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Pod tímto titulkem si většina z nás vybaví 

ponuré články z černé kroniky, pojednávající 

o víkendové situaci na silnicích. V tomto pří-

spěvku tomu však bude jinak. Černým víken-

dem byl totiž pátek až neděle 2. – 4. října 

2009, kdy se na Vysočině v Mitrově u Stráž-

ku, v krásném prostředí Penzionu Podmit-

rov, uskutečnilo tradiční víkendové setkání 

Klubu chovatelů a přátel černých teriérů 

v ČR. 

Více než 35 černých teriérů ze všech kou-

tů republiky tu v sobotu změřilo svoje síly 

na tradiční klubové výstavě s udělováním 

titulu CAC, Klubový vítěz a BOB. Jedná se 

o akci, mezi členy klubu oblíbenou, kdy 

máme možnost setkat se, se svými rodinami 

i psisky, s přáteli z daleka, sdělit si všechny 

poznatky a nové zkušenosti z chovu a pro-

brat a uvést na správnou míru všechny 

„drby“. 

Na klubovou výstavu bylo přihlášeno 31 

psů, z toho 12 psů a 19 fen. Náš nemalý dík 

patří rozhodčímu, kterým byl pan Iuza 

Beradze z Gruzie. Jeho zásluhou bylo hod-

nocení psů jak na výstavě, tak na následném 

svodu a bonitaci velmi korektní. Součástí 

výstavy byla i soutěž Dítě a pes a předávání 

titulu Klubový šampión. Po skončení výstavy 

a soutěží následoval svod mladých a bonita-

ce, poté zasloužený odpočinek. Většina čtyř-

nožců se po výstavě vnořila do blízké říčky, 

takže po procházce ulehli zmoženi v teple 

na pokojích, zatímco neméně zmožení dvou-

nožci zasedli v hotelovém baru.

Neděle byla ve znamení kolektivní pro-

cházky, jejímž cílem bylo posezení v restau-

raci na krásném statku v nedalekém Habří. 

V tomto místě stojí za zmínku, že ač od pát-

ku se v areálu penzionu pohybovaly téměř 

čtyři desítky černých teriérů obou pohlaví 

a různého věku, nikdo nebyl svědkem žádné-

ho konfliktu. To svědčí o tom, že černý teriér, 

ač plemeno velké, mohutné a sebevědomé, 

oplývá doslova aristokratickou vznešeností 

a přátelskou povahou. Ale nenechte se zmý-

lit – je to pes velmi odvážný, silný, ostrý a při 

„Černý“ víkend na Vysočině

   CH. Eragon Kettfar - CAC, Klubový vítěz 
pes, BOB, m. Ariela Kettfar, o. Nord Praid 
Derzkiy Vyzov, chov. Havlíčková M., maj. 
Pomahač R.

útoku nesmírně razantní, ale na druhé stra-

ně natolik inteligentní, že těchto svých vlast-

ností nezneužívá. Je to pes velmi učenlivý, 

ovladatelný, pomocník, který svého pána vel-

mi miluje, až zbožňuje a je mu věrný a odda-

ný po celý svůj život. Při jeho výchově je 

však nutná určitá dávka důslednosti a velká 

dávka lásky, které si tito psi cení nade vše. 

Křivda a hrubé zacházení způsobují na duši 

„čerta“ hluboké rány, které se velmi těžko, 

pokud vůbec někdy, hojí. Je to pes výjimečný 

pro svoji vyrovnanou a tvárnou povahu, 

s přirozenou ostrostí, temperamentem, 

rychle reaguje na jakýkoli vnější podnět. Je 

velmi sebevědomý, ale jeho povaha je okoře-

něná i špetkou tvrdohlavosti. Zkrátka je to 

pes, se kterým se nebudete nudit, ideální 

rodinný pes vhodný i k dětem, které nesmír-

ně miluje.

Po procházce následoval oběd, a potom 

loučení a odjezd domů. Všem nám bylo líto, 

že tři dny uplynuly tak rychle a už se těšíme 

na klubové akce v roce 2010 – 15. 5. speciál-

ní výstavu v Hradci Králové, 22. 8. klubovou 

výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz při 

krajské výstavě v Brně, a konečně 2. 10 i na 

klubovou výstavu se zadáváním titulu Klubo-

vý vítěz, opět pořádanou při třídenním klu-

bovém setkání v Mitrově u Strážku.

Závěrem je ještě třeba poděkovat našim 

štědrým sponzorům, ke kterým již tradičně 

patří firmy Almika, Fitmin a Eukanuba, všem, 

kteří se podíleli na organizování celé akce 

a také jejím účastníkům, kteří vytvořili har-

monickou a přátelskou atmosféru. 
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   CH. Bibiana Milba Bam – CAC, Klubový 
vítěz fena, m. Dasja Canisyard, o. Adrien 
Kettfar, chov. a maj. Bambas M.

   Abar Labar a Jabkenických Doubků 
– CAJC, Klubový vítěz mladých pes, m. 
Lady Canisyard, o. Bárny Arilendo, chov. 
a maj.: Dvořákovi Z. a E.

   Arja Irgiz Borsa – Nejlepší veterán, fena 
10 let, m. Densy Genetic, o. Bart Bar-
bi S Bronich, chov. Bartošová H., maj. 
Vítková A.

   Odessa Canisyard – CAJC, Klubová vítěz-
ka mladých fena, m. Jeana Čierny Sen, 
o. Eros, chov. a maj. Mikulíková S.

  Chovatelská stanice KETTFAR – zleva mat-
ka Ariela (9 let), Eragon a Ennie její děti


