
výjimečně, anebo pouze pokud si sami něco 
uloví.Tornjak Takže výběr chovatele byl opravdovým 
oříškem. Osobně věřím pouze dvěma 
v Chorvatsku, ale samozřejmě je to pouze 
můj vlastní názor.

Tornjak je typickým  představitelem  pasteveckých plemen. Svou kohoutkovou výškou kolem  70 cm  a váhou 50 
i více kilogramů nepatří mezi nejvyšší a největší představitele, ale jeho harmonický vzhled, lehká elegantní 
chůze a dlouhá bílo-barevná srst mě vždy ohrom í... Jsou to psi, kteří se v dospělosti postaví i vjkovi. Jejich 
základním posláním je hlídání a obrana a to s sebou nese i určité dispozice k dominanci. Tato fakta si budoucí 
majitel musí uvědomit včas a pak mu mohou pomoci, aby se svým  psem  žil třeba  i v městském  prostředí 
v souladu a v míru s okolím.

Co říká standard?
Tornjak je silný, pevný, skoro kvadratic

ký pes, dobře vyvážený v postoji i v pohybu. 
Kostra není lehká, ale ani těžká nebo hrubá. 
Vzhledově je vícebarevný či dvoubarevný 
s hustou a dlouhou srstí a s charakteristicky 
nošeným bohatě osrstěným ocasem. Hlava, 
uši, přední část nohou a tlapy mají kratší 
hustou srst. Srst by na jiných místech měla 
být dlouhá a vytvářet hřívu na krku, zároveň 
je dlouhou srstí osrstěn i trup, zadní část no
hou a ocas. Horní linie mozkovny a hřbetu 
nosu jsou rozbíhavé. Nadočnicové oblouky 
jsou mírně naznačeny. Zadní část lebky je 
prodloužená, ale středně široká. Stop je mír
ně vyznačený. Má plnochrupý, korektní 
nůžkový skus.

Výška psa je 60 cm a výše, ideální by 
měla být 70 cm, ± 2 cm. Fenky měří na výš
ku od 56 cm. Trup je maximálně o 8 % delší 
než výška psa (u fenek je to max. 10%). 
Standard uznává pouze dlouhosrstou verzi.

První písemné dokumenty o tornjacích 
jsou již z roku 1067 z chorvatského Dakova. 
Pravděpodobně byli přivedeni starými Slo
vany z oblasti dnešního Íránu. Tornjak jako 
plemeno patří k málopočetným  psům. 
Teprve v posledních letech existují tornjaci, 
kteří mají vyplněný rodokmen i se všemi 
předky!

V sedmdesátých letech 20. století začala 
systematická práce hledání horského paste- 
veckého psa, který je dnes známý jako torn
jak. Nadšenci z Chorvatska a z Bosny 
a Hercegoviny v této době hledali jedince, 
kterými by mohli začít chov a ustálit jed
nou provždy toto plemeno. Jejich výběr jak 
vzhledu, tak povahy byl řízen zápisky 
o těchto psech z roku 1067 a z roku 1374. 
Dnešní tornjak je tedy skutečně takový, 
jaký byl i před skoro 1 000 lety. Dnes žije 
kromě ve své vlasti také na Skandinávském 
poloostrově, ve Francii a v Německu 
a značně je oceňován i v Kanadě či USA 
jako hlídač stád. Země východní Evropy za
tím tohoto psa neznají. Pomohl jim také 
program ministerstva životního prostředí 
Chorvatska, který chrání a navrací vlky 
zpět do přírody. Tím se zpět na pastviny 
vrací i tornjaci.

Aktuálně je plemeno tornjak podmíneč
ně uznané a výstav se účastní ve skupině II. 
Jako takové nemůže získat titul CACIB (ti
tul CAC je nejvyšším ohodnocením), ale 
může se účastnit boje o titul BIG, BIS 
a také se zúčastnit všech soutěží.

mnívat. Tornjak v zimě rád leží venku na 
sněhu. Jeho srst na nohou je přírodním izo
lantem, je tvořena tzv. praporky a kalhotami 
na nohách. Často, když leží na sněhu při 
nízké teplotě, to vypadá, jako by se chvěl. 
Nejedná se o to, že by tornjakovi byla zima, 
ale pohybuje jednotlivými svaly a tím nedo
volí tělu, aby se ochladilo.

sem tohoto plemene. Pokud pes stojí s vyso
ce zvednutým ocasem, pak se nebojí, je si ji
stý sám sebou. V klidu ocas visí. Pokud pes 
schová ocas pod sebe, chce naopak schovat 
pachy a stopy o sobě-kryje identitu v dů
sledku strachu či nejistoty.

