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uvodne 
besede
Dragi člani, dragi prijatelji šar pejev,

pred nami je druga številka klubskega glasila Šar 
pej manija, ki je tokrat skoraj v celoti posvečena  
najpomembnejšemu dogodku v letu 2008, naši 
klubski razstavi.

Kot vemo, smo si člani našega kluba nekaj let 
prizadevali, da bi na naši razstavi pse ocenjeval sam 
rešitelj pasme, g. Matgo Law. Ob svojem prvem 
obisku pri nas nam je obljubil, da bo ponovno 
aktiviral svojo sodniško licenco; čakali smo dve leti 
in dočakali.

Po naših podatkih  ni kluba na svetu, ki bi mu pred 
nami uspelo privabiti razstavljalce iz 13 držav. Nam 
je to uspelo. Poleg tega smo ponosni in veseli, da 
smo prvi klub v Evropi, na čigar razstavi je pse ocenil 
sam rešitelj pasme, g. Matgo Law. Uspeli smo v tem,  
kar smo si zadali in odmev na našo razstavo je bil več 
kot pozitiven.

Nekateri razstavljalci so prišli od zelo daleč; nekateri 
so bili že prej na vseh naših razstavah, nekateri so 
prišli prvič. A vsi, od prvega do zadnjega, so si bili 
edini, da je šlo za odlično organizirano razstavo, na 
kateri so bili vsi enako dobrodošli in na kateri smo se 
v enaki meri veselili ponovnega snidenja z vsemi.

Po končanem ocenjevanju smo zahvaljujoč 
sponzorstvu ene od naših članic vse razstavljalce in 
goste počastili z bogato večerjo v gostišču Prodnik.

Po večerji nam je g. Matgo Law predstavil novo 
kitajsko pasmo, za katere reševanje se bori že 14 let. 
Upamo, da bo pri svojem delu tudi tokrat uspešen.

Ne bom naštevala zmagovalcev razstave, naj samo 
omenim države, iz katerih so razstavljalci prišli: 
Švedska, Francija, Švica, Italija, Madžarska, Češka, 
San Marino, Srbija, Hrvaška, Črna Gora, Rusija in 
Slovenija. 

Mnogi razstavljalci so nam pisali o svojih vtisih 
z razstave in njihova pisma so prav tako del te 
številke.

Ob tej priložnosti se naj iskreno zahvalim KD Zgornje 
Savinjske doline za čudovit prostor za razstavo, 
našemu generalnemu sponzorju Anima d.o.o. iz 
Ljubljane, Gradis-u Celje, Atri Mozirje in vsem drugim 
pa za vso njihovo podporo. 

Smo majhen klub, svetovna finančna kriza trka tudi 
na naša vrata, a prepričana sem, da bomo z dobro 
voljo, entuzijazmom in ljubeznijo do pasme kot 
doslej premagali vse ovire in tudi letos organizirali 
lepo in uspešno razstavo. V letu 2009  sodnica 
prihaja iz ZDA. Ime ji je  Ann Cookson in je dolgoletna 
vzrediteljica šar pejev.

Za konec še beseda o tem, da nas naslednje leto 
ponovno čaka velik in pomemben dogodek. 
Slovenija bo namreč  od 30.septembra do 3. oktobra 
2010 gostiteljica in organizatorka Evropske razstave 
psov. V okviru te razstave vas 1. oktobra 2010 vabimo 
v Varpolje, kjer bomo organizirali specialno razstavo 
za šar peje. Vabimo vas, da se teh velikih  razstav 
udelezite v čimvečjem številu. Sodnik na specialni 
razstavi bo ponovno znan specialist za pasmo, ki se 
je z veseljem odzval našemu vabilu.

Nasvidenje torej v Varpolju 12. septembra 2009 in 
nato še 1. oktobra 2010.

     Mirjana Buhovac, predsednica SKŠP
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To pismo zahvale bi moralo biti napisano in poslano 
gospe Mirjani Buhovac, predsednici Slovenskega 
kluba za šar peje, in vsem mojim prijateljem 
šar pejev že pred časom. Zaradi mojih delovnih 
obveznosti v Hongkongu sem ga spisal zelo pozno. 
Prosim, sprejmite moje iskreno opravičilo. 

Sojenje v Sloveniji
14. september 2008
4. specialna razstava Slovenskega kluba za šar peje 

Gospa Mirjana Buhovac me je v imenu kluba prijazno 
povabila kot sodnika za 4. specialno razstavo že 
v septembru 2006, ko sem skupaj z ženo Harine 
obiskal to lepo deželo. Slovenija je lepa in krasna, 
mirna in prijazna država. Lepoto njene pokrajine 
in umirjenost okolja od takrat nosim v sebi kot 
dragocen spomin.

