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Chová německé dogy (ty nám předstsvila v č. 3/2012), a právě i americké bezsrsté teriéry (říká jim mazlivě amíčci),
přičemž má doma jak osrstěnou, tak
i nahatou variantu.
Vůbec prvního pejska (tehdy málo známého jorkšírského teriéra) jsem si koupila po
revoluci, před 27 lety, a od té doby mou
rodinu čtyřnozí kamarádi doprovázejí nepřetržitě. Měli jsme i několik zachráněných
pejsků z útulků, většinou už důchodců,
které nikdo nechtěl, dožili tedy spokojeně v naší rodinné smečce. Také spoustu
bezprizorních kočiček, ty jsem dala vykastrovat. Některé zakotvily u nás, jiným jsem
našla nové domovy. V r. 2000 jsme si pořídili první dogu. Amíčci přišli až mnohem,
mnohem později.

AMERICKÝ
BEZSRSTÝ TERIÉR

Společenský sportovec

Jak jste se vlastně
k amíčkům dostala?

J

ak už název napovídá, malé a poměrně nové plemeno bylo vyšlechtěno v USA. Vyskytuje se ve
dvou variantách: bezsrsté a osrstěné. Plemeno
zatím není uznané Mezinárodní kynologickou federací (FCI), chovatelé o to ale intenzivně usilují. U nás
je v současné době zapsáno v registru asi 500 amerických bezsrstých teriérů, nahatých i osrstěných
dohromady, vč. importů. Ještě před pěti lety to bylo
jen kolem 150 jedinců.
Plemeno vzniklo v USA teprve nedávno –
v r. 1972, kdy se chovateli Edwinu Skottovi
ve vrhu krysích teriérů narodila jeho úplně
první představitelka – fenka Josephine.
V r. 2004 byli vyšlechtění nahatí i osrstění
potomci zapsáni do registru UKC jako nové
plemeno – americký bezsrstý teriér.

Akční sportovec
i společenský gaučák

Shantariel Melissa de Oro Hanis
alias "Sisinka" a Wudnway Ofelia
Beatrix Bohemica alias "Fifinka"
(obě import Rusko)
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Americký bezsrstý teriér je energický, inteligentní a bystrý pes, který se hodí pro
výcvik a sporty (agility, coursing ad.). Pohyb tomuto energickému pejskovi svědčí,
vždyť jeho předci byli vyšlechtěni k lovu
potkanů. U amíčků se už ale lovecký pud

Wudnway Ofelia Beatrix Bohemica alias "Fifinka" (import
Rusko) a Wudnshu Iceman
alias "Majký" (import USA)

Krysí teriér/Rat Terrier

J

e americké psí plemeno,
které dnes už patří spíš
ke společenským. Ačkoliv
jsou první zmínky o něm už
z r. 1514 (!), kdy žil na vlajkové
lodi Jindřicha VIII., jedná se o plemeno
dost vzácné. U nás v ČR se nechová vůbec. Do Ameriky přišel s britskými přistěhovalci, kteří si ho chovali na chytání
krys a myší. Hojně byl nasazován i do
soutěží „Rat Pit“, při nichž byl pes vpuštěn do malé arény
plné myší, a musel
jich ulovit co nejvíc za
určitý, předem daný
čas (obvykle do minuty). K této soutěži byli
využíváni například
i angličtí bulteriéři.
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Když mi před pěti lety umřel poslední z našich důchodců, jorkšírek Majký, hledala jsem
podobné malé plemeno, které by s námi
mohlo opět spát v posteli. S dogami, jak jistě uznáte, se člověk opravdu moc nevyspí. Ty
mají doma svůj gauč, ale v posteli nám malý
pejsek najednou chyběl. Náhodou jsem se
tehdy přes známou – která amíčky chová od
začátku a byla jednou z těch několika málo
lidí, kteří je sem dovezli – dostala k tomuto
plemeni v osrstěné variantě. Ačkoliv bylo
v té době plemeno v ČR už devátým rokem,
neznala jsem ho. A protože šlo také o teriéra –
tudíž podobnou povahu, jen o malinko většího – řekli jsme si doma: proč ne? Potřebovali
jsme prostě mít nějaký protipól k těm našim
telátkům. A tak jsme obohatili naši smečku

příliš nevyužívá (jako u rat teriérů), jejich
holá kůže by tím trpěla.
Je to velmi milý společník, dobře vychází
s dětmi, i k cizím lidem je přátelský. Na rozdíl od jiných teriérů se snáší i s ostatními
psy, a dokonce i kočkami – zejména když
se s nimi seznámí ve štěněčím věku. Neměl
by zůstávat dlouho sám – společnost lidí
miluje a špatně snáší samotu. Někteří psi
jsou na svých páníčcích až závislí. „Povahou je to opravdu teriér, umí být hodně
akční, ale dokáže s vámi i celý den lenošit...
Já našim holkám hned od začátku začala říČÍSLO 9–10/2017

o dvě osrstěné holčičky, Easynku a Bonynku.
Později k nim přibyl pejsek z USA (říkám mu
opět Majký, po našem zemřelém jorkovi – na
pejska jsme dvě spolumajitelky, ale domov
má u mne) a nahaté cácorky – Karolínka, Sisinka a Fifinka. Ty jsem si importovala z Ruska.
Celou naši bandu miluji!

jich hry jsou někdy dost akční, vyhneme se
tím u holých členů naší smečky případným
škrábancům na tělíčku.
Pokud jde o krmení: dostávají samozřejmě kvalitní krmiva, nejlépe hypoalergenní,
a zároveň barfujeme – maso mají moc rádi.
Milují i zeleninu a ovoce.