Povaha -  citlivý tvrďák
Tornjaci jsou velmi opatrní psi, kteří 

sami nevyhledávají šarvátky, ale pokud jsou 
zahnáni do kouta, jsou připravení bojovat 
na život a na smrt. Jejich sebevědomí je na
pohled činí nezaujaté okolím, ale ve skuteč
nosti jsou bdělí a ve skrytu mají napjaté 
a nabroušené smysly. Jsou známí tím, že 
jsou vytrvalí při vykonávání svých rozhod
nutí. Jejich loajalita k  lidské smečce není do-

Srst
Ocas -  znamení tornjaka

Ocas tornjaka je také bohatě osrstěn 
a pes i fena ho v zimě často mají pod sebou, 
když spí-chrání si tak genitálie a břicho 
před chladem. Pro pastýře byl dlouhý ocas 
důležitý proto, aby viděli, kde světlého psa 
ve stádu mají. Ocas tornjaka je odrazem 
jeho rozpoložení a je charakteristickým ry-

Tornjak je pes, který žije venku, proto 
ho i matka příroda stvořila tak, aby zvládal 
všechny nepřízně počasí. Z tohoto důvodu 
je jeho srst takříkajíc „samočisticí". Sama se 
velmi rychle čistí a „vyhazuje" cizí tělesa 
z kožichu. Místo, kde před chvílí ležel torn
jak po svých hrátkách v blátě, je plné suché
ho bláta a pes odchází, jako bychom ho prá
vě vyčistili. Hustá podsada chrání před chla
dem a větrem a také zůstává skoro suchá 
i potom, co pes vyleze z vody. U  jedné mé 
fenky je srst tak hustá, že jen s velkými ob
tížemi se mi podaří podsadu tak rozhrnout, 
abych viděla na kůži. Její struktura je podob
ná vlně.

Zbarvení srsti je na podkladu bílém 
s více či méně tmavými znaky. Tornjak ni
kdy nesmí být čistě bílý. Může mít znaky od 
žluté přes hnědo-červenou po hnědou až 
černou. Znaky vlkošedé či šedé barvy jsou 
také přítomny v genech tohoto plemene, ale 
v tomto případě dávejte pozor, aby pes od
povídal fyzickými znaky tornjakovi, a ne 
šarplaninci. Tornjak musí mít bohatou srst 
s hustou podsadou. Psi se výrazně liší od fen. 
Mají delší srst kolem krku, která jim vytváří 
typickou hřívu tornjaka-psa. Tato hříva je 
důležitá z hlediska bojů s rivaly. Takto boha
tá srst na krku znemožňuje protivníkovi ry
chlé zakousnutí do krku a v zimě je chrání 
před chladem. To, zda je pes s hřívou pro 
fenky také přitažlivější, se můžeme jen do-

Nicméně původní tornjaci z Bosny jsou 
velmi ceněni díky svému genetickému fon
du -  staletími nezměněné povaze a horským 
větrem vytvrzenému zdraví. Většina dneš
ních psů v Chorvatsku bude mít předky 
právě z Bosny. Znám i dnešní chovatele 
z Chorvatska, kteří si zakládají chov vý
hradně na psech dovezených z Bosny. Tito 
chovatelé rentgen po dovozu psa provádějí 
a zatím to vypadá, že se tornjak drží v tom
to ohledu i v Bosně po zdravotní stránce 
velmi dobře. Zjistila jsem ale, že to, co je 
v papírech, nemusí byt pravda. Jinými slovy, 
hodně se bojuje s tím, že „chovatelé" dávají 
cizí papíry svým psům či jako otce uvedou 
psa, který jim zrovna v tu  chvíli vyhovuje.

Tornjaci v Chorvatsku mají výbornou 
databázi psů, včetně jejich fotografií, tetova-

cích čísel a také výstavních, zdravotních 
a inbreedingových výsledků.

Pokud budu řešit temperament a charak
ter tornjaka, tak je skutečností, že jich bohu
žel 60% žije jako kotcoví psi či jsou uvázáni 
na krátkém řetězu! Tito psi jsou zřídkakdy 
venčeni po městě mezi lidmi, dětmi i jinými 
psy, kromě občasného výletu na výstavy. 
Tam se tito psi poznají podle strnulého po
stoje a ocasu staženého mezi nohama či oca
su, který není nesen nad hřbetem. Vysoko 
nesený ocas svědčí o tom, že je pes dobře so- 
cializován a je v prostředí jiných lidí a psů 
jako doma. Docela rozšířeným názorem 
však bohužel je, že tornjak nepotřebuje kva
litní stravu. Že může být živ z čehokoliv. 
Hodně často je jim převážně předkládáno 
pečivo, nějaké zbytky od stolu a maso mají

V ý b ě r  chova te le
Tornjak je stále ještě nehomogenní ple

meno a platí, že má několik typových vari
aci. Dle zařazení do určitého typu je možné 
určit, zda pes dospěje ve dvou letech, anebo 
až po třetím  roce života. I když je snaha 
o zformování jednotného typu tornjaka, 
každý chovatel bude tvrdit, že zrovna jeho 
tornjaci jsou ti, kteří odpovídají plemenné- 
mu typu. Problém je také ten, že v Bosně se 
nedělá kontrola kyčelních kloubů, a tak 
není jasné, jak to po zdravotní stránce vypa
dá s tornjakem v Bosně. Přece jen se jedná 
o velké a těžké plemeno.
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nímu životnímu stylu, kteří by 
se ho chtěli účastnit i se svými 
psy. Štěňátka musí být od rané
ho věku seznamována s jinými 
lidmi a s jinými psy a naučit se 
základům poslušnosti. Jsou to 
psi, kteří jsou spokojení na jed
nom místě -  ve svém teritoriu. 
Nepotřebují nikoho, kdo by je 
měl zabavit. Dlouhé procházky 
budou akceptovat, ale většinou 
je nebudou sami vyhledávat, pro
tože to znamená opustit své teri
torium a to je proti pudům pas- 
teveckých psů.