11. septembra 2008 sem se pozno ponoči vsedel 
na letalo za nemški München in tam prestopil za 
Ljubljano, prestolnico Slovenije. Celoten polet je 
trajal okrog 21 ur in je bil zelo miren…nobenega 
hitenja in panike, kot se je to zgodilo pri prestopu 
v Parizu dve leti prej. Prispel sem na petek, 12. 
septembra, ob 10. uri zjutraj. V dobrem stanju.  
Osebno si, za vsak slučaj, rad rezerviram lete na 
način, da prispem dan pred dogodkom, kadar  let 
traja več kot 20 ur s prestopi. Septembra je v Hong 
Kongu sezona tajfunov.

Istega dne popoldne sem spoznal gospoda in gospo 
Kevina in Melanie Davis iz znane angleške psarne 
Ocobo / Mystyle Bulldogs. Kevin je prišel kot sodnik 
na specialno razstavo Slovenskega kluba za angleške 
buldoge, ki je bila določena na isti dan v istem okolju 
s šar peji.  Melanie in Kevin sta čudoviti osebi, vedno 
pripravljena deliti svoje znanje o buldogu, pasmi, ki 
mi je močno pri srcu. Lepo je bilo spoznati Davisove. 
Nastanjeni smo bili v istem hotelu- Športnem centru 
in hotelu Prodnik, v mirnih in lepih sobah za goste ob 
vznožju gora s pogledom na reko.  Srečali smo se na 
nekaj prijetnih večerjah in kramljali ter se nasmejali.  

14. september (nedelja), dan razstave
Razstava je potekala na sveže pokošenem in 
čedno okrašenem vadbišču Kinološkega društva 
zgornjesavinjske doline. Rečeno mi je bilo, da je 
prijavljenih 74 šar pejev, kar je dobra številka, iz 
13 različnih držav: Španije,  Švedske, Italije, Švice, 
Francije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Češke, 
Rusije, San Marina  in seveda Slovenije. 

Vsi šar peji so bili v odlični razstavni kondiciji, z odlično 
dlako, dobrim temperamentom in na splošno visoko 
kvalitetni.

Pse in psice se ocenjuje v naslednjih razredih: 
- razred šampionov – vsi šampioni
- odprti razred – minimalna starost  15 mesecev
- vmesni  razred – 15.- 24. mesec starosti
- razred mladih –9. – 18. mesec starosti
- razred najmlajših –6. – 9. mesec starosti
- razred mladičev –4. – 6. mesec starosti
- razred veteranov– nad 8 let  starosti

Po razstavnih pravilih FCI so posamezni psi ocenjeni 
z naslednjimi ocenami: odlično, prav dobro, dobro in 
zadostno. Sodnik za vsakega psa poda individualno 
oceno njegovih lastnosti. Smatram, da lahko ta 
ureditev pripomore k lastnikovemu/vodnikovemu 
širjenju znanja o pasmi in jim da razumeti, kaj 
določen sodnik išče.

Opažanja in mnenja 
 * V splošnem je bila kvaliteta razstavljenih psov na 
visokem nivoju, bili so odličnega zdravja in v odlični 
razstavni kondiciji ter dobro predstavljeni (razen 
4 ali 5, ki potrebujejo več treninga za razstavo). 
Nisem videl nezdrave dlake in samo dva psa sta 
imela pikčaste jezike.  Izgleda, da so na tej razstavi 
‘’horsecoati’’ številčno presegali ‘’brushcoate’’. 
Dejansko sem videl mnogo zelo dobrih, z dobrim 
telesnim ustrojem, ki so se obenem zelo dobro 
gibali. 

Med zahtevami, ki jih standard popolnosti postavlja 
glede dlake šar peja, osebno kot najpomembnejšo  
vedno upoštevam njeno strukturo. Pozabiti pa ne 
smemo, da je dlaka zgolj ena od mnogih vidikov 
razstave in da bodo dobri sodniki vedno upoštevali 
tudi druge odlike posameznega psa in njegovo 
celokupno uravnoteženo predtavitev v krogu.

   matgo law
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* Dva razreda, ki sta name na razstavi naredila 
največji vtis, sta bila ‘’psi- razred šampionov’’ in 
‘’psice- vmesni razred’’ (15- 24 m.), posebej razred 
psic, ki je bil sestavljen iz odličnih tipičnih predstavnic 
pasme. 

