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AKTUÁLNù

Vybíráme z nov˘ch knih

Chrti MARK SULIVAN
Chrt je znám uÏ pﬁes sedm tisíc let, objevuje se
v erbech panovníkÛ i v ﬁadû umûleck˘ch dûl,
b˘vá uvádûn jako symbol síly a vzne‰enosti.
Elegantní stavba tûla, dlouhé nohy, pruÏné svaly
a jemná hustá srst jsou charakteristické atributy
tohoto krásného a u‰lechtilého zvíﬁete. Pﬁední
brit‰tí odborníci napsali fundovanou knihu
zevrubnû se zab˘vající chovem a dostihov˘m
v˘cvikem chrtÛ, péãí o jejich zdraví i ﬁe‰ení nejãastûj‰ích problémÛ s nimi spojen˘ch. Urãitou
nev˘hodou pro ãeského ãtenáﬁe je, Ïe je psána

z pozice úãastníkÛ profesionálních chrtích dostihÛ, a toto hledisko v knize zﬁetelnû pﬁevaÏuje.
Pﬁístup ãesk˘ch chrtaﬁÛ, ryze amatérsk˘ch
nad‰encÛ, pro které se jejich sport je‰tû nestal
byznysem, je ponûkud odli‰n˘, pﬁesto i oni
jistû v knize najdou mnoho zajímavého.
Vydal KniÏní klub. K dostání
v knihkupectví, prodejnách KniÏního
klubu a na www.knizniweb.cz
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Nové knihy
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chovatelky, rozhodãí a v˘cvikáﬁky Ivany

Lupeãkové. Osobní nasazení i odborná
erudice autorky je patrná z celé knihy,
zvlá‰tû pak ale z kapitol o zdravovûdû
a základech genetiky a chovu dobrmanÛ.
Pomûrnû velk˘ prostor je vûnován
i v˘cviku. Naopak jen velmi struãnû,
na pouh˘ch dvou tiskov˘ch stranách,
zmiÀuje (s v˘jimkou standardu) historii
vzniku plemene, chybí také komentáﬁ ke
standardu. Knihu lze doporuãit v‰em
zvlá‰tû novopeãen˘m majitelÛ dobrmanÛ,
zku‰enûj‰í chovatelé by pravdûpodobnû
uvítali podrobnûj‰í a rozsáhlej‰í
monografii. Tak populární a roz‰íﬁené
plemeno, jak˘m dobrman je,
by si ji bezpochyby zaslouÏilo.
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Skuteãnost, Ïe tato
monografie vychází bûhem
pomûrnû krátké doby uÏ
podruhé, svûdãí o dvou vûcech.
Jednak o tom, Ïe se autorkám
podaﬁilo napsat zajímavou
a potﬁebnou publikaci,
a pak také o tom, Ïe o „kavalíry“
je mezi lidmi setrval˘ zájem.
I kdyÏ monografií nejrÛznûj‰ích
plemen je na na‰em kniÏním trhu
víc neÏ dost, tato má hned nûkolik
nepopirateln˘ch pﬁedností. Pﬁednû ji
psaly odbornice na slovo vzaté, Ïeny,
které plemeno dlouhodobû chovají
a vûnují se mu, aÈ uÏ jako rozhodãí, ãi
jako poradkynû chovu. Z toho vypl˘vá, Ïe
na nû nahlíÏejí skuteãnû dÛkladnû. Vûnují
se genetice jednotliv˘ch barevn˘ch rázÛ,
popisují zaãátky chovu kavalírÛ u nás,
vûnují se péãi o zdraví plemene v rámci
chovatelského klubu a podobnû – zkrátka
zab˘vají se velmi konkrétními vûcmi
t˘kajícími se daného plemene, nikoliv jen
obecn˘mi pouãkami a základní péãí o psa,
jak tomu v podobn˘ch pﬁíruãkách leckdy b˘vá
(i kdyÏ ani tyto kapitoly nechybûjí).
Dal‰í pﬁedností knihy je obrazov˘ doprovod. PÛvodní ãernobílé
ilustrace Jitky Kubíãkové velmi dobﬁe vystihují charakter plemen, techniãtûj‰í
kresby pak názornû pﬁedvádûjí, jak by mûl správn˘ kavalír vypadat,
jak by se mûl pohybovat, a poukazují také na moÏné vady a nedostatky.
A koneãnû do tﬁetice je kniha pro‰pikována vzpomínkami, historkami
a pﬁíklady, které autorky s kavalíry za dlouhá léta spoleãného souÏití uãinily.
Pﬁispívají ke ãtivosti a jsou sympatické jasnû patrn˘m osobním zaujetím.
Tuto sympatickou knihu (která by si ostatnû zaslouÏila lep‰í vybavení
i technické zpracování) by nemûl nechat bez pov‰imnutí
nikdo, kdo uvaÏuje o poﬁízení kavalíra jako spoleãníka nebo kdo
uÏ po jeho boku nûjakou dobu Ïije. Laik ani odborník nebude zklamán.
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