬁliv˘ potlesk rusk˘ch pasaÏérÛ
a zároveÀ ve mnû vyvolal znaãné obavy
z dal‰ího, jiÏ vnitrostátního letu.
BohuÏel dále to jiÏ tak jednoduché
nebylo. V Praze nám totiÏ zapomnûli
sdûlit, Ïe bude nutné pﬁemístit se
z terminálu pro mezinárodní lety na
vnitrostátní. Pasové kontrola zabrala
tolik ãasu, Ïe nebylo moÏné pﬁesun
stihnout a letadlo odletûlo do
âeljabinsku bez nás. Na‰tûstí se
Aeroflot zachoval velmi vstﬁícnû, po
nûjaké dobû, kdy jsem pobíhala od
kanceláﬁe ke kanceláﬁi a svou ‰kolní
ru‰tinou se snaÏila domluvit, nám

70

SVùT PSÒ 2/06

rezervovali volná místa hned v dal‰ím
letu, kter˘ se mûl bohuÏel konat aÏ za
24 hodin. Ubytovali nás v hotelu a díky
tomu se ãekání stalo snesiteln˘m.
Mrzelo nás ov‰em, Ïe doba, kterou
jsme mûli vûnovat prohlídce chovné
stanice, se tak v˘raznû zkrátila.
Druh˘ den jsme s dostateãn˘m
pﬁedstihem dorazily na leti‰tû,
nalodily se do TU 134 a vzlétly.
Chvílemi jsem mûla pocit, jako kdyÏ
jedeme po silnici plné v˘molÛ, ale
v˘hled na nekoneãné plánû bez známek
civilizace byl tak úÏasn˘, Ïe jsem na
v‰echno ostatní zapomnûla.
Paní Natalja Kazakova na nás ãekala,
vzaly jsme si taxi a upovídan˘ taxikáﬁ
se s námi mûstem ﬁítil rychlostí 140 km
za hodinu. Po opu‰tûní vozu

Ze v‰ech ‰tûÀat uÏ dnes
jsou krásní a statní psi

Únava na cestû

jsme si v‰echny tﬁi hlasitû oddechly.
Psi nás „vítali“ pﬁes vrata mohutn˘m
‰tûkotem, kter˘ nenechal nikoho na
pochybách o tom, o jak velká zvíﬁata se
jedná. První pohled na prarodiãe ‰tûÀat
Darij-Meka a Evropu i na rodiãe, i kdyÏ
jen pﬁes sklo, nás potû‰il. Vypadali je‰tû
krásnûji, neÏ jsme si pﬁedstavovali podle
fotografií, ve skuteãnosti více vynikla
jejich mohutnost a vyváÏenost proporcí.
Potom nám Natalja pﬁinesla dovnitﬁ
‰tûÀata. Ze tﬁí pejskÛ bylo velice tûÏké
si vybrat, nakonec jsem se rozhodla
pro dva. První, Îeleznyj Blesk, mû
zaujal na první pohled krásnû ‰irok˘m
ãumáãkem, siln˘mi tlapkami
a neohroÏeností. Mezi zbyl˘mi bylo
velmi tûÏké rozhodování, oba byli
krásní, nakonec rozhodlo to, Ïe Îemãug
Urala, tmav‰í pejsek, je odli‰n˘
zbarvením od v‰ech m˘ch psÛ. Pûkn˘
byl i poslední pejsek, ale tﬁi jsem si
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Dog Dancing Show
Prague 2006
25. - 26.února 2005
Praha 7- Letná, hala Sparty
Tﬁetí roãník velké psí taneãní show

Natalja
Kazakova
a Îemãug
Urala

Program:
Sobota 25. 2. 2006:
Trénink, registrace a veterinární pﬁejímka zaãátek první ãásti soutûÏe – povinné cviky
Nedûle 26. 2. 2006:
Slavnostní zahájení v 9.00 hodin
Druhá ãást soutûÏe – krátká sestava 9.15 h.
Finále – volná sestava 15.00 hodin,
vyhlá‰ení v˘sledkÛ
Exhibice vítûzÛ a zakonãení soutûÏe
Informace:
Antonín Grygar, 608 880525,
e-mail: agrygar@atlas.cz
www.dogdancingshow.zde.cz