* Naziv BOB je šel Fuyuan’s Impact of Fire Queen, 
26. februarja 2007 koteni psici.  Vzreditelj/ lastnik: 
gospod Jason Wong. Močno črno pigmentirana 
psica globoke rdeče barve, s tipično glavo in 
gobcem, s tesno prilegajočimi se majhnimi ušesi, 
nasajenimi na vrh lobanje, z veliko, a ženstveno 
glavo, kvadratne telesne zgradbe z dobrimi kostmi 
in odličnim gibanjem, odlično ostro dlako in visoko 
nasajenim močnim repom.  V vseh pogledih odlična 
psica, kakršne nisem videl že nekaj časa. Presenečen 
sem bil, ko sem po razstavi izvedel, da je njen lastnik 
Kitajec, ki živi v Švici.
 
* Naziv BOS je dobil Ch. Elite’s Whiskay BID’NIZ, 
koten 22. junija 2004. Vzrediteljica/ Lastnici : gospe 
Sandra Woodal& Gabriela Zaro.  Močan samec 
jelenje barve, dobre velikosti, z zelo močno tipično 
glavo, odličnim izrazom, značilnim za šar peja, 
dobrimi proporci gobca in lobanje, lepimi ušesi, 
močno nasajenimi na vrh lobanje, očmi globoko 
vsajenimi, vendar svetle barve, dobro usločenim 
vratom, kvadrastega telesnega ustroja z močnimi 
koti, zelo dobro teksturo dlake in odličen v gibanju. 
Odličen tipičen predstavnik šar pejev in zasluženo 
šampion v pasmi. 

* Imel sem lepo število veteranov (nad 8 let starosti), 
ki so bili vsi odličnega zdravja, aktivni in so uživali v 
razstavljanju. Moram čestitati njihovim lastnikom. 
Za svoje trdo delo in ljubezen ste si resnično zaslužili 
velik aplavz, s katerimi so vas nagradili gledalci ob 
krogu. 

Večerni banket
Potekal je v restavraciji Športnega centra Prodnik. 
Ljubitelji šar pejev in buldogov so se zbrali za 
skupnimi mizami. 

Pred večerjo sem se na kratko, a prijetno, pogovoril 
z gospo Željko Fon Zidar, urednico Kinologa (revijo 
Kinološke zveze Slovenije) in FCI sodnico. Vsebine 
revije zaradi slovenskega jezika ne razumem, a na 
slikah vidim, da je bil v njej objavljen članek o šar 
pejih in eden o kraševcih, slovenski pasmi ovčarjev, 
o kateri bi zelo rad izvedel kaj več.

Večerja je bila prijetna, z dobro hrano in pijačo, 
pomenki in smehom. Povabljen sem bil, da 
spregovorim par besed. Govoril sem o razstavi 
in podal nekaj svojih mnenj, ki so se nanašala na 
standard šar pejev, posebej na dlako. Prav tako 
sem izkoristil priložnost in predstavil še eno kitajsko 
pasmo, neznano svetu preko oceana. O teh psih, 
ki se imenujejo Chongqing lovski psi, sem povedal 
svojo zgodbo (študijo in observacijo) izpred 9 let v  
Chongqingu.

‘’Po- razstavna zabava’’/ After-show Party 
ponedeljek, 15. september 2008 
Na svoj prosti ponedeljek pred torkovim odhodom 
sem se udeležil ‘’after- show’’ zabave na vadbišču, 
kjer je prejšnji dan potekala razstava. Zelo sem 
užival v prijateljskih in prostih izmenjavah mnenj 
o šar pejih s prijatelji pasme iz mnogih držav. Dolg 
pogovor sem imel z go. Karen Karlssan s Švedske, 
ki namerava vzrejati šar peje. Videl in poigral sem 
se z leglom mladičkov… Zelo sem užival, saj sem to 
pogrešal mnoga leta od takrat, ko sem prenehal z 
vzrejo.  

Ponovno moram čestitati Mirjani in članom 
Slovenskega kluba za šar peje, da so specialno 
razstavo 14. septembra 2008 pripravili tako uspešno. 
Kolikor razumem, je bilo delovnih parov rok pri 
razstavi precej malo. Vsak izmed vas je moral zelo 
trdo delati za ta odličen rezultat. Užival sem v vsaki 
minuti, preživeti z vami.

Še enkrat, hvala gospod Lovro Rozman & gospa 
Mirjana Buhovac iz Slovenskega kluba za šar peje, 
in hvala vsem vajinim sponzorjem, ki so me drago 
‘’uvozili’’ kot sodnika.

Najlepša hvala gospodu Dejanu Buhovacu in njegovi 
očarljivi ženi Adrijani, ki sta zame skrbela med mojim 
bivanjem v vaši deželi.   

Velika hvala mojemu prijatelju iz Španije Fernandu, 
ki je spakiral moja darila in spominke in enako 
mojima dvema prijetnima mladima damama, ki 
sta opravljali naloge vodje kroga in zapisničarke na 
razstavi. Obe sta mi bili v veliko pomoč. Nenazadnje 
hvala lastnikom in vodnikom vseh šar pejev, ki so 
prišli na razstavo. Vsi vi ste omogočili njen uspeh.