U vás žijou s dogami –
jak funguje soužití s psími
obry?

Zrovna máte vrh – jak vybíráte pro své odchovy nové
páníčky? Jak už vás znám,
určitě nedáte štěndo prvnímu, kdo si řekne...

Tak jako s dogami neměli problém naši
nebožtíci jorkové nebo útulkoví pejsci,
nemají ho ani američani. Dogy jsou velice
tolerantní vůči ostatním členům rodiny,
i těm čtyřnohým štěkajícím, nebo dokonce
mňoukajícím. Naopak amíci, jako správní
teriéři, jsou trošku drzí na naše doží holky :-)
Ale všechno s mírou, žádné konflikty doma
nemáme, je to spíš takové pošťuchování
mezi kamarády. Snažím se celou smečku
vést tak, aby si neměli co závidět, každý
dostane svůj díl pozornosti. Spravedlivé dělení je samozřejmé i při rozdávání pamlsků,
takže nemám žádný problém ani při krmení
celé smečky. Každý ví, která miska je jeho
a že nebude ošizen.

Mám sice teprve třetí vrh amíčků, ale majitele
si opravdu vybírám pečlivě. To myslím dělá
každý zodpovědný chovatel, ať jde o jakékoliv plemeno. Chceme přece, aby se naše
s láskou odchovaná miminka měla v dalším
životě se svými novými majiteli dobře. Mám
i takové majitele (dnes už kamarády), kteří se
ke mně vracejí a vezmou si dalšího parťáka
pro to své první miminko ode mne. Z toho
mám velikou radost.

Jak se o tyto psy správně
pečuje? Vyžadují nějaké
zvláštní zacházení?

Jejich holá kůže je jemná, musí se tedy v létě
chránit před sluncem a vysušením; ošetřuje
se většinou dětskou kosmetikou vč. opalovacích krémů, někdo používá i kokosový
olej. Koupání je díky absenci srsti rychlejší
a jednodušší.
V zimě dáváme teplé oblečení – overaly,
které pejsky chrání před nastydnutím a mrazem. Mám pro ně doma zásobu oblečení nejen na zimu, ale i lehké bavlněné overaly na
léto a na doma. Není to sice úplně nezbytné,
ale protože jsou to tryskomyší torpéda a je-

kat trochu úsměvně tryskomyšky – když si
spolu hrály, byla radost je pozorovat. Snad
každý amíčkář už dneska ví, že mít doma
aspoň dva jedince je výhoda, báječně se
spolu vyblbnou,“ vysvětluje chovatelka
plemene Bobina Matysová.

Posuzování na výstavách
U nás plemeno zastřešuje Klub chovatelů málopočetných plemen psů. Zatím ho
uznal United Kennel Club (v roce 2004),
v USA ho uznal American Kennel Club

Miminko nar. 25. 7. 2017
Caramell Dream de Beatrix Bohemica,
na fotce přesně dva týdny staré
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v lednu 2016 a byl zařazen mezi teriéry. FCI ho ještě
neuznal, proto se „amíci“ nedají vystavovat ve všech
státech. Může také získat pouze některé tituly, např.
CACIB mezi ně nepatří. „A v některých státech, kde jej
vystavovat lze, se přesto nezúčastňuje závěrečných
soutěží. Je to velká škoda. Doufám, že se brzy dočkáme
uznání i u FCI,“ doplňuje B. Matysová.

PODOBNÍ PSI
Čínský chocholatý pes

Č

ínsko-mexické psí plemeno rovněž existuje ve dvou varietách: naháč (hladké tělo bez srsti, jen s chocholkou
na hlavě, dále jsou osrstěny tlapky a ocas) a labutěnka (celá
obrostlá závojovitou srstí).
Je drobnější než „amíček“. Velkou podobnost s „amíčky“ potvrzuje
i chovatelka Matysová:
„Máte pravdu, nahaté
si dost lidí plete. Trpělivě vysvětluji rozdíly.
Nazí amíčci nemají
chlupy ani na kousku
těla, jako mají číňánci,
rodí se sice s hebkou
podsadou, ta však brzy
na celém těle vypadá.“

MEXICKÝ NAHÁČ

V
Majký

aztéckém nářečí zní název „Xoloitzcuintle“, plemeno pochází z Mexika. Ačkoliv je velmi známé (a prastaré – první
zmínky o něm jsou už z r. 800 př. n. l.!), paradoxně mu už několik let na celém světě
hrozí vyhynutí.
Také toto plemeno
se dělí na varianty –
holou a osrstěnou,
a k tomu ještě na tři
další: trpasličí, malou
a standardní.
V ČR je jen několik
CHS, žádná ale nechová osrstěnou variantu,
všechny jen holé.

Majký, Sisinka a Fifinka

P

Sisinka

Česká republika patří k zemím, kde je v rámci FCI nejvíc
chovatelských stanic tohoto plemene (dále je to Finsko, Francie a Švédsko).
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ochází z Peru a jeho charakteristickým znakem je absence
srsti na většině těla neosrstěných jedinců.
Zbarvení může být
od různých odstínů
černé přes modročernou, všechny odstíny
šedé, tmavě hnědou
až po světle plavou.
Všechny tyto barvy
mohou být jednobarevné nebo s růžově
zbarvenými skvrnami po těle.
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Text: Kateřina Kašparová, foto: archiv chovatelky a redakce (podobní psi)

PERUÁNSKÝ NAHÁČ

