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Pr eč o práv e t en môj ?
 PETRA VOJTEKOVÁ
Prečo ste sa rozhodli pre plemeno,
ktoré chováte?
Tak toto nebolo celkom moje slobodné
rozhodnutie. V deň, keď som sa ja narodila,
narodili sa u nás šteniatka afgánskeho chrta.
Ako so sestrou vravíme, narodili sme sa my ku
psom. Oni si vybrali nás.
No je to to najlepšie, čo sa nám v živote stalo.
Neviem posúdiť, aké by to bolo bez psov či
psa v domácnosti, alebo po ňom hrozne túžiť,
lebo u nás doma ich bolo vždy dosť. Takže ich
milujem odjakživa, všetkých - takých či onakých. Ako niekto miluje čokoládu, niekto
mliečnu, niekto orieškovú, a nedokáže bez nej
žiť, ja milujem psov a mojimi miláčikmi sú chrty.
Celú X. skupinu, tie najdokonalejšie stvorenia.
Mojou nugátovou čokoládkou sú afgáni. Nedá
sa ich nemilovať, sú to tie najlepšie, najkrajšie
bytosti na tomto svete. Vyhovuje mi ich úžasná
povaha, vynaliezavosť a dôstojnosť. Afgán je v
každom smere výnimočný, má svoju hrdosť,
svoj šarm, svoju vlastnú hlavu.

Merry Christmas

No v skutočnosti sa pre toto plemeno
rozhodol môj otec - chovateľ Vlastislav Vojtek.
Afgán ho po prvýkrát upútal v časopise Ahoj na
sobotu, kde bol odfotený Waldemar Matuška
so svojimi dvomi afgánmi. Hneď v prvom
momente ho zaujali, a to rozhodlo, že si v roku
1974 kúpil svojho vôbec prvého psa, ktorým
bola sučka z chovnej stanice Daschte Navar, a
tým odštartoval svoju úspešnú chovateľskú
kariéru.
Keď sa rozhodol, že budú s mamou Ivetou
chovať afgánov, chceli, aby názov chovu mal
niečo spoločné s Afganistanom, no a
GANDAMAK je názov kráľovského parku v
Kábule. Takže myslím, že lepší názov chovnej
stanice si ani nemohli vybrať.
V tomto roku oslávime 30. výročie nášho
chovu, doposiaľ sme odchovali 41 vrhov šteniat, za tie roky naši afgáni získali vyše 240
šampiónov z 18 štátov Európy, na našich
stenách visia diplomy svetových víťazov, svetových víťazov mladých, Európskych víťazov,
Európskych víťazov mladých, získali sme
množstvo klubových ocenení, titul Slovak
Champion of Champions sme vyhrali neuveriteľných 5-krát, radíme sa k najlepším chovateľom tohto plemena v Európe, na čo je celá
naša rodina nesmierne hrdá. Takéto úspechy
sme však nedosiahli sami, veľký podiel na nich
majú majitelia našich afgánov, za čo im
nesmierne ďakujeme.
No na všetkom tomto „pozlátku“ je najkrajšia
skutočnosť, že sme si vďaka našim psom,
chovu našli nespočetné množstvo priateľov a
známych. Našu milovanú psiu rodinu.

Aká bola uplynulá sezóna?
Dobrá. Zo začiatku smutná, nakoľko do
psieho neba odišli tri naše 12-ročné zlatíčka
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Zico, Zandalee a Young. Neskôr veselá, keď
sa našej legendárnej Jennies Joplin Gandamak a austrálanovi Aviva Couer a Couer
narodilo 10 krásnych zdravých šteniatok. Naši
afgáni dokončili niekoľko medzinárodných a
národných šampionátov, čo nám vždy urobí
nesmiernu radosť, a dôvod k oslave a grilovačke s našou psou rodinou. Veľmi nás tešia
SMS typu: Ahojte, Jacquelina BOB, čakáme
na súťaže. A o necelú hodinu príde ďalšia
SMS: Hi, Manson BOB in Riga CACIB show.
To je ten deň hneď krajší a o dôvod viac
oslavovať.
Dokonca sa s našimi afgánmi zúčastňujeme i
chrtích dostihov a coursingou, kde síce nie
sme takí úspešní ako na výstavách, no niekto
musí byť aj posledný (a naši afgáni majú také
bojovné srdce, ovládajú teóriu a neskonale ich
to baví). Musím však podotknúť, že poslednú
dobu sa niektorým našim psom veľmi darí i na
pretekoch.
V júni 2007 nám obrovskú radosť spravilo
víťazstvo na Euro Dog Show v Zágrebe, kde
Int. Multi. Ch. Franco Nero Gandamak získal
titul Europa winner 2007, jeho brat Int. Multi.
Ch. Fletcher Cristi Gandamak sa stal Europa
Veteran Winner 2007 a v záverečných súťažiach sa stal res. Veteran BIS (z 39 veteránov),

Šampión šampiónov 2006

no a čerešničkou na torte bolo víťazstvo v
súťaži najkrajších párov prvého výstavného
dňa.

Na letnej Klubovej výstave v Bratislave moji
milovaní Fletcher Cristi a Fibi bodovali na plnej
čiare. Flečko urobil nesmiernu radosť nám, a
hlavne svojim majiteľom, celkovým víťazstvom
a získaním titulu BIS, no a Fibi, jeho sestra,
bola veterán BIS.
No a takto nejako to pokračovalo až do
konca roka. Samé radostné víťazstvá, SMS
správy a množstvo príjemných stretnutí s
psíčkarmi.
Poslednou akciou roku 2007 bola účasť na
celosvetovom finále Eukanuba World Challenge v Los Angeles, U.S.A., kde sme sa ako
reprezentanti Slovenska zúčastnili s Int. Multi.
Ch. Jennies Joplin Gandamak, ktorá postúpila
medzi užší finálový výber Európskej sekcie.
Vianoce, možnosť pre našich psov kradnúť
všade sa povaľujúce vianočné pečivo, Silvester a koniec roka 2007.

Čo prajete slovenskej kynológii do
budúcna?
Aby ten nový rok bol lepší ako ten predošlí.
Aby si ľudia viac priali a menej závideli, aby sa
chovalo s rozumom pre kvalitu nie kvantitu.
Všetkým veľa chovateľských a osobných úspechov, a hlavne zdravie všetkým dvojnohým aj
štvornohým.
❑

Olívia, Opra, Oxanne

Zveme Vás na
INTERCANIS - 42. ročník Mezinárodní výstavy psů všech plemen CACIB-FCI,
která se koná ve dnech 28. - 29. června 2008 v areálu Brněnských veletrhů a výstav.
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