Jedna naše fenka opět neodpovídá všeo
becnému popisu pastevců. Jak jinak. Každá 
příležitost jít ven, za plot, je u ní vítána. 
Nová místa, nové pachy jsou tak lákavé! 
Tato její zvědavost, neúnavná touha učit se 
novému a neustálé nadšení nás přivedly 
k tomu, že s ní cvičíme záchranařinu. 
Pastevec a vyhledávač lidí ze sutin ... Ale štěs
tí je, že se na začátku vyhledávají lidé s jíd
lem, a protože tornjak miluje jídlo, najde ho 
i dva metry pod zemí! Byla jsem si vědoma, 
jakého psa si pořizuji při volbě pastevce, ale 
když vlastníte tornjaky, jsou překvapení 
skoro každodenní realita.

dem a svému stádu. Opatrní vůči 
cizincům.

Jak tornjak dospívá, stává se 
stále měkčím a emotivnějším ke 
své lidské smečce, má k ní těsné 
vazby a vůči okolí je stále tvrdší 
a uzavřenější. Jestliže jeden ostrý 
pohled ze strany člena jeho lid
ské smečky zapříčiní sklonění 
pohledu tornjka, cizince by tako
vý omyl stál hluboké nebezpeč
né vrčení. Uvnitř domu jsou to 
velcí spáči, kteří nechtějí, pokud 
tu  možnost mají, ani jít ven na 
zahradu bez vás, aby náhodou 

nebyli moc daleko od své lidské smečky. 
Čím jsou starší, tím je stále silnější potřeba 
být co nejblíže svým lidem.

Území tornjaka
Pastevecký pes potřebuje úkol-neboli 

přidělené území, za které bude mít zodpo
vědnost. Potom je spokojený. Několikrát 
obejít své teritorium a zbytek času podřimo
vat, nejlépe na nějakém vyvýšeném místě, 
které mu bude poskytovat výhled na revír. 
Neznamená to, že tito psi celý den spí. 
Naopak, zaznamenají jakoukoliv změnu, 
a to, co nejvíce lidí překvapí, je blesková re
akce, jakmile ucítí, že zásah je nezbytný. 
Přitom  vteřinu předtím vypadali, že jsou 
zcela v klidu nebo že spí. Takový veliký pes 
v dané chvíli dštící hromy a blesky vyvolává 
skutečně odstrašující dojem.

Ale tak to i má být - aby byl schopný za
hnat odvěkého nepřítele. I přes tento zjev se 
vlci v nevyhnutelných situacích pouštějí do 
bojů s pasteveckými psy. A právě kvůli výše 
uvedenému musí majitel pasteveckých psů 
poznat, kdy končí představivost a stav klidu

a kdy to v očích psa vypadá, že musí zasáh
nout. Poznáním  každého vlastního psa 
může majitel předejít nepříjemným situa
cím. Již od štěněcího věku musí pastevecký 
pes poznat, že majitel je ten, kdo je hlavní 
a sám určuje, kdo je vítaný a kdo ne. Mimo 
své území tornjaci štěkají málokdy. Pokud 
jde o štěkání jako takové, jsou zde dva roz
dílné názory: 1) Tornjak všeobecně štěká 
hodně-je  to součástí jeho povahy. Reaguje 
na každý neobvyklý zvuk, pohyb v blízkos
ti teritoria, na kterém tráví čas. 2) Je to pes, 
který štěká velmi málo, většinou jen, aby 
upozornil svého majitele na blížící se poten
ciální nebezpečí. V Bosně říkají, že jsou na 
štěkání skoupí.

Zatím mě moje fenky přesvědčují 
o obou názorech. Jedna štěká na vše, co se 
pohne a co slyší, až z toho opravdu máte ně
kdy akční odpoledne. Druhá v klidu leží, 
a teprve když se opravdu někdo přiblíží 
k plotu, běží k tomu místu a začne štěkat. 
Co k tomu říct, asi je to různé pes od psa. 
Již před nějakou dobou jsem si zvykla své 
psy nepaušalizovat. Jedna je sice typickým 
pastevcem, ale ta druhá? Od ní dostávám 
nové lekce téměř každý den.

těchto psů vyžadovala nezávis
lost a samostatné rozhodování,
aby vznikl jeden inteligentní 
a sebevědomý pes, by neměla 
smysl.

Tornjak je smečkový pes. 
Smečka ale funguje dobře, po
kud všichni znají pravidla a po
kud jsou pravidla jasná a jedno
značná. Tornjaci mají rádi pravi
dla, ale jen pokud jsou jim pre
zentována uvedeným způsobem. 
V jiných případech se každé pra
vidlo pokusí změnit ve svůj pro
spěch. Je tedy důležité se psem 

komunikovat srozumitelně, vždy vytrvat 
a každé porušení pravidel potrestat. Stačí 
opravdu jednou nedokončit povel a průšvih 
je na cestě.

pořádku, ale pouze jako výraz nesouhlasu. 
A okamžitá pochvala, jakmile nežádoucí 
chování pomine. Žádné fyzické tresty. 
Máme v tom  výbornou cvičitelku, bez které 
bychom pastevce sami nezvládli.

