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V prvé řadě bych chtěla poděkovat za uspořádání této skvělé akce jak paní Martině Hodkové, tak 

klubu KCHBO. Děkuji také všem zúčastněním za bezva partu a přátelskou atmosféru, nejen přes den na 

pasení, ale i večer u grilování. Jsem moc ráda, že se takový seminář konal a my s Ejmy mohly být jeho 

součástí. JEŠTĚ JEDNOU VELKÉ DÍKY! 

  Seminář se konal v Jižních Čechách v blízkosti Borovan a Třeboně. Okolí s rybníky a krásnou 

přírodou. My jsme využily ubytování v autokempu Ráj Třeboň, kde jsme spolu s velkým hejnem kachen 

stanovali u Opatovického rybníku. Prvně jsem si myslela, že budou kachny Ejmince dělat nějaký problém, 

ale větší zájem měly kachny o Ejmy než ona o ně :-) Možnosti procházek v tomto místě jsou velké. My zvolili 

procházku okolo rybíka Svět do centra Třeboně, zámeckého parku a také po hrázi Opatovického rybníku. 

Vše bylo doprovázeno velkým počtem komárů :-)  

Na samotné pasení jsem byla neskutečně zvědavá a nedočkavá. Přeci jen pán z USA, který pase s 

ausíky, je něco, co tady člověk pořád nemá. A vše předčilo mé očekávání!!! Maarten byl opravdu milý, 

přátelský a celkově působil klidným sympatickým dojmem. Vypadal, jak se na správného občana USA patří :-

) Jeho práce mi opět vyrazila dech. Šlo poznat, že s australáčky pracuje. Věděl, co udělají, jak to udělají a 

znal veškeré jejich australské triky :-) Do pasení vnášel klid, ale zároveň také jasná pravidla. Pro mě opravdu 

velkým vzorem!!! 

Foto – Zuzana Jašková 

Ráno se vždy začínalo teorii, která byla opět srozumitelně vysvětlena a moc mi pomohla. Každý pes 

si odpásl své kolečko ráno a odpoledne. Při pasení se nám Maarten věnoval vší pozorností a troufnu si 

odhadnout, že člověk se psem pásl tak 20 minut, možná i déle. Byla jsem ráda, že moje Ejmy vydržela celou 

tu dobu dávat pozor (i když sem tam jak je u ní zvykem vypla, protože dobroučké ovčí bobky byly přítomny 



všude). Samotný trénink mi dal VELMI MNOHO! Mám jasno v tom, jak co dělat a jak postupovat dále. S 

Ejmy jsme si vyzkoušely plno věcí, včetně malého parkuru :-) Byla jsem s prací Ejmy neskutečně spokojená a 

velmi ráda, když se její práce líbila i Maartenovi i ostatním. Jsem na ní pyšná! 

Seminář trval celkem 4 dny, ale s těžkým svědomím jsme odjížděly už druhý den (povinnosti jsou 

někdy kruté). Přišly jsme o záživný večer, další tréninky a trialy. Nicméně si Ejmy ještě v rámci semináře 

splnila svou první zkoušku u oveček - ZVOP. Když si vzpomenu na naše první pokusy pasení a kolik potu 

proteklo, jsem strašně ráda! Děkuji také za posouzení paní Topinkové. 

A co ostatní? Jsem moc ráda a moc děkuji, že jsem tyhle lidičky od ausíků mohla poznat. Dozvěděla 

jsem se spoustu věcí ohledně australáčků a zejména pracovních ausíků a importů. Děkuji za spoustu 

informací a veškerou vstřícnost paní Martině Hodkové. Vidět pracovat ostatní s pracovními australáky byl 

pro mě zážitek!!! Vlastně celý seminář byl pro mě a myslím, že i pro Ejmy OBROVSKÝ ZÁŽITEK. Všichni byli 

úžasní a já doufám, že se ještě někdy potkáme a bude to brzo!!! 

Anička (Musilová) a Ejmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zleva: Connie Mladá Živa, Amia Valkar, Alex Redy od Diamantové řeky, Granada Chocolate Frances, By the 

Request Diandra, Arte et Marte Wäka, And I Want ... Diandra, Moon Shine Blue Paprika and Passion, 

Vinelake's Dreamfinder, Am I Full of Secret Energy, Alpine River Mona Lisa Smile, Alpine River Partner in 

Action, MJ Final Countdown 