Doma u chovatelky

Foto autorka

Doma si ‰tûÀata velmi rychle
zvykla a cítila se dobﬁe

Rodina mûla z nov˘ch
pﬁírÛstkÛ velkou radost

plemene. Rozhovor s ní byl i pﬁes na‰i
lámanou ru‰tinu velice zajímav˘.
Dozvûdûly jsme se mnoho nového
o historii plemene i o souãasnosti
chovu v Rusku.
Zjistily jsme, Ïe do letadla nemÛÏeme
dát klec, kterou jsem s sebou pﬁivezla,
protoÏe je na tento typ pﬁíli‰ velká.
Natalja mi tedy dala velkou ta‰ku,
naloÏila jsem do ní své dva pejsky
a vyrazily jsme autem na leti‰tû.
Veterinární doklady nám vypisovala
paní na leti‰ti, abychom uÏ v Moskvû
nemusely nic vyﬁizovat, kdyÏ s sebou
budeme mít ‰tûÀátka. Podle jejího
tempa se zdálo, Ïe to dûlá poprvé, ale
kupodivu nám letadlo tentokrát
neuletûlo. âekalo ov‰em jen na nás.
·tûÀátka celou cestu prospala,
trochu naﬁíkala jen pﬁi vzlétání.
Po pﬁíletu do Moskvy jsme se pﬁemístily
na druh˘ terminál leti‰tû ·eremeÈjevo.
Tam jsme ‰tûÀátka vyvenãily a daly jim
napít. Ihned potom jsme si do‰ly na
„veterinarnyj kontrol“, kde nám, k na‰í
velké radosti, sdûlili, Ïe v‰e je v poﬁádku.
Zhluboka jsme si oddechly a ‰ly najít
místo v ústraní, kde bychom mohly
pﬁeãkat do rána, kdy nám letí letadlo.
Feneãka krásnû spinkala, ale moji kluci
se rozhodli, Ïe se vydají na prÛzkum
leti‰tû, pro jistotu kaÏd˘ jin˘m smûrem.
AÏ k ránu zaãali pospávat, samozﬁejmû
na stﬁídaãku, jeden byl vÏdy ve stﬁehu
a pﬁipraven˘ k útûku. Po probdûlé noci
jsme ‰ly pﬁihlásit zavazadla, pro‰ly jsme
celnicí a ãekaly, aÏ budeme moci
nastoupit do letadla, které
nás dopraví zpût do Prahy.
Doma nás pﬁivítali s nad‰ením, v‰ichni
byli zvûdaví, jak to „tam“ vypadalo a jací
jsou psi v nejlep‰í chovatelské stanici
na svûtû. Ale to vy uÏ víte.
Jana Zemanová
www.ruskymedved.akta.cz

Krajská v˘stava psÛ v‰ech plemen
(mimo loveck˘ch)

Oblastní v˘stava NO
Klatovy, 18. ãervna 2006
Uzávûrky:
29. 4. /20. 5.
Pﬁihlá‰ky a propozice:
Hana Archmanová, Za Beránkem 762,
339 01 Klatovy 2, 603 720 251

XI. Slezská
v˘stava psÛ
6. 5. 2006
ve Sportovnû rekreaãním areálu v Hluãínû
Souãástí v˘stavy lsou KV se zadáním CAC
a KV pro plemena:
ãeskoslovensk˘ vlãák, faraonsk˘ pes,
plemena Klubu málopoãetn˘ch dogovit˘ch
plemen.
Klubové v˘stavy s CAC pro plemene:
praÏsk˘ krysaﬁík, americká akita,
maltézsk˘ a boloÀsk˘ psík
a Evropa Shih tzu klub.
Speciální v˘stava pro:
coton de Tueár
V˘stava je pﬁístupná pro v‰echna plemena, vãetnû nûkter˘ch teriérÛ, rhodesk˘ch
ridgebackÛ a dalmatincÛ, mimo NO
a lovecká plemena.
Informace a pﬁihlá‰ky:
V˘stavní v˘bor, NádraÏní 9,
747 11 Kozmice,
tel./fax 595 032 121, 737 870 480
I NZERCE

zkrátka vzít nemohla. Fena byla ve
vrhu pouze jedna, takÏe tam byl v˘bûr
snadn˘, mûla plotnové zbarvení (na
rozdíl od plá‰Èov˘ch pejskÛ) a krásnou,
silnou, pûknû vybarvenou hlavu. V klidu
jsme si je‰tû jednou prohlédly rodiãe.
Matka Bulava byla pohublá po
‰tûÀatech, ale nic jí to neubralo na
impozantnosti, otec Arsenal na nás
nejdﬁíve ‰tûkal a nás potû‰ilo, Ïe má
povahu, jakou má moskevák mít. Je
to pes s krásnou silnou hlavou,
mohutnou kostrou a zajímav˘m
zbarvením. Také ostatní psi a feny byli
krásní, mohutní, a pﬁesto, Ïe jsou to psi,
kteﬁí jezdí po v˘stavách, i patﬁiãnû ostﬁí.
Potom pﬁi‰la ﬁada na prohlíÏení záplavy
fotek moskevsk˘ch stráÏních psÛ,
odchovÛ Natalji a pﬁedkÛ i zakladatelÛ
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