      Matgo Law
November 2008
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rezultati 
specialke 

sodnik Matgo Law

Psi razred mladičev/Males Baby Class (4-6m.)

VP1 D'Bushi De L Empire De Nailkomba; lastnik/
owner: Veronique Falzon (na sliki)

VP2 GingerPei's Dance Up To The Dawn; lastnik/
owner: Psarna Ginger Peis

VP3 Buster of Crease of Wisdom; lastnik/owner: 
Fausto Galetti, Of the Crease of Wisdom

Psi razred najmlajših/Males Puppy Class (6-9m.)

VP1 Peppe Nero Better Without Botox; lastnik/
owner: Rita Soti (na sliki)

Psi razred mladih/Males Junior Class (9-18m.)

Exc1, PRM Cossie Du Val de genets; lastnik/
owner: Grimaldi & Veronique Falzon (na sliki)

EXC2 Explosive Strong Boy For Us; lastnik/owner: 
Silvia Piatti

EXC3 Golding Power of the night; lastnik/owner: 
Katrin Bach

EXC4  Tai Shi's Fubu; lastnik/owner: Rita Soti

VG Golding Red Carpet; lastnik/owner: Jessika Le 
Nair
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Psi vmesni razred/Males intermediate Class (15-24m.)

EXC 1, CAC Golding Once Again; lastnik/owner: 
Eva Perez Grau (na sliki)

EXC2, R. CAC He 's Just My Sunshine Del Peodoro; 
lastnik/owner: Gabriela Zaro

EXC3 R-Lee Ticket To Walnut Pie; lastnik/owner: 
Laura Fesus

EXC4 Golding Masterpiece In My Mind; lastnik/
owner: Saša Milešević

Psi odprti razred/Males Open Class (15m+)

EXC 1, CAC Golding Jumbo Jet; lastnik/owner: 
Andraž Bizjak (na sliki)

EXC2, R. CAC: Promise pei all my love; lastnik/
owner: Robert Rumez
EXC3 Deakie Shoutintheodds; lastnik/owner: Toth 
Tiborne in Viktor Zoltan Lanti

EXC4 Vladimir Du Val De Genets; lastnik/owner: G. 
Krauze

VG Thundermoon's Driven By Success; lastnik/
owner: Galetti Fausto, Of the Crease of Wisdom

VG Art Amanda's Dream; lastnik/owner: Martina 
Perinkova

Psi razred prvakov/Males Champion Class

EXC 1, CAC, BOS Ch. Elite's Whiskay BID'NIZ; 
lastnik/owner: S. Woodal & Del Peodoro (na sliki)

EXC2, R. CAC Ch. Margem's Crunch Golden Edge; 
lastnik/owner: Dee Dee Wells, Psarna Margem's, in 
Dejan Buhovac, Psarna Golding

EXC3 Ch. Golding Fair Play Lee; lastnik/owner: 
Sonja Kočar

EXC4 Ch. Cavalier Erante Del Peodoro; lastnik/
owner: Fausto Galetti, Of the Crease of Wisdom

EXC5 Ch. Chagall's Lord of Ring; lastnik/owner: 
Karen Karlsson

Psi razred veteranov/Males Veteran Class (8 let +)
EXC1, PRV Ch. Pride Du Val De Genets; lastnik/
owner: Letizia Grimaldi (na sliki)

Psice razred mladičev/Females Baby Class (4-6m.)

VP1 Four roses Del Peodoro; lastnik/owner: All. 
Del Peodoro, Gabriela Zaro (na sliki)
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VP2 Janis Joplin Quasar; lastnik/owner: Venceslava 
Černa

P3 Peppe Nero Dab of daylight; lastnik/owner: Rita 
Soti

Psice razred najmlajših/Females Puppy Class (6-9m.)

VP1 Peppe Nero Canabis; lastnik/owner: Rita Soti 
(na sliki)

Psice razred mladih/Females Junior Class (9-18m.)

EXC1, PRM Safira Of the Crease of Wisdom; 
lastnik/owner: Fausto Galetti (na sliki)

EXC2 Golding Naughty But Nice; lastnik/owner: 
Tatjana Knapp & David Pogorelc & Dejan Buhovac, 
Psarna Golding

EXC3 Golding Precious Love; lastnik/owner: Andreja 
Loviscek

VG Elite Blue Buexus Coni; lastnik/owner: Vesna 
Grizold

VG Golding Now Or Never; lastnik/owner: Jelena 
Cvetković & Dejan Buhovac, Psarna Golding

Psice vmesni razred/Females Intermediate Class (15-24m.)