Běžné povely jako „ke mně“, „sedni“, 
„lehni“ a další (nemluvě o aportování) je čas
to zanechají naprosto lhostejnými. Důvod 
nemůžeme vidět v tvrdohlavosti či v úmysl
né neposlušnosti, ale v tom, že tito psi mají 
inteligenci posoudit, že tyto povely prostě 
nedávají smysl. Pokud ale jde „do tuhého", 
jsou daleko od toho, aby neposlechli. Ry
chlost jejich reakce, s jakou jsou schopní 
ubránit teritorium, je impozantní, ale jsou 
to psi, kteří mají především, na rozdíl od 
ostatních, schopnost rozhodnout, zda za
kročit, či ne. Škola, kterou hodláte navštěvo
vat, musí respektovat povahu a nároky toho
to plemene. V kvalitní škole vás především 
naučí, jak ke psu přistupovat, jak s ním pra
covat, ale hlavní stále zůstává na majiteli 
psa -  naučit se psí řeči. Těžko naučíte paste- 
veckého psa zůstat ležet na místě, pokud mu 
na jeho teritorium vstoupil nevítaný host. 
Také vás nebude slepě poslouchat. A proč 
byste to měli chtít - staletí, po která se od

těrná, ale je absolutně nesporná. Ve vztahu 
k cizím lidem a psům mimo své teritorium 
nevykazují agresivitu, opak platí ve vztahu 
k hlídání jejich teritoria. Velký rozdíl panu
je v chování jednotlivce a v chování smečky. 
Pokud je pes sám a k běží k němu jiný, ne
známý pes, tornjak ho bude čekat v mírném 
postoji, se zájmem a v napjatém stavu, při 
kterém se bude snažit prohlédnout záměr 
příchozího. V této situaci neštěká, nevrčí ani 
neježí srst, jen napjatě očekává záměry. 
Smečka ale funguje jinak. Je rychlejší a ne
bezpečnější. Smečka nečeká, ihned běží do 
ofenzívy, synchronizované, koordinovaně, 
s vrozenou strategií. V těchto případech 
musí mít majitel výjimečnou autoritu, aby 
zastavil rozjetou lokomotivu. Neexistují lep
ší hlídači. Pozor, tornjak za své teritorium 
považuje i místo, kde se členy své smečky 
stráví delší dobu než 10 minut.

Pastevečtí psi jsou typičtí svým nezávis
lým chováním, ostrostí, spolehlivostí, velmi 
silným teritoriálním pudem a určitou mírou 
agresivity. Na druhou stranu jsou to psi něž
ní, milí, inteligentní a velmi oddaní svým li-

Milují vodu
Pokud budeme mluvit o jejich lásce 

k vodě, blátu a ostatním zábavám v přírodě, 
tak si můžete být jistí, že tornjak nic z uve
deného neobejde. Jsou to skvělí plavci, po
kud se seznámí s vodou v raném věku. Ze za
čátku kdykoliv venku pršelo, běžela jsem 
ven, abych své psy schovala (zvyklá na dlou
holetou zkušenost se stafordšírským terié
rem). Jaké bylo mé překvapení a pokaždé 
znova a zas, když jsem zjistila, že čvachtání 
v kalužích a pobíhání v dešti je přímo baví! 
S úzkostí jsem sledovala jejich promáčený 
a zablácený zjev, abych našla jejich podsadu 
naprosto suchou a zářivě bílou! Vše zůstává 
na povrchu. Ovšem množství vyčesané srsti 
na jaře vydá na pár svetrů!

Agresivita
Všechny živé bytosti mají v sobě více či 

méně vyvinutou agresivitu, otázkou je, jaký 
spouštěč tuto agresivitu spustí. U  psů-hlída- 
čů stád, mezi které patří i tornjak, je to beze
sporu narušení jejich teritoria či ohrožení či 
napadení členů jejich „smečky/stáda“ (kam 
patří všechna zvířata a lidé žijící na jejich te
ritoriu).

A právě proto jsou to psi, kteří vyžadují 
důslednost ve výchově a autoritu majitele, 
protože agresivita dospělých psů přece jen 
vrozená. Opuštěných či špatně vychovaných 
psů je v dnešní době příliš a důvody může
me vidět vždy v majiteli. Majitel vždy musí 
mít hlavní slovo a mít pevnou ruku, jinak 
hlavně psi-samci můžou být v dospělosti vý
razně agresivní jak k lidem, tak k majiteli, 
ale i k ostatním psům. S těmito psy ale po 
zlém nevyjdete! V jejich případě vaše agresi
vita plodí jejich agresivitu. Jsou to psi s vlast
ním metrem na spravedlivost. Uznají vás, 
pouze pokud si to vy sami svým chováním 
zasloužíte! Stejně jako v případě psí smečky 
neuznají nikdy agresivního či „nespravedli
vého" vůdce smečky. Na druhou stranu je ji
sté, že tornjaci za vůdce smečky nikdy neu
znají ani zbabělce a nejistého psa. Vůdce 
musí být silný, odvážný, rozhodný a k tomu 
inteligentní a psím způsobem čestný.

