Jindřiška Koláříková (Invisible Wings)
Mé kynologické vzpomínky sahají až do dětství, kdy jsem vždycky netrpělivě postávala u
novinového stánku a
vyhlížela každé nové
číslo časopisu Pes přítel
člověka. Trvalo ještě
dlouhou dobu, než jsem
rodiče přesvědčila, že
pejsci na obrázcích
nemohou mou touhu po
čtyřnohém
parťákovi
naplnit. Mým prvním
pejskem
byl
tehdy
dlouhosrstý
jezevčík
Čertík a od té doby
provází psi, s většími či
menšími
přestávkami,
v podstatě celý můj život.
Ráda vzpomínám třeba
na
úžasnou
fenku
německého
ovčáka
Bettynku, se kterou jsem
se nějaký čas věnovala
sportovní kynologii.
K whippetům mě nepřímo přivedl osvojenec kokršpaněl Chip. Asi rok a půl jsem toto plemeno
nejprve sledovala zpovzdálí. Očekávaný den nastal v roce 2012, kdy do mého života vstoupil
první vysněný whippet, plavá fenka výstavní linie, Apollyanna z chovatelské stanice Czech
Spring. Otevřela mi dveře do whippetího světa, kde jsem poznala spoustu nových přátel a
kamarádů, do světa výstav a coursingových soutěží. Z malé whippetí slečny vyrostla do
maminky našich „A“ a „B“ vrhů a cestou stihla posbírat tituly Český šampion krásy, Český
šampion pro coursing, Klubový šampion pro krásu a výkon KCHCHADP. Už od prvních našich
společných chvil jsem pochopila, že whippeti ukradli moje srdce jednou provždy.
Chovatelská stanice Invisible Wings mi byla zaregistrována v roce 2014 a první vrh whippetů
se u nás narodil v červnu 2015. Z tohoto vrhu jsou výstavně i sportovně aktivní a úspěšní
především pejsci Archie a Ave Titus. Druhému vrhu je nyní rok a uvidíme, kam v budoucnu
povedou jejich kroky. V současné době máme měsíční štěňátka třetího vrhu „C“ od námi
odchované fenky Annie. Chovatelství je běh na dlouhou trať a je to krásná, ale nesmírně těžká
disciplína. Mým cílem jsou ušlechtilí, elegantní, zdraví whippeti, kteří se neztratí ani mezi
„sporťáky“ třeba na coursingové dráze.
Děkuji vedení klubu za důvěru, kterou mi projevilo nominací do funkce posuzovatele pro
letošní klubovou akci „Den mladých a veteránů“. Bude mi velkou ctí posuzovat právě vaše
whippety.
Těším se na vás všechny!