EXC1, CAC, BISS Fuyuan's Impact Of Fire Queen; 
lastnik/owner: Jason Wong (na sliki)

EXC2, R. CAC Golding One In A Million; lastnik/
owner: Neša Smiljanić & Dejan Buhovac, Psarna 
Golding

EXC3 Bairei De Ginger Peis; lastnik/owner: Jesus 
Fernando Rey Casares

EXC4 Babaocha Mularoni's house; lastnik/owner: 
Lamberto Mularoni

EXC5 Golding Miss Molly; lastnik/owner: Barbara 
Fabjan

VG Orchidea Blue Pu Ang; lastnik/owner: Fausto 
Galetti, Of the Crease of Wisdom
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Psice odprti razred/Females Open Class (15m. +)

EXC1, CAC Trinitrotoluene T.N.T. Del Peodoro; 
lastnik/owner: Gabriela Zaro (na sliki)

EXC2 R. CAC Edelweiss Del Peodoro; lastnik/owner: 
Metka Jerina

EXC3 Changshou Xian Madame Betterfly; lastnik/
owner: Rita Soti

EXC4 Yijing's Away To Wymander; lastnik/owner: 
Pocza Erno

EXC Gold Panonia Amelie Charlotte; lastnik/owner: 
Tatjana Knapp in David Pogorelc

EXC Vanity Girl Od Kuče R; lastnik/owner: Vanja 
Knez

VG Ch. Akihisa De GingerPeis; lastnik/owner: Eva 
Perez Grau, GingerPeis

VG Poseidon Of The Crease Of Wisdom; lastnik/
owner: Fausto Galetti, Of the Crease Of Wisdom

VG Golding Joke's On You; lastnik/owner: Soprano & 
Falzon
VG Nanzao Elite; lastnik/owner: Aleksandra 
Janković

VG Gold Panonia All I Want Is You; lastnik/owner: 
Tina in Mario Smrtnik

Psice razred prvakinj/Females Champion Class

EXC1, CAC Ch. Golding Yum Yum; lastnik/owner: 
Neša Smiljanić & Dejan Buhovac, Psarna Golding 
(na sliki)

EXC2, R. CAC Ch. Marlehn's Pei Bodega La Luna; 
lastnik/owner: Maja Babšek

EXC3 Ch. Fuyuan's Guan-Jie; lastnik/owner: Jason 
Wong

Psice razred veterank/Females Veteran Class (8 let+)

EXC1, PRV Apple Bee Zoone; lastnik/owner: 
Klemen Eržen (na sliki)
 

EXC2 Bek Shan Pu Ang; lastnik/owner: Galetti 
Fausto, Of the Crease of Wisdom

EXC3 Amazon Dream Beauty; lastnik/owner: 
Klemen Eržen

na sliki: Mirjana Buhovac in  Matgo Law 
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utrinki z večerje po 
4. specialni razstavi
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da bi večkrat sodil tukaj v Evropi! Škoda, da sem imel 
pred sabo dolgo vožnjo domov in se nisem mogel 
udeležiti večerje po razstavi. Rad bi se bil pogovoril z 
g. Lawom o naši čudoviti pasmi in o njeni prihodnosti. 
In seveda slišal njegovo mnenje strokovnjaka za 
pasmo šar pej.

Na koncu hvala Mirjani in Dejanu za to čudovito 
razstavo in seveda hvala vsem mojim prijateljem v 
Sloveniji. Slovenija je lepa dežela in prepričan sem, da 
se bom še vrnil.

       Jason Wong

Dragi prijatelji šar pejev,
najprej bi se rad zahvalil tebi, Mirjana, da si me 

prosila za članek o 4. klubski razstavi 2008 v Varpolju. 
To je zame velika čast. 

Svoje pse sem prijavil v zadnjem trenutku in tako dobil 
priložnost spoznati sodnika g. Matga Lawa. Že tako 
sem zamudil klubsko razstavo pred dvema letoma, na 
kateri je bil prisoten kot častni gost.

V tednu razstave je bilo vreme tukaj v Švici zelo slabo. 
Deževalo je več dni. Nisem bil prepričan ali naj se peljem 
na razstavo ali ne, ker nisem vedel, kakšno je vreme 
v Sloveniji. V soboto zvečer, ko je dež ponehal, sem 
se odločil za pot na razstavo v upanju, da bodo ceste 
preko Nemčije in Avstrije bolj suhe. Po osmih urah poti 
sem bil v Sloveniji. Nedelja je bila zelo hladna glede 
na dejstvo, da smo bili sredi septembra. Na prizorišču 
razstave je že bilo nekaj lastnikov s svojimi psi. To je 
bilo prvič v zadnjih šestih letih, da sem se peljal tako 
daleč na razstavo. Srečal sem se s prijatelji vzreditelji 
in tudi z nekaterimi vzreditelji, ki jih od prej nisem 
poznal. Vsi so bili zelo prijazni in steklo je nekaj prijetnih 
pogovorov, preden je g. Law začel z ocenjevanjem. 
Moj prvi vtis je bil: “ Vau…”, ko sem videl vedno več 
lastnikov, ki so prihajali s svojimi psi. Še nikoli nisem 
bil videl tako kakovostnih psov na eni razstavi. Posebej 
horsecoatov. 

