
oslední kvûtnov˘ víkend se konalo
setkání lidí, ktefií jsou pfiesvûdãeni,
Ïe wheaten je pro nû tím nejlep‰ím

plemenem. Tento stfiednû velk˘ tempera-
mentní teriér s typickou jemnou záfiivou
p‰eniãnou srstí je stále je‰tû málopoãet-
n˘m, i kdyÏ si získává ãím dál vût‰í obli-
bu. Druh˘ roãník Wheaten Days mûl pfii-
spût také k propagaci plemene. 
Pro nás zaãal víkend uÏ v pátek odpo-

ledne, kdy pfiijel pozvan˘ zahraniãní
host paní Louise Borst-Borreman z Ho-
landska. Je dlouholetou chovatelkou
a rozhodãí zamûfienou na wheateny. Pfii
pfiedná‰ce nám podala svÛj názor na
to, jak má wheaten vypadat: jako pra-
covní teriér s pevnou kostrou, dobr˘m
pohybem, krásnou hedvábnou p‰eniã-
nou srstí a Ïivou povahou. Pfiítomní
chovatelé v‰ak nevyuÏili moÏnost dis-

kuse s touto dámou. V sobotu se konal
historicky první roãník samostatné
v˘stavy wheatenÛ v rámci Klubu cho-
vatelÛ teriérÛ, a to speciální v˘stava –
Wheaten Show 2006. Posuzovala ji jiÏ
v˘‰e zmínûná specialistka na plemeno
ze zahraniãí. Nabitá konkurence 53
wheatenÛ je opravdu nûãím v˘jimeã-
n˘m i pro okolní zemû. Posuzování
bylo pfiísné, peãlivé a také dlouhotrva-
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Setkání milovníkÛ p‰eniãn˘ch teriérÛ

Jaké byly... WHEATEN DAYS 2006?
Jak dopadl druh˘ roãník setkání chovatelÛ a majitelÛ irsk˘ch soft coated
wheaten teriérÛ? Jak se líbil jejich majitelÛm a jak si to uÏili psi samotní? 
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jící. Poãasí nám na‰tûstí pfiálo, v tuto
chvíli nutno poznamenat Ïe prozatím.
Na této v˘stavû byly navíc hodnoceny
speciální soutûÏe dlouholetou chova-
telkou z Finska. Tfii psi si odnesli tituly:
nejlep‰í hlava, nejlep‰í pohyb a nejlep-
‰í srst. Ponûkud ménû oficiální byla
i soutûÏ dítû a wheaten. 
Poté jsme se v‰ichni  stejnû jako loni ode-
brali na procházku po Praze. Nyní byla
naplánovaná jiná trasa, kterou bylo
bohuÏel nutno je‰tû zkrátit vzhledem
k znaãnû prodlouÏenému posuzování.
I tak ná‰ pochod 40 wheatenÛ pfies
Staromûstské námûstí, KarlÛv most
a PraÏsk˘ hrad vzbudil mezi turisty
zaslouÏenou pozornost. Jako drobn˘ vtip
jsme mûli v ãele prÛvodu psa a fenu dal-
‰ího irského plemene – ir‰tí vlkodavové
tvofiili „mamku a taÈku“ na‰im wheate-
nÛm. Pro ty, které jsme zaujali, jsme mûli
na rozdání perníãky ve tvaru wheatena.
Stejnû jako loni se na Hradû konalo
obãerstvení pro psy i páneãky. 
Neformální veãer se psy nám ponûkud
pokazilo poãasí, takÏe jsme jej museli
pfieãkat v restauraci, a to bez psÛ. Také
proto se tento veãer zkrátil na minimum,
coÏ byla ‰koda. Pravda je, Ïe celodenní
program byl opravdu dlouh˘ a únavn˘,
a to nás v‰echny je‰tû ãekal hfieb celého
setkání, sportovní nedûle. 
Sportovní nedûle byla tradiãnû zasvûcena
aktivitû, sportu, pfiíjemné atmosféfie.
Oproti loÀsku jsme mûli navíc poslu‰-
nost. Ale popofiadû. Den zahájila ukázka
profesionálního tance se psem, potom
sportovní kynologie s wheatenem. Nato
se wheateni a jejich páneãci rozutekli
mezi zku‰ené trenéry, ktefií s nimi probí-
rali jak techniku zvládnutí nûkter˘ch agi-
lity pfiekáÏek, tak správn˘ start na cour-
singu nebo pfiesné provedení odloÏení.
Nutno fiíci, Ïe máme mezi na‰imi wheate-
ny spoustu talentÛ, stejnû tak mezi jejich
páneãky, psovody. V kaÏdém pfiípadû pfii
sportování panovala ponûkud uvolnûnûj-
‰í atmosféra neÏ na v˘stavû. Vítûzové jed-
notliv˘ch sportÛ i juniorsk˘ a dospûl˘
vítûz trojboje si odvezli krásné poháry
a dal‰í ceny od na‰ich mil˘ch sponzorÛ. 

Vyhlá‰ení vítûzÛ obou dnÛ bylo, hlavnû
díky sponzorÛm, opravdu ‰tûdré. 
Co fiíci závûrem? Druh˘ roãník Wheaten
Days byl nabit˘ akcemi, bohuÏel kvÛli
znaãnému ãasovému skluzu posuzování
na v˘stavû byla sobota ponûkud hektic-
ká. Pfiesto jsme udûlali hodnû pro pro-
pagaci starobylého irského plemene,
umoÏnili psÛm si zasportovat a uÏít na
trénincích, majitelé a chovatelé mohli
získat ocenûní svého psa od dlouholeté
chovatelky a rozhodãí na‰eho plemene.
Lidé se prostû se‰li a snad si to uÏili jak
oni, tak i jejich psi. 
Podrobné v˘sledky a komentáfie k jednot-
liv˘m akcím najdete na stránkách
www.flyball.cz K dispozici je i DVD
a videokazeta z celé akce, které budou jis-
tû prezentovat na‰e ãeské wheateny
i v zahraniãí. Je‰tû jednou dûkujeme v‰em
sponzorÛm a spoustû bezejmenn˘ch, ale
nepostradateln˘ch pomocníkÛ. 

MVDr. Klára Bayerová 
a Daniel Hagen za realizaãní t˘m
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