“Výcvik” a  výchova
Tornjak, stejně jako ostatní pastevecká 

plemena, je velmi inteligentní, schopný sa
mostatného uvažování a rozhodování a ry
chle se učí. Nicméně jako typický představi
tel této skupiny se schopností samostatného 
uvažování bude většinou hluchý k povelům 
klasického výcviku, protože neuvidí potřebu 
tyto povely splnit. Tornjak není vhodný 
k standardnímu výcviku, který vyhovuje ně
meckým ovčákům, dobrmanům či boxerům. 
U tornjaků je třeba velké dávky něžné, ale 
pevné, trpělivé a soustavné výchovy plné lás-

Tornjak zahradníkem
Tornjaci jsou také skvělí zahrádkáři, na

neštěstí svých majitelů a mé kdysi pěkné za
hrady. Na každé zahradě, na které žije torn
jak, musí být díra velikosti dospělého jedin
ce. Nebojte, nemusíte ji kopat, tornjak si jiky.
vždy s velkou chutí vykope sám. Na mé za-My používáme pozitivní motivaci - po

chválit a odměnit pamlskem veškeré žádou
cí chování. Naši psi jsou dostatečně po
trestáni, pokud vidí, že jsme se od nich od
vrátili a nechválíme je za jejich chování. Ne
říkám, že to stačí. Slovo „ne“ je na denním

hradě je hned několik děr. Jsou to místa, kde
létě tornjaci s chutí chladí. Také pokudse v

máte keře, žádné jarní či podzimní zkraco
vání již plánovat nemusíte. Tornjak to udělá
za vás. Tuto práci přece miluje! Občas se

1  _i fAJe libo pastevce, anebo  radši 
překvapení?

Pastevečtí psi nejsou sportovci, a tak ne
jsou vhodní pro majitele se sklonem k aktiv-
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Irský vlkodav a skotský jelení pes, štěňátka. 
Kvalita, péče, chovatelský i veterinární servis, 25 
let chovu. Mirošov u Rokycan. Tel.: 604 772 
363. Kraj:P.
Italský chrtík, nádherná štěňátka s PP, v 
barvě plavé, modré a černé, kluci i holčičky. 
Očkovaní, odčervení a tetovaní, po výb 
odchovaní v rodině, učení hygieně. C. 
Budějovice, www.chsrozarka.wbs.cz. E-mail: 
K.Rejnkova@seznam.cz. Tel.: 606 823 689. 
Jack russel teriér Věk 6let. Zdravá. Enny je 
klidná, hodná a mazlivá fenečka, která byla ode
brána ze špatných podmínek. Tel.: 608 480 646. 
Kraj:S.
Jack russel terier, nabízím štěňátko, 
poslední fenečku. Je zvyklá v bytě, velmi kon
taktní, kupírovaný ocásek, očkovaná, odčerve- 
ná. Otec s PP. Tel.: 774 196 558. Kraj:M.
Jack russell teriér, štěně bez PP, stán 5 
týdnů, cena 1500Kč. Tel.: 721 044 519. Kraj:P. 
Jezevčík dlouhosrstý králičí, štěňátko - 
fenečku, narozena 25.1.2013. Barva hnědý tygr. 
Očkovaná, odčervená. Odběr možný ihned. 
Cena 2000Kč. Tel.: 606 767 725. Kraj:U. 
Jezevčík drsnosrstý trpasličí bez PP, po 
rodičích s PP, zdravá štěňátka. Pň odběru 
budou 3x odčervená, naočkovaná. Odběr od 
11.4.2013. Tel.: 603 967 205. Kraj:T.
Jezevčík hladkosrstý (krátkosrstý), štěňát
ka bez PP. Očkovaní i odčervení. Hraví, vymaz- 
lení. K odběru ihned. Tel.: 606 444 763. Kraj:J. 
Jezevčík hladkosrstý stand, s PP.
Fenečka černá s pálením. K odběru počátek 
května. Tel.: 604 267 667. Kraj:C.
Jezevčík krátkosrstý, asi 5let starý. Je 
hodný, klidný a moc mazlivý. Nedoporučuji 
malým dětem. Tel.: 608 480 646. Kraj:S. 
Jezevčík standard hladkosrstý, štěňata s 
PP. Oba rodiče lovecky vedeni. M: Výborná. O: 
CACIB BOB šampión cz. Cena 3000 Kč. Odběr 
ihned. Tel.: 605 766 792. Kraj:S.
Jork. teriér, krásné štěňátko, fena.
Kupírovaný ocásek, očkovaná a odčervená. 
Cena 4500. Dolní Lutyně. Tel.: 731 161 629. 
Kraj:T.
Jorkšírský teriér s PP, 18 měsíční malé 
fenky. Na chov i na mazlení. Tel.: 607 756 955 
ne sms.
Jorkšírský teriér typové štěňátko, pejska 
bez PP po otci s PP. Cena pejska 5500,-. Tel.: 
739 144 192. Kraj:J.
Jorkšírský teriér, krásná fenka, v dospělosti

veselá a hravá. Cena 5000Kč. Tel.: 608 208 
166. Kraj:H.
Jorkšírský teriér, mini fenka a pejsek. 
Holčička váží 410 gramů a pejsek 680 gramů, 
odběr ihned. Pes 3500, fenka 4000. Berounsko. 
Tel.: 773 950 231. Kraj:S.
Jorkšírský teriér, pejsek a fenka menšího 
vzrůstu, milé a jemné povahy, s krásnou srstí. 
Kvalitní jorkové. Cena 3000- 5000Kč. Tel.: 608 
208 166. Kraj:H.
Jorkšírský terier, štěňátka bez PP, jsou 
hravá, očkovaná, odčervená, naučená na suché 
granulky. Pejsek 4500, fenečka 5000, odběr 
možný ihned. Tel.: 721 260 572. Kraj:P. 
Jorkšírský terier, štěňátka bez PP, očkov. a 
odčervená. Po drobných, zdravých bohatě osrst. 
rodčích, odběr možný ihned. Pejsek 5000Kč, 
fenečka 6000Kč. Otce štěňat nabízím na krytí, 
č. Budějovice. E-mail: jorksici@email.cz . Tel.: 
777 822 078.
Jorkšírský terier, štěňátka s PP po špičko
vých rodičích, budou k odběru po 24.4.2013. 
www.udolivrchlice.wbs.cz. Tel.: 607 576 041. 
Kraj:S.
Jorkšírský terriers PP, nar. 18.03.2013. 
Štěňátka budou pň odběru odčervená, očkova
ná a čipovaná. www.wildangel.cz. Tel.: 722 965 
031. Kraj:A.
Kavalír king Charles španěl, k odběru v 
polovině května krásná štěňátka s PP, správná 
socializace, chov. servis. Více na www.odzlate- 
horoxe.ic.cz. E-mail: kavalirirox@seznam.cz. 
Tel.: 724 727 000. Kraj.J.
Kavalír king Charles španěl, štěňata bez 
PP, fenka i pes, odběr ihned, cena 320. Tel.:
733 250 132. Kraj:B.
Kavalír king Charles španěl, štěně. 
Začátkem května se narodí 6 štěňátek v bar
vách tricolor nebo blenheim. Možný odběr zač. 
července. Štěňátka budou s PP, jsou po výbor, 
rodičích. E-mail: justovak1a@seznam.cz . Tel.:
607 633 931,777 781 067. Kraj:H.
Kavalír king Charles španěl. Krásná slečna 
hledá nový domov. Tmavá ruby barva. Stán 4 
měsíce. Raději sms. Tel.: 733 313 369. Kraj:J. 
Kavalír king Charles, štěňata bez PP, triko- 
lor a bt. Odběr začátkem dubna, 4500 Kč. Tel.: 
721 378 905.
Kavalír king Charles, štěňátka bez PP po 
rod. s PP, trpejsek a 2 bh slečny, odčervené, 
očkované. Již k odběru. Cena pejsek 4000 kč, 
fenka 4500 kč. E-mail: issa.i@seznam.cz. Tel.:
608 243 254. Kraj:T.
Křížence jorkšír s jezevčíkem. Štěňátka,

ovšem do práce ponoří tak hlu
boce, až se zapomene... Moje 
vistárie a mladé vrby již na zahra
dě nemáme. Mé borovice také ne
mají spodní větve. Ano, tornjak 
miluje zahradničení! Mé ponau
čení: rozdělit zahradu. Většinu 
dostali tornjaci a já si zase na jaře 
budu moct zasadit pár keřů.

plemen, vždy dle představivosti 
kolemjdoucích. Ale stává se, že si 
nás lidé i cíleně vyhledají a staví 
se podívat, jak že to tornjak vy
padá a jakou by měl mít povahu. 
Při vstupu do kruhu BIS nevědí, 
jaké plemeno mají představit.

Ale vše to jsou úskalí počát
ků chovu nového plemene 
a mohu jen doufat, že více lidí 
pozná, jaká jsou to kouzelná 
stvoření, brzy nás ve výstavním 
kruhu bude více a při nástupu 
do BIG či BIS kruhu nás pozna
jí. Můžu vám potvrdit, že se do 
tornjaka zamilujete i za pouhé 
tři dny...

J090M
proho

•  •
. rodičích,

• '  V eterinárn í  

klinika

Víkend  otevřených  dveří
2 0 .a 2 1.4 .2 0 13 od  9 do  18  hodinZdraví

Pokud jde o zdraví tohoto 
plemene, je zatím relativně málo 
informací o předcích a dědičných 
nemocech. V roce 2004 bylo 
v Chorvatsku registrováno 1 600 
tornjaků a v Bosně asi stejný po
čet. Bohužel se tedy jedná o vel
mi úzký genetický materiál.
Uvedu dvě dědičné nemoci 
u tornjaka, které jsou zatím zná
mé. Naštěstí nejsou nějak zvlášť rozšířené, 
protože takto postižení psi se většinou nedá
vají dále do chovu, ale jsou v genetickém fon
du tornjaka přítomny. Tím spíše se musí 
opravdu důsledně vyřazovat jedinci vykazují
cí jakoukoliv dědičnou genetickou vadu. 
Jedná se o dysplazie kyčelního kloubu 
a vchlípení a odchlípnutí očního víčka.