Zelo zanimivo je bilo opazovati sojenje g. Lawa. Vzel 
si je čas za vsakega posameznega psa, od razreda 
mladičev do razreda veteranov! Bil je prvi sodnik, kar 
se jih spomnim, ki je sodil zelo korektno. Previdno 
je premeril lastnosti psa. Tukaj v Evropi ni veliko 
sodnikov, ki to počno. G. Law je bogastvo za našo 
pasmo. Vesel sem, da sem ga spoznal osebno in da 
sem imel priložnost videti njegovo sojenje. Želim si, 

vtisi obiskovalcev 

Udeležba na specialni razstavi Slovenskega 
kluba za šar peje je bila za nas čudovita izkušnja, 

še posebno zaradi sodnika, ki je prvič sodil v Evropi, 
g. Matga Lawa, žive legende v svetu pasme šar pej. 
Gospod, ki je rešil pasmo pred izumrtjem, lahko 
bolje kot kdorkoli drug vidi napredek in nazadovanje 
vzreje v teh letih. Bil je eden prvih, ki se je boril za 
ohranitev šar pejev, pasme, ki bi brez njegovega 
truda že izumrla.

Težko je ubesediti občutke, ki so nas prevevali, ko je g. 
Law ocenjeval naše pse. Morda bi lahko vse občutke 
povzela z besedo »počaščena«. Kajti tako je bilo. Bila 
sem globoko počaščena, da sem imela možnost, da 
je moje pse ocenil Matgo Law, ki je pokazal neskočno 
potrpljenje in prijaznost, brez znakov utrujenosti in 
popuščanja kljub nenaklonjenemu vremenu. 

Številčno udeležbo in korektnost sojenja sta 
pospremila izjemna prijaznost in nasmeh na obrazu. 
Lokacija je bila prelepa, obdana z zelenjem in veliko 
prostora. Organizacija je bila brez napak, vzdušje pa 
zelo sproščeno.

Z gotovostjo lahko rečem, da bom zame zelo 
pomembno specialko obdržala za vedno v svojem 
spominu.

      Gabriella Zaro, psarna del Peodoro, Italija
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Dne 14.9.2008 je slovenski klub za šarpeje 
organiziral svojo 4. specialno razstavo. 

Udeležba je bila zelo velika. Prijavljenih je bilo 74 psov 
iz mnogih držav Evrope. Po e-mailu sem od kluba 
dobil sporočilo, da bo na razstavi sodil g. Matgo Law 
iz Hongkonga. To si moramo šteti v veliko čast, kajti 
g. Matgo v Evropi še ni sodil. Če sodnik ne bi bil g. 
Matgo, psa ne bi prijavil, ampak bi na razstavo prišel 
le kot gledalec. Ker pa vsi vemo, da je g. Matgo človek, 
ki je rešil nam najljubšo pasmo pred izumrtjem, sem 
se odločil psa prijaviti, ker mi bo ocena od njega 
veliko pomenila. In na koncu mi je res. Pri sodniku 
mi je bilo zelo všeč njegovo ocenjevanje. Za vsakega 
psa posebej si je  
vzel čas, da si ga je podrobno ogledal, ga pretipal od 
glave do pet, potem pa ocenil. Vem pa, da je imel 
pri tako velikem številu odličnih psov težko delo. 
Po končani razstavi je sledilo slikanje s sodnikom 
g. Matgom in predsednico slovenskega kluba za 
šar peje, gosp. Mirjano Buhovac. Po čudovitem, a 
zelo mrzlem in na trenutke deževnem dnevu, smo 
bili povabljeni v športni center Prodnik, kjer so nam 
ponovno postregli z odlično večerjo. Pri večerji smo 
se pogovarjali o sami razstavi, o pasmi nasploh in 
prisluhnili g. Matgu, ki nam je izrazil svoja mnenja o 
naših psih, katera so bila zelo pozitivna. Večer se je 
počasi bližal koncu, zato se je bilo potrebno odpraviti 
proti domu. 
V veliko veselje bi mi bilo, če bi nas g. Matgo še kdaj 
obiskal.
Na koncu, pa gre pohvala majhni skupini vodij 
Slovenskega kluba za šar peje, ki so porabili ogromno 
časa, denarja in še marsičesa, za tako kvalitetno 
izpeljano specialno razstavo 2008. 

