
21. 3. 2010 v Petrovicích nad Orlicí

Vážení návštěvníci těchto stránek,

ráda bych zde popsala svůj příběh se psem Amethrickeh Apparition, zvaným Pinto. Ráda bych 
tak vyvrátila či potvrdila co se veřejně proslýchá.

Tohoto krasavce jsem si koncem června dovezla z Anglie. Pes byl prodáván za účelem chovu. 
Protože jsem rozuměla důvodu, proč chovatelka již psa nechce a přišlo mi to zcela pochopitelné, 
psa jsem si importovala. Ráda bych zde jen podotkla, že pes nebyl kupován přes inzerát ani nic 
podobného. Na chovatelku jsem od známých z Anglie dostala doporučení.

Po velice náročném papírování a cestě se konečně Pinto dostal do Čech. Zde byl již necelý měsíc 
po  příchodu do země vystavován.  Jeho výstavní  kariéra  začala  na Národní  výstavě  psů  Mladá 
Boleslav (18. 7. 2009). Pes díky své povaze dostal známku V2, r. CAC. Doma to byl pes vyrovnaný 
a hravý, bohužel při kontaktu s cizími osobami na veřejnosti ho popadají stavy strachu. Tehdy mě 
nenapadalo proč tomu tak je, když doma je to pes „k nezaplacení“.

Od zmíněné Národní výstavy jsme se každý měsíc účastnili alespoň jedné výstavy a podstoupili 
jsme  veterinární  odběr  krve  pro  DNA testování.  Celkem Pinto  navštívil  14  výstav  (8x  Česká 
republika, 2x Slovensko, 2x Polsko, 2x Rakousko) u rozhodčích z různých zemí (Česká republika, 
Polsko, Rumunsko, Švédsko, Velká Británie). Jednalo se o všechny druhy výstav – od krajské po 
světovou. Na žádné z těchto výstav nebylo psu vyčteno nic vážného krom bojácné povahy, která 
zapříčiňuje  nesení  uší  v  afektu.  Pes  v  listopadu  prošel  bonitací  bez  jakéhokoli  exteriérového 
problému (7. 11. 2009).

Až naše 15tá výstava se bohužel stala osudnou. Jednalo se o výstavu MVP Brno (7. 2. 2010), 
neděli. Posuzoval pan rozhodčí Matějek, který vždy prohlíží ucho z vnitřní strany. Bylo vyřčeno 
podezření,  že náš Pinto má chirurgickou úpravu uší  (tzv.  nařezání)  pro dobré klopení.  Hned ve 
výstavním kruhu proběhlo jednání a přizvání dalšího mezinárodního rozhodčího, aby si byl pan 
Matějek jistý.  Přestože i  druhý rozhodčí se přikláněl  k variantě „nařezání“  ucha,  obdrželi  jsem 
známku výborná 4. Známka byla udělena díky tomu, že se onen mezinárodní rozhodčí prohlásil, že 
si je jist, že tento zákrok jsem neprovedla já. Ani by to nebylo nijak možné s ohledem na častost 
našich výstav. Tento zákrok se hojí minimálně tři měsíce a je potřeba alespoň část ucha vyholit.

Protože jsem sama byla dost v šoku, obrátila jsem se na chovatelku psa. Ta mojí slušnou nabídku 
vyrovnání razantně odmítla a doporučila mi, abych zažalovala rozhodčí za pomluvu. Byla jsem si 
již jista, že pes má uši v nepořádku a navštívila jsem našeho veterinárního lékaře (veterinární zpráva 
je přiložena k tomuto článku). Po předložení zprávy i s překladem chovatelce jsem se dozvěděla, že 
toto tvrzení je zcela nepravdivé a pokud tuto záležitost hodlám dále řešit (například i přes jejich 
chovatelský klub a Kennel Club), zařídí, abych si již žádnou šeltii nepořídila a zažaluje mě. Dle 
jejích slov se obrátila na KC a ten jí potvrdil, že ani v jednom z posudků tohoto psa v Anglii nebylo 
takovéto  podezření  vyřčeno.  Tyto  posudky  mi  nebyly  minulý  rok  na  několik  mých  žádostí 
chovatelkou předloženy z důvodů, že výsledky by musela dohledávat a posudkové listy že má KC. 
Nemohu si zde tedy nic ověřit.

O podporu v této věci jsem požádala Klub chovatelů sheltií a na členské schůzi Klubu chovatelů 
kolií a sheltií Praha se tato věc projednávala bez mé přítomnosti, pouze ve výboru. Tento klub mi 
psa bez jakéhokoli problému uchovnil, i když mi bylo řečeno, že s takovouto věcí se v dobách 
dávno minulých klub setkával. Nehodlám zde spekulovat o tom, zda je správně či špatně, že se toto 
při bonitaci neprohlíží, ale rozhodně by se o tomto problému měla informovat veřejnost. Kdyby 



bylo při bonitaci toto zjištěno, mohla jsem si mnoho starostí ušetřit. Na oficiální vyjádření čekám 
stále od obou klubů, ale věřím, že se zachovají správně.

Před 14 dny jsem si udělala telefonické kolečko po odbornících z oborů Humánní patologie, 
Veterinární  správy,  histologických  vyšetření  a  dále  po  pověřených  osobách  od  Komory 
Veterinárních lékařů a  soudních znalcích z  oboru veterinářství.  Bohužel  se žádnou cestou nedá 
prokázat stáří jizvy, pouze fakt, že je více jak tři měsíce stará.

V  pondělí  (22.  3.  2010)  budu  znovu  kontaktovat  soudního  znalce,  kvůli  znaleckému 
posudku. Zde bylo podmínkou to, abych seznámila s tímto problémem klub a vše bylo písemně 
potvrzeno.  Protože byl  problém na poslední  schůzi  projednáván,  čekám do pěti  pracovních dní 
vyrozumění o této věci.

Vezměte prosím tento článek jako informaci. Nerada bych, aby se někdo ocitl v podobné situaci. 
Naše zákony a  medicína  jsou sice na úrovni,  ale  bohužel  ne  tak,  jak bychom teď potřebovali. 
Bonitace je celoživotní rozhodnutí a je nezvratné. Pinto je nadále chovný a vhodný ke krytí. Záleží 
čistě na majitelích fenky,  zda je pro ně v dnešní době vylepování  a zatěžování  uší  toto nějaký 
problém.

Protože bych se ráda vyhnula jakémukoliv podezření či případům nařčení, uveřejňuji všechno 
zde a nadále to hodlám řešit. Pro zájemce o plemeno jsou naše dveře pořád otevřené. Je důležité, 
aby se předcházelo podobným podvodům. Proto všem, i zahraničním čtenářům, nabízím možnost 
návštěvy doma  či  schůzky  na  výstavě,  aby  si  mohli  ucho  dobře  prohlédnout  a  seznámit  se  s 
takovouto úpravou.

Ať si uděláte jakýkoli názor na tuto záležitost, věřte, že je mi velice líto jak to vše dopadlo. 
Nejen kvůli hrozící žalobě, ale i kvůli faktu, že tyto zákroky bývají značně bolestivé a očividně 
zanechávají psychické následky. Máme jen „štěstí“, že tento zákrok dělal profesionál a Pinto byl 
pravděpodobně v narkóze.

Moc VÁM VŠEM děkuji za pomoc a podporu. Velice si toho vážím.

Kateřina Pánková
majitelka psa


