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Katefiina Schreibová,
v˘stavní referent
Na na‰i leto‰ní klubovou v˘stavu Klubu peking-
sk˘ch palácov˘ch psíkÛ, která se konala 26. fiíj-
na v hotelu Chvalská tvrz v Praze 9, pfiijal dele-
gaci britsk˘ rozhodãí Raymond O’Neill Ïijící
v souãasné dobû v Irsku, specialista na pleme-
no, dlouholet˘ chovatel a vystavovatel na‰eho
plemene (chovatelská stanice Trendylook). Po-
prvé v âeské republice posuzoval rozhodãí ze ze-
mû pÛvodu plemene, a to rovnou takto kvalitní.
Proto je velká ‰koda, Ïe se nepfiihlásilo více psÛ,
jak by se pfii tak jedineãné pfiíleÏitosti dalo oãe-
kávat.
Bylo pfiihlá‰eno 23 psÛ z âeské republiky a kro-
mû jednoho nastoupili v‰ichni. Z charismatické-
ho rozhodãího ãi‰ela láska k plemeni a obrovsk˘
pfiehled, v‰echny jedince dÛkladnû a jemnû pro-
hlédl, svá rozhodnutí vysvûtlil a zadal 10krát
známku v˘borná, 8krát velmi dobrá a 4krát dob-
rá. Titul BOB a Klubov˘ vítûz získala pfiekrásná
fenka ze tfiídy vítûzÛ CH. FÍBÍ z Jasmínové rokle
chovatelky a majitelky paní Dagmar K‰ánové,
v jejímÏ majetku je bratr fenky CH. FAN FANz Jas-

mínové rokle, kter˘ získal titul Klubov˘ vítûz. Ti-
tul BOJ získala jedenáctimûsíãní fenka QWAR-
RA Perlová koruna, vmajetku paní Radany Stár-
kové. Rozhodãímu se velmi líbila i fenka zmezi-
tfiídy JCH. ZILLI-VERDASCO Svámí, v majetku
paní Romany Dittrichové, která obdrÏela oce-
nûní V1, CAC a jíÏ oznaãil za „svou res.

BIS“,tedy 2. nejlep‰ího jedince celé v˘stavy.
JiÏ tradiãnû se zadával titul Vítûz putovního po-
háru J. Zavázala. Jde o klubovou soutûÏ o nej-
lep‰ího jedince v˘stavy v majetku ãlena klubu.
Tento titul si odnesl krásn˘ sedmilet˘ psík ICH.,
MultiCh. IDEA’S IMAGINE Camargo Dione cho-
vatelky a majitelky Mgr. Zuzany Brotánkové, kte-
r˘ získal ve tfiídû vítûzÛ V2, res. CAC. Na v˘sta-
vû byly pfiedány i diplomy za udûlené klubové
‰ampionáty, a to Klubov˘ ‰ampion mlad˘ch psí-
kovi VITTORIO BLACK âínsk˘ démant a Klubov˘
‰ampion psíkovi CH. ULFIE âínsk˘ démant, cho-
vatelka a majitelka obou je Iveta Dosedûlová.
Po v˘stavû bylo pfiipraveno posezení s panem
rozhodãím, kde trpûlivû a velmi pfiíjemnû odpo-
vídal na dotazy vystavovatelÛ. Mnohokrát dûku-
jeme jemu i v‰em vystavovatelÛm a pofiadatelÛm
za velk˘ záÏitek, sponzorÛm v˘stavy za krásné
a ‰tûdré dárky pro v‰echny vystavovatele.

2 nejlep‰í jedinci: vlevo fena JCH. ZILLI-
VERDASCO Svámí – V1, CAC, vpravo CH Fíbí
z Jasmínové rokl, CAC, Klubov˘ vítûz, BOB

Fenka QWARRA Perlová koruna – V1, CAJC,
BOJ – chov.: Vlasta Machovská,
maj.: Radana Stárková

Nejlep‰í pár v˘stavy:
vlevo fena CH. FÍBÍ
z Jasmínové rokle

– V 1, CAC, Klubov˘
vítûz, BOB, vpravo
pes CH. FAN FAN
z Jasmínové rokle

– V1, CAC,
Klubov˘ vítûz,
chov.+ maj.:

Dagmar
K‰ánová

Multich. Ideas Imagine Camargo Dione,
res.CAC, vít. Putovního poháru J. Zavázala,
chov. a maj. Mgr. Z. Brotánková

Recepty pro psy:

Banánové cookies
Budeme potfiebovat:
2 zralé banány, 180 g celozrnné mouky,
2 vejce, 4 lÏíce olivového oleje,
100 ml teplé vody

V‰echny pfiísady smícháme a uhnûteme
z nich tûsto. Z kouskÛ tûsta v ruce
tvarujeme malé banánky. Peãeme na
plechu vyloÏeném peãicím papírem asi
30 minut v troubû pfiedehfiáté na
160 stupÀÛ. Podáváme aÏ po
úplném vychladnutí ãi lépe
nûkolikahodinovém uleÏení.

SOUTùÎ: Posílejte nám své osvûdãené „psí“
recepty, aby si na nich mohli pochutnat i psi
ostatních ãtenáfiÛ. Ty, které zvefiejníme, odmûníme
pûknou knihou! Recepty posílejte na adresu:
l.smrckova@i-minerva.cz

Vánoãní hvûzdiãky
Budeme potfiebovat:
200 g celozrnné mouky, 100 g bílé
mouky, 1 vejce, 4 lÏíce medu, 50 g
mlet˘ch ofiechÛ, 50 g ovesn˘ch vloãek,
hrstku su‰en˘ch brusinek
a 100 ml podmáslí

Ze v‰ech surovin vypracujeme tûsto,
které následnû vyválíme. Formiãkami
vykrajujeme hvûzdiãky a klademe na
peãicí papír na plech. Peãeme zhruba
20 minut pfii 170 stupních.
Su‰enky necháme pfies noc vychladnout
a vysu‰it a psu podáváme nejdfiíve druh˘
den ráno. Zbytek skladujeme v chladu,
nejlépe v plátûném sáãku.

Pečeme
a vaříme

pro psy

V dne‰ní dobû se z kuchtûní stala móda.
Ale zkusili jste nûkdy nûco uvafiit i svému
psovi? Obãasné zpestfiení vyváÏené
krmné dávky vlastnoruãnû pfiipraven˘m
zdrav˘m pamlskem jistû ocení!
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