      Andraž Bizjak 

Razstava.. ne morem reči drugega kot, da je 
bilo krasno. Kljub slabemu vremenu smo se vsi 

zabavali in uživali. Družba je bila odlična in mislim, 
da je kar vsem ljubiteljem pasme poskočilo srce, 
saj je bilo toliko shar-peijev na kupu. Organizacija 
je bila fantastična, za to pripadajo vse čestitke 
naši Mirjani. Vse Golding gubice so dosegle visoko 
uvrstitev in odlične ocene. Občutek, ko ti rešitelj 
pasme Matgo Law oceni tvojo gubico je neverjeten, 
ko pa dobiš od njega še odlično oceno potem je to 
res nekaj najlepšega. Zelo sem bila vznemirjena, 
saj je bila to moja prva razstava in z veseljem 
lahko povem, da se že veselim nove razstave.

       Katrin

Meni je bilo na razstavi zelo všeč, organizacija 
je bila super prav tako tudi vzdušje in izredno 

veliko shar pejev. Toliko shar pejev vidiš samo še na 
evropski razstavi. 
Hvala lepa za dobro organizacijo in vzdušje. Drugo 
leto spet pridemo. 
 
      Meta Jerina
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Ponosna sva, da sva imela priložnost 
sodelovati na 4. specialni razstavi v organizaciji 

Slovenskega kluba za šar peje. Hvaležna sva, da 
smo lahko po dolgi poti iz Španije uživali v odlično 
pripravljeni razstavi v popolnem okolju, v prostornem 
in popolno okrašenem ringu.Rada bi čestitala 
Slovenskemu klubu za šar peje za velik trud in dobro 
delo pri organizaciji dogodka. Posebne čestitke za 
trdo delo in neumorno strast, ki ju je mesece pred 
specialno razstavo posvečala dogodku, pri tem 
veljajo predsednici, ga. Mirjani Buhovac.

Bil je nepozaben dan, razstava, ki ji je poseben pomen 
pridala prisotnost prestižnega sodnika g. Matga 
Lawa. Rezultati tega dne niso bili najpomembnejši; 
priložnost, da smo lahko spoznali in prepoznali 
mnenje o razvoju naše pasme s strani  g. Lawa- že 
samo to je opravičilo našo prisotnost na specialki.

V redki pasmi, kot je šar pej, je zastopanost 13 različnih 
držav uspeh, s kakršnim se ne more pohvaliti mnogo 
klubov v svetu. Prepričana sva, da bo na začrtani poti 
Slovenski klub za šar peje ostal tudi v prihodnjih letih.

Upava, da se bomo lahko udeležeili tudi 5. specialne 
razstave naslednje leto, ki bo nedvomno vnovič 
uspešna v smislu organizacije in prijav.

Čestitke Mirjana, Lovro, Dejan in vsi iz Slovenskega 
kluba za šar peje. Hvala za vašo gostoljubnost in 
strast do šar pejev. Nasvidenje prihodnje leto.

       Eva Pérez & Marcos Font

Na čudovitem terenu Kinološkega društva 
Zgornje Savinjske doline so se ponovno zbrali 

številni vzreditelji in ljubitelji pasme šar pej s svojimi 
reprezentativnimi psi, da bi jih predstavili na 4. 
specialni razstavi , ki jo je pripravil Slovenski klub 
za šar peje in njegova predsednica gospa Mirjana 
Buhovac. 

V veliko veselje nam je bilo, da smo na sami razstavi 
izmenjali izkušnje z razstavljalci iz Slovenije, Španije, 
Francije, Madžarske in drugih držav. Uživali smo v 
izvrstnih predstavitvah psov  s strani njihovih vodnikov.

Pse je ocenjeval  renomirani sodnik gospod Matgo 
Law, ki se imamo zahvaliti , da je šar pej rešen pred 
izumrtjem. 

Zaradi tega smo lahko zelo ponosni, da smo tudi 
letos, tako kot lani dosegli zelo dobre rezultate z 
naso psicko Golding One In A Million, ki je bila druga 
v vmesnem razredu, ter s šampionko Golding Yum 
Yum, ki je zmagala razred prvakinj. 

Po koncu te čudovite predstavitve smo vsi 
razstavljalci povabljeni na večerjo v tradicionalno 
slovensko gostilno, športni center Prodnik, kjer 
smo uživali v čudovitem druženju ob odlični hrani 
tradicionalne slovenske kuhinje, uživali smo 
seveda v družbi  naših prijaznih domačinov. Po 
izvrstni večerji smo imeli priložnost, da poslušamo 
predavanje gospoda Matga Lawa o reševanju te 
čudovite pasme. Gospod Matgo Law nas je seznanil 
tudi o svojih prizadevanjih za reševanje in priznanje 
še ene kitajske pasme. 

