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Maltezáček
Isté je, že maltézsky psík na prvý pohľad pôsobí ako hračka. Je
to však pes v tom najpravejšom zmysle. Napriek jeho malému
vzrastu nemožno si ho nevšimnúť - upúta už inteligentnými očami
na vztýčenej hlávke lemovanej hodvábnou srsťou a svižným
pohybom akoby bez nôh, keďže tomuto dekoratívnemu zvieratku
dlhá srsť siaha až po zem. Majú pravdu tí, čo ho pokladajú za
najkrajšieho zo psov malých plemien? Nevedno. Isté však je, že
patrí medzi najobľúbenejšie spoločenské psy.
Autorka knihy o maltézskom psíkovi myslela najmä na nových (a
takisto aj na budúcich) majiteľov maltézskych psíkov. Po úvodnej
kapitole venovanej komplikovanej histórii vzniku tohto plemena
preto nasleduje rozsiahle a obsažné rozprávanie o jeho charakteristických vlastnostiach, ktoré sú vari najpodstatnejšie zo
všetkého, čo nás pri kúpe psíka môže zaujímať. Dozvieme sa, že
je to pes s milou povahou, zvedavý a živý, vyznačujúci sa mimoriadnou psou inteligenciou. Hoci to nie je teriér, svojou pohyblivosťou a správaním naozaj niekedy pripomína teriéra. Býva
silno naviazaný na pána a môže byť dokonca nevľúdny a odmietavý k cudzincom, ktorí vstupujú do jeho okruhu. Takže môžeme
hovoriť o kombinácii domáceho maznáčika s odhodlaným strážcom dverí vášho bytu. Vyžaduje však nehu a lásku a aj jeho vzťah
k deťom dosť závisí od spôsobu, akým sa deti k nemu správajú.
V kapitolke o plemennom štandarde maltézskeho psíka sa
okrem iného venuje pozornosť jeho držaniu hlavy, ktoré štandard
charakterizuje ako „hrdé“. Podrobný opis korektnej stavby jednotlivých častí tela a

spôsobu chôdze sám osebe naznačuje, že psy tohto plemena
patria na výstavách medzi hojne zastúpené. Chovateľský úspech
sa, pravdaže, začína už pri výbere šteňaťa, jeho udomácnení,
správnej starostlivosti oň a pri jeho výchove. Autorka sa tejto
stránke života šteňaťa a jeho nového majiteľa venuje naozaj
zasvätene a okrem sprostredkovania všeobecne platných zásad
sa s čitateľmi delí aj o vlastné skúsenosti. Oprávnene zdôrazňuje nevyhnutnosť dôkladne sa pripraviť na príchod bezbranného
bieleho klbka na rodinnú scénu a vystríha pred takou mierou
podľahnutia jeho čaru, pri ktorej by sme uprednostnili maznanie
pred dôslednosťou (podrobnejšie sa tejto problematike venuje
dvojica noviniek vydavateľstva Fortuna Libri Výchova štěněte a
Domácí výchova psa od Charlotte Schwartzovej).
Viac ako polovica rozsahu knihy je venovaná každodennej
starostlivosti o maltézskeho psíka - od výberu vhodného krmiva
cez zabezpečovanie dostatočného pohybu a pokojného
odpočinku, starostlivosť o srsť so všetkými osobitosťami, ktoré si
charakteristické osrstenie tohto plemena vyžaduje, problematiku
cestovania so psom atď., až po zdravotnú starostlivosť. Dôležitá
je časť o výchove maltézskeho psíka a jeho výcviku, hoci sa
slovo výcvik azda v tejto súvislosti môže niekomu vidieť nie
celkom priliehavé. Neslobodno však zabúdať, že je to pes so
všetkým, čo k tomu patrí, a že bez výcviku sa nezaobídeme, ak
chceme mať doma biele chlpaté potešenie, a nie biele chlpaté
trápenie...
Kniha Maltézáček patrí do rúk nielen tým, čo sa rozhodli pre
toto plemeno, a chcú sa poučiť, ale takisto tým, ktorým
maltézske psíky už prenikli do srdca, a chcú sa potešiť ďalšími
podrobnosťami o nich. Veď ten, kto už toho veľa vie, cíti potrebu
dozvedieť sa ešte viac.
❑
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Parson Russell teriér
Celkom na začiatku monografie u nás menej známeho
teriéra si prečítame upozornenie, že ide o toho istého
psa, ktorý sa predtým nazýval Jack Russel Terrier a Parson Jack Russel Terrier. Prax ukazuje, že je to veľmi
dôležitá informácia, pretože kynologická verejnosť si
tieto mená beznádejne pletie. Nie menej dôležitá je však
aj iná informácia zo začiatku tejto knižky: Parson Russel
teriér je zrejme zo všetkých teriérov „najteriérovskejší“,
najväčšmi si uchoval všetky typické vlastnosti teriéra
ako vášnivého odborníka na líšky a jazvece. Tvrdý,
prispôsobivý a „rýchly ako spitfire“. Kto pozná teriéry,
domyslí si, čo to znamená. Ostatným to treba pretlmočiť
dvoma slovami: znamená to pevnú ruku...
Každé psie plemeno
má svoju originálnu
históriu a história
plemien pochádzajúcich z Britských
ostrovov býva spravidla veľmi zaujímavá. Je to tak aj v
tomto prípade. V
knižke sa možno
dočítať, že tvorcom
tohto obdivuhodného teriéra bol v
prvej polovici 19.
storočia anglický
duchovný (parson) Jack Rus-