Chtěla bych tady uvést, že nejen dědičné 
nemoci můžou ohrozit vaše štěňátko. Při 
svém hledání jsem se e-mailem dotazovala 
na zdraví psů jednoho chovatele z Bosny. 
Odpovědí bylo - a to opravdu nepřeháním, 
e-mail jsem si v němém úžasu schovala-že 
je vůbec neočkuje, protože přece ani toulavé 
psy nikdo neočkuje, a jsou tak zdraví! Jiný 
kraj, jiný mrav...

Má smůla byla o to větší, že jsem (sice 
od jiného chovatele) dovezla fenečku, která 
po asi šesti mučivých dnech zemřela na viró- 
zu a nepomohla jí ani jedna z nejlepších ve
terinárních klinik v Česku. V tomto případě 
za to chovatel nemohl, v těchto zemích je 
proočkovaných psů velmi málo, a tak jsou

Přijďte si prohlédnout zákulisí největší neuniverzitní 
veterinární kliniky ve střední Evropě na vlastní oči. 

Magnetická rezonance, hospitalizace, operační sály a mnoho dalšího. 
Využijte příležitosti ke konzultaci s odborníky kliniky 

i k neformálnímu setkání.
M a jite lem  to rn jaka

Pokud jste tím správným ma
jitelem pro tornjaka, prosím, 

uvědomte si, že tento milující obr má velké 
srdce, které bude navždy tlouct jen pro vás! 
Je to pes jednoho pána. Může být pouze 
a jedině váš. Pořiďte si ho s vědomím toho, 
že s ním strávíte minimálně 10 let svého ži
vota. Nebude to rozhodně jednoduché. Jeho 
výchova vás bude stát mnoho úsilí a času, 
svůj vztek budete muset skrývat a vybít si 
ho jinde. Vaše zahrada nebude zahradou snů 
a granule budete kupovat v opravdu velkých 
pytlích.

Ale to, co dostanete, je oddaný společ
ník, který vás bude obdivovat, milovat a kte
rý za vás kdykoliv položí i svůj vlastní život. 
A jak to vím? Stačí mi podívat se do tmavých 
očí svých psů. Vidím tam celou jejich čistou 
duši, odhalenou a odevzdanou, a pokaždé si 
říkám: „Zasloužím si to vůbec? Zaslouží si 
vůbec kterýkoliv člověk tolik nepokryté, ne
sobecké a naprosto nekonečné lásky?“ Já 
tomu jednoduše říkám „psí láska“.

•  Přítomnost odborníka na výživu psů a koček 
MVDr. Sylva Havelková

Hillš Partner akce
viry na každém kroku. Prostě za to mohla 
neopatrná návštěva a nejspíše dáreček naše
mu štěňátku, a to zrovna před tím, než jsme 
si ho vyzvedli... Všechna ostatní štěňata 
z vrhu se šťastně prohání se svými majiteli. 
Chovatel se postavil k situaci čelem, vrátil 
peníze a nabídnul jiné štěně zcela zdarma. 
Takové chování se málokdy vidí i tady v Čes
ké republice. V současné době odebírám ště
ňata nejdříve ve stáří 11 týdnů, kdy už mají 
všechna očkování za sebou. Chovatel změnil 
hygienické podmínky pro návštěvníky 
svých štěňátek.

Torn jak  v  Č esku
Vzhledem k  tomu, že zatím vlastníme je

diné psy tohoto plemene, na výstavách jsme 
v kruhu sami. Rozhodčí se na nás učí a stá
vá se, že mají i standard přímo na stolečku 
a recitují z něj. Kolemjdoucí lidé se zájmem 
hádají, co že by to mohlo být za plemeno. 
Dříve jsme byli štěňata bernardýna i mos
kevského psa, pak jsme byli i jiné cíleně vy
tvořené plemeno, vzniklé křížením různých

ho k

•  Ochutnávka pro Vaše zvíře a malý dárek zdarma

•  Prezentace superprémiových krmiv Hill’s Pet Nutrition

Adresa: Praha, Reinerova 9, Praha 6 - Řepy, 163 00 
Tel.: +420 235 097 540 nebo +420 725 887 107 
E-mail: info@jaggypraha.cz
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do 2.5 kg, 2x očkována a odčervená. Stále