Za nas in vse tiste, ki v svojih srcih hranijo ljubezen 
do pasme šar pej, ki je takorekoč čez noč spremenila 
svoj status in od skoraj izumrle pasme  postala zelo 
popularna, predstavlja 4. specializirana razstava za 
šar peje v organizaciji Slovenskega kluba za šar peje, 
nepozabno izkušnjo.

       Minja in Nesa Smiljanic, Panonian Train kennel
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Petek 12. september, končno smo tukaj. 
Sončen odhod ob 8.30 iz našega lepega 

jugovzhoda, prihod v Slovenijo ob 00. 30. (dežuje)
Ko vidimo, da nas čakajo Mirjana Buhovac, 
predsednica Slovenskega kluba za šar peje in lastnica 
psarne Golding, Eva, Marco in Fernando, smo zelo 
veseli. Sledi odkritje bungalovov, namestitev psov in 
klepetanje do 4. ure zjutraj.

Sobota, 13. september, vreme se ni izboljšalo, 
ampak nič zato. Slovenija je čudovita, brezkončni 
zeleni pašniki, gorske koče, občutek, da smo kot 
na Savojskem…. Končno srečamo osebe, ki smo 
jih poznali samo preko interneta, končno vidimo 
njihove pse in nismo razočarani, v resnici so še lepši. 
Predstavitev enih in drugih, kratko zasedanje, vsi 
skupaj, trenutek fantastičnih pogovorov. Okrog 
12. ure gremo jest v restavracijo, kjer poskusimo 
turistični meni (juha z rezanci, solata, tradicionalna 
jed sestavljena iz pečenke, riža in krompirja). 
Ekspresno kratek  obisk, dežuje in cesta prejšnjega 
dne je neravna! In nato malo počivamo. Po trudu in 
za tolažbo popijemo kozarček v baru kampa, kjer 
nam poslovodja podari češnje, poslušamo slovensko 
glasbo, še enkrat super trenutek za vse skupaj. Drugi 
francoski prijatelji se nam pridružijo in jemo v piceriji. 
In nato spanje, jutri je velik dan….

Nedelja, 14. september, ne dežuje! Pred začetkom 
razstave šar pejev in angleških buldogov smo deležni 
kratkega predstavitvenega govora dveh sodnikov. 
74 psov je prijavljenih na to mednarodno razstavo, 
o čemer lahko zahodni klubi samo sanjajo! Matgo 
Law, rešitelj pasme šar pej je pred nami. So to sanje? 
Ne, to je on! Že dve leti čakamo nanj, srečanje z 
njim je bila že utopija, ampak on je tisti, ki bo sodil 
naše pse! 10. ura: razstava se končno začne. Tam je 
predstavljenih 13 različnih narodov. Kakšen uspeh! In 
odkrili bomo sodnika, končno bolj strastnega moža, 
ki si za sojenje vsakega psa vzame čas, ki se zelo 
nežno približa psu in se do njega vede tako prisrčno, 

da smo očarani. S psom se pogovarja, natančno ga 
pregleda: oči, zobe, jezik, mero čelne strani glave s 
prsti, dotik ušes, vrat, hrbet, spodnji del hrbta, rep, 
ki vleče navzdol, da bi preveril njegovo prožnost, itd. 
Med tekom psa v trikotniku, je resnično pozoren na 
vse. Ob vrnitvi se spusti, da bolje vidi hojo. Nato se 
vsak postavi v statičen položaj. Naš sodnik navede 
komentarje zapisnikarici. Nato zadnji krog po stezi 
in naprej. Razstava se konča okrog 18.30. Kakšni 
občutki, kako lepi šar peji in predvsem kakšna 
vedrina okrog ringa. Gremo proti restavraciji, kjer 
nas čaka slastna pojedina, ki nam jo je podaril klub. 
Mirjana nam sporoča, da bo Matgo Law imel govor. 
Na začetku njegovega govora se nam zahvali za 
našo prisotnost in nam razložl, da si pred 40 leti ne 
bi nikoli mislil, da bodo ljudje tako navdušeni nad šar 
peijem. Po njegovem mnenju so bili psi, ki jih je on 
sodil, vsi odlične kvalitete in imajo odlično kožo. Vrne 
se na dejstvo, da se časi dejansko spreminjajo, stvari 
se razvijajo in šar pej sam se je razvil, ampak v skladu 
z njim je 5 bistvenih točk, ki označuje šar peja:

- Dlaka naj bo tako kratka, kot je le mogoče.
- Dlaka mora biti ravna.
- Dlaka mora biti ostra (ležeča dlaka ni dlaka šar peja)
- Pigmentacija: jezik, nebo, blazