
 
Setkání mladých ve Strašíně 
 
Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 
2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné 
místo, i když poslední dobou nám tam již začalo být těsno, zejména když počet 
účastníků převýšil ubytovací možnosti tohoto zařízení. Proto jsme pro „velká“ 
setkání, která se teď konají jen jednou v roce, začali hledat nové možnosti. 
Nicméně na menší akce se rádi vracíme na stará, osvědčená místa jako je Strašín. 
     Tentokrát to bylo setkání mladých leopardů, které bylo zaměřeno zejména na 
skupinu štěňat a mladých psů a odehrávalo se přece jen v ležérnějším tempu, než 
je tomu na tradičním setkání. Akce se uskutečnila 15. – 17. května 2009 a kromě 
nedospělců se ho zúčastnilo i několik starých „mazáků“ s pány, kteří si přijeli spíš 
odpočinout a zapomenout na chvíli na stresy běžného života než podávat oslnivé 
výkony. Ačkoliv z různých důvodů nedorazili všichni, kdo se chtěli původně 
zúčastnit, bylo nakonec přítomno celkem 17 psů, z toho 3 acd. Akci pod záštitou 
CC EU zorganizovala Hana Koutková (ch. st. Besavej). Hlavním cílem byla výchova 
a socializace štěňat a teenagerů. Přítomnost cvičitelky, Hany Souhradové z 
Milevska, která chtěla poznat catahouly trochu více, značně zvýšila zajímavost 
tohoto setkání.  Její velké zkušenosti s výcvikem psů, trpělivost a dobrý odhad 
pomohly některým k lepšímu pochopení a zvládnutí chování vlastního psa. Její 
přítomnost byla velkým přínosem a doufáme, že započatá spolupráce bude 
pokračovat i v budoucnosti. 
    V pátek nás dorazilo jen několik, a tak byl čas na hrátky. Seven (acd) nejdřív 
trochu pohonila jednoho mladého leoparda a pak byl čas ji seznámit se štěňaty, 
stáří ca 3 a půl měsíce. Pro ty, co mají s australáky již své zkušenosti, nebylo 
žádným překvapením, že jsou na ostatní přísnější, než je někdy jejich pánům milé. 
Seven nedalo moc práce získat si u jinak sebevědomých štěňátek respekt a brzy 
si i usnadnila svou práci s jejich hlídáním tím, že je prostě zahnala pod stůl. 
Štěňata pochopila velmi rychle, že vzdalovat se z tohoto úkrytu, znamená dostat 
se do spárů akční australačky, která je důrazně zažene zpátky, a tak se o to 
raději přestala snažit. Takhle přísnou tetu ještě štěňata nepotkala.  
Počasí bylo v pátek odpoledne ještě celkem dobré, ale k večeru se stáhly mraky a 
nakonec začalo pršet.  



Déšť pokračoval i v sobotu dopoledne a to zřejmě odradilo i některé původní 
zájemce. Nicméně naše dopolední aktivity se soustředily na zadní zahrádku 
hotelu, která svým zastřešením poskytovala úkryt před deštěm a přitom 
umožňovala to, co jsme chtěli s našimi psy vyzkoušet. 

 Déšť nebyl tak silný, aby nám bránil např. v převážení psů v kolečku nebo jejich 
přenášení v dece. Většina jich to přestála bez problémů a ti, kteří zpočátku 
nějaký problém měli, ho pod vedením a díky radám obou zkušených kynoložek 
úspěšně překonali. 

 



 Dopoledne jsme zakončili přivolávačkami a společným cvičením na spodní louce u 
hotelu, kde je na takové aktivity více místa. 

 
Po obědě se vyjasnilo a začalo svítit i slunce, takže plánovaná vycházka na Zlatou 
studnu byla opravdu velmi příjemná. Přesun auty hlouběji na Šumavu proběhl 
celkem bez problémů, i když myslím, že bez vedení by mnozí asi chvíli bloudili. 
Protože to z místa, kde jsme nechali auta, bylo tam a zpátky ca 9 km, štěňata 
zůstala doma. 

 



 My ostatní jsme si to skutečně užili, zejména pak válení se v trávě v cíli naší 
vycházky. Trochu jsme tam na prosluněné louce pocvičili přivolání našich psů a 
také pohovořili o problematice základních zkoušek poslušnosti. Čas nám všem 

v příjemné společnosti uběhl velmi rychle, takže zpátky k autům jsme se dostali 
až v půl osmé večer, ale nikdo z přítomných určitě nelitoval, i když jsme už měli 
všichni hlad. 

 



V neděli svítilo slunce od rána, a tak nakonec dorazili i opozdilci, které jsme už 
ani nečekali. Cvičila se skupinová cvičení se štěňaty mezi dospělými, psi si zvykali 
na invalidní vozík a jiné rušivé elementy, se kterými se mohou v budoucnosti 
setkat. Zkoušeli jsme jako tradičně jednotlivé cviky z obedience pro nováčky, 
která se také bude v budoucnu všem hodit, protože bude součástí bonitační 
procedury v CC EU.  



 
 
Všechno probíhalo hladce, bez velkého stresu nebo problémů, a tak myslím, že 
všichni nakonec odjížděli spokojení a s dobrým pocitem, že jsme udělali se svými 
psy docela dost práce. Nebylo nás tolik jako je obvykle na větším setkání, ale to 
zároveň přineslo více klidu a méně nervozity pro organizátory. Všem mladým, ale i 
těm starším psům, přineslo setkání nové zkušenosti, které jsou tak potřebné 
v jejich běžném životě, a jejich páníčkové dostali cenné rady od obou zkušených 
cvičitelek, které jim mohou pomoci překonat některé dílčí nedostatky ve 
vztazích k jejich psům. Za tuto příležitost jim oběma patří náš dík. 
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