Protne
nature's touch

text: Jasmina Petlach 
foto: Jasmina Petlach, Hana Pauchová NAS PŘISTUP K VYZIVE

Superprémiová řada krmiv Proíine byla vyvinuta v souladukoncem dubna 2013. Štěňata budou v barvě 
grizzly. Tel.: 775 634 552. Kraj:A.
Bostonský terrier, štěňátka s PP po výstav
ně úspěšných rodičích. K odběru v červenci. 
Tel.: 773 947 962. Kraj:E.
Boxer německý. Rezervace na štěňátka. 
Předpoklad narození po 20.4.2013. Tel.: 737 
258 605. Kraj:T.
Boxer s PP, štěňata. Odběr štěňat květen 
2013. www.stenata.cz/boxer. Tel.: 737 654 349. 
Kraj:H.
Bulterier s PP, mladý pejsek a fenka po testo
vaných rodičích. Perfektní povahy, www.marso- 
bullterrier.com. E-mail:
marsobullterrier@gmail.com . Tel.: 774 050 434. 
Kraj:T.
Cane Corso s PP - nádherný uchovněný pes 
s velmi zajímavým rodokmenem /krev jižní Itálie 
- nepnb. pro většinu fen v ČR. Výstavně úspěš
ný - velmi nadějný, CAC ČR. Cena dohodou. E- 
mail: hana.fa@seznam.cz . Tel.: 721 477 793. 
Kraj:U.
Cane corso, štěňata po pracovních rodičích. 
Štěňata jsou po rodičích, kteň se věnují sport, a 
záchran, výcviku. Poradenství samozřejmostí!. 
Tel.: 702 332 622. Kraj:J.
Čínský choch. pes, fenečka po otci s PP, 
očkovaná, odčervená, stán 10 týdnů. Tel.: 603

195 170. Kraj:U.
Čínský chochol, pes štěňátka bez PP.
Nar. 25.2.2013 Powderpuff- 2 holky a 1 kluk, 
Hairless-1 holka a 3 kluci. Odčervená naočko
vaná. Odběr možný od: 17.4.2013. Tel.: 732 
761 511. Kraj:T.
Čínský chocholatý pes, štěňátko, HA 
kluka s PP po povahově výb. a výst. úspěšných 
rodičích. Kupní smlouva a chov. servis samo
zřejmostí. E-mail:
zpulnocnihodvora@seznam.cz. Tel.: 606 585 
446. Kraj:H.
Čivava dlouhosrstá, fenečka bez PP, věk
10 měsíců, zdravá, odčervnená, očkovaná. Tel.: 
776 755 567. Kraj:M.
Čivava krátkosrstá i dlouhosrstá modrá, 
černá, plavomodrá. Luxusní štěň. s PP. Pzeň. 
Tel.: 732 402 998. Kraj:P.
Čivava krátkosrstá i dlouhosrstá modrá, 
zlatá, čokoládová s pálením. Luxusní štěň. s PP. 
Pzeň. Tel.: 732 402 998. Kraj:P.
Čivava, štěňata. Otec šampión Srpska,
Polska, česka. Matka vždy výborná. Fenečka 
béžová, pejsek černý s pálením a šedomodrý se 
znaky. Možno odebrat ihned. Br. Tel.: 737 861 
407,724 239 212.
Dalmatin nar. 20.2.2013. K odběru již brzy! 
Veškeré infor. včetně data odběru, ceny, atp

atp, + alba s fotografiemi sdělím mailem nebo 
telefonicky. E-mail: baby.sharon@seznam.cz. 
Tel.: 720 733 825. Kraj:E.
Dobrman, pejska s PP, hnědého s pálením, 
stán 4 měsíce, po výbor. rod. Vyrůstá v rodině s 
malým dítětem, zvyklý na běžný domácí provoz. 
Odběr možný ihned. České Budějovice, 
www.chsrozarka.wbs.cz. E-mail: 
chst.rozarka@seznam.cz. Tel.: 606 823 689. 
Flat coated retriever, štěňata s PP, barva 
hnědá a černá po exter. a pracovně špičkových 
rodičích. Oba mají nulovou dysplazii kloubů. 
Odběr bude 27.5.2013. Tel.: 737 904 751,730 
109 901. Kraj:J.
Foxteriér hladkosrstý, štěňata s čipem a 
europasem. Již k odběru. Tel.: 602 569 977. 
Franc, buldoček štěňata bez PP, oba rodiče 
s PP. Pouze fenky v barvě fawn, odčervená, 
vakcinované, odběr je již možný, cena 6 tis. kč. 
Hlučín. Tel.: 739 694 351. Kraj:T. 
Francouzský ovčák - briard. Štěňátka k 
odběru ve druhé polovině května. Budou očko
vaná, pravidelně odčervovaná. Tel.: 603 231 
345. Kraj:C.
Grifonek bruselský a belgický, brabantik, 
štěňata s PP. Červená, černá, černá s pálením 
po juniorchampion, champion ČR, import 
Německo. Tel.: 732 402 998.

s nejmodernějšími vědeckými poznatky ve výživě psů.
Naším primárním cílem je poskytnout kompletní, vyváženou.PET ŘA CENTRE dlouhodobou výživu založenou na principu přírodních
surovin a maximálně šetrnou k organismu.

KUPUJE
ŠTĚŇATA A KOŤATA 

PRO CHOVATELE 
JIŽ OD ROKU 1992.

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, 
ZKUŠENOSTI.

PROZVOŇTE 
NA TEL.: 602 266 462 

e-mail: petcentre@seznam.cz

www.petcentre.cz

SUPERPREMIUM KVALITA
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