sel. Podarilo sa mu vyšľachtiť odolné a výkonné zviera
s takmer ideálnymi vlastnosťami pre potreby poľovníka..
Pravda, odborníci nie sú presvedčení o jeho vhodnosti
do bytu a skepticky sa vyjadrujú aj o jeho vzťahu k
deťom, ale na druhej strane platí, že aj z Parson Russel
teriéra vyrastie to, čo si z neho vieme vychovať. V
knihe, o ktorej je reč, nájdeme podrobné informácie o
vlastnostiach tohto plemena a o jeho plemennom štandarde, ale aj, a to najmä, naskrze praktické rady, ako
postupovať, aby sa nám s potrebnou dávkou dôslednosti podarilo získať psa nielen na norovanie a preháňanie škodnej. Psa síce živého ako ortuť, ale keď
treba disciplinovaného, vždy nebojácneho strážcu a
člena rodiny s obdivuhodným zmyslom pre humor.
Novým majiteľom Parson Russel teriérov je určená
kapitola o všestrannej starostlivosti o šteňa, jeho
udomácňovaní v novom domove, nárokoch na výživu a
zabezpečovaní zdravého vývinu. Od samého začiatku
však treba dbať aj na výchovu vrátane výchovy k čistotnosti. Všetky dobré návyky získané v šteňacom veku
sú čistým ziskom, tých zlých však svojho teriéra asi
ťažko zbavíte. Preto sa v tejto kapitole často zdôrazňuje
predchádzanie negatívnym aktivitám (podrobnejšie sa o
tejto problematike dozviete z dvojice noviniek vydavateľstva Fortuna Libri Výchova štěněte a Domácí
výchova psa od Charlotte Schwartzovej).
Zasvätené informácie obsahuje kapitola o každodennej starostlivosti o Parson Russel teriéra. Od výberu
správneho krmiva až po ošetrovanie srsti (ktorá môže
byť drsná, alebo hladká). Ako pri takmer všetkých terié-

roch, treba sa to naozaj naučiť, najmä, ak sa váš pes
pohybuje v teréne, a prináša vám domov všetko, čo sa
mu nachytalo na srsť.
Mimoriadne oceníte najmä rozsiahlu kapitolu o
výchove a výcviku Parson Russel teriéra s desiatkami
praktických rád a zhrnutí v rámčekoch rozmiestených
na stránkach knihy popri bohatej obrazovej výbave.
Záverečné časti monografie sú venované starostlivosti
o zdravie psa, problematike vystavovania a veľmi užitočným odporúčaniam, ako chápať správanie svojho
psa, a ako ho využívať pri formovaní podľa vlastných
potrieb a predstáv.
❑

