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Pr eč o práv e t en môj ?
 MVDr. PETRA ZAŤKOVÁ
Prečo ste sa rozhodli pre plemeno,
ktoré chováte?
Naša súčasná „psia svorka“ je na jednej
strane veľmi pestrá - patrí do nej trojročný írsky
vlkodav Cesaro Mezi Kamarády, dvojročná
grejka exportovaná z Ruska Tatanka Vitka
Damask Silk (Ronja) a jeseň svojho života si u
nás užíva adoptovaná 14-ročná vipetka Cisie
Plum Brandy (Keksík), ale na strane druhej
všetci jej členovia patria medzi chrty, ktoré
milujem najmä pre ich eleganciu, hrdosť, priateľskosť a vyrovnanosť. Vďaka týmto vlastnostiam sú vynikajúcimi spoločníkmi ako pri
aktívnom odpočinku, tak i pri leňošení, ktoré
nadovšetko všetci milujeme.
Priviedol ma k nim najmä môj svokor dlhoročný kynológ, chovateľ a taktiež medzinárodný rozhodca MVDr. Jozef Zaťko, ktorý
patril medzi zakladateľov chovu írskych vlkodavov na Slovensku. No a láskou na prvý
pohľad bola pre mňa manželova prekrásna,
elegantná a vznešená piesková grejka, ktorá
ma dostala hneď pri prvom stretnutí našich
pohľadov - s takým výrazom vznešenosti a
gracióznosti som sa dovtedy u žiadneho psa
nestretla, aj napriek tomu, že som so psami
rôznych plemien vyrastala. U nás sú psy v
prvom rade členmi rodiny a priateľmi, bez
ktorých spoločnosti si už život ani
nedokážeme predstaviť. Zároveň by sme ale
chceli pokračovať v tradícii chovnej stanice ZO
SLOVENSKA, a mojím osobným snom je
pričiniť sa o „zviditeľnenie“ greyhoundov, pretože sú to naozaj výnimočné zvieratá hodné
našej pozornosti. Mnoho ľudí od chovu grejov
odrádza možno mylná predstava, že potrebujú
mimoriadne veľa pohybu, ale z mojej
skúsenosti viem, že opak je skôr pravdou, a to
najmä keď prší. Greyhoundi sú ideálnymi
spoločníkmi - celý deň sa dokážu povaľovať na
gauči či v posteli a k úplnému šťastiu im chýba
už iba „normálna“ prechádzka s milovaným
človekom alebo 30-sekundový šprint, po
ktorom sa opäť obzerajú po niečom mäkkom
na ležanie . No rovnako s radosťou budú svojho majiteľa nasledovať pri jazde na koni či loviť
„korisť“ na ovále alebo pri coursingu. Práve pri
pohybe vyniká ich elegancia a sila a človek až
tají dych, keď ich vidí bežať. A iba žasne, akú
radosť z toho majú, ale ako som spomenula,
neznamená to, že by ich bavilo bežať dlhšie
ako niekoľko minút - potom znova leňošia.
Mne osobne veľmi imponuje aj to, že greji sú
veľmi inteligentné psy, ktoré neštekajú - je to
pod ich úroveň, minimálne pĺznu a vôbec ich
„necítiť“. Sú to jednoducho ideálne „bytové“
psy, ktoré by najmä v chladnom počasí vonku
na dvore trpeli. Zároveň však milujú beh v
hlbokom snehu, ak vedia, že sa o chvíľu budú
môcť uvelebiť v teple pred krbom. Zo správania greyhoundov je cítiť, že hlboko v ich žilách
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koluje aristokratická krv a rečou tela dávajú
jasne najavo, že aj napriek tomu, že rešpektujú svojho vodcu, sú to krásni „páni psi“ s vlastnou osobnosťou a dôstojnosťou.

Aká bola uplynulá sezóna
a začiatok tohto roka?
Bilancia minulého roku dopadla výborne, ale
zároveň sme veľmi spokojní aj s tým, ako
začala tohtoročná sezóna. Náš vlkodav Cesaro
Mezi kamarády je čakateľom šampióna krásy
Maďarska a Rakúska a začiatkom tohto roku
splnil podmienky pre udelenie titulu Slovenský
šampión krásy. Naša grejka Tatanka Vitka
Damask Silk získala minulý rok titul junior
šampióna krásy Slovenska, Maďarska a
Rakúska. Získala tiež titul European Junior
Winner 2007 na Euro Dog Show v Zagrebe.
Zároveň sa v apríli minulého roku v Silvasvaráde nominovala na CRUFTS ‘08, čím sa
odštartovalo splnenie sa môjho detského sna
zúčastniť sa tejto veľkolepej výstavy. Sen sa mi
splnil až nad moje očakávania, pretože v Birminghame sa umiestnila na 2. mieste v otvorenej triede, z čoho máme obrovskú radosť. Ak
budeme mať príležitosť, určite si pôjdeme užiť
atmosféru tejto najprestížnejšej výstavy aj na
budúci rok. Pre mňa osobne znamenajú výstavy „aktívny relax“ a príležitosť stretnúť a
porozprávať sa s ľuďmi rovnakej krvnej
skupiny. Doslovne sa tam dokážem dobiť energiou, z ktorej čerpám potom v „medziobdobí“.
To isté platí aj o coursingu či dostihoch. Minulý
rok sme si s našimi psami „odbehli“ niekoľko

tréningov a tento rok by sme radi pre oboch
získali aj licenciu, aby sa mohli zúčastňovať
pretekov. Za všetkými aktivitami ale v prvom
rade musí byť dobrý pocit všetkých zúčastnených z toho, že spolu prežívame príjemné
chvíle a máme z toho všetci radosť.

Čo prajete slovenskej kynológii do
budúcna?

Najmä zdravie - zdravé medziľudské i tie ľudsko-psie vzťahy a vzájomnú prajnosť a toleranciu. Cieľom každého chovateľa je snaha o
šľachtenie zdravých a krásnych psov, ktorí svojim majiteľom prinášajú do života veľa šťastia a
radosti, a preto želám všetkým, aby sa nám to
spoločnými silami aj naďalej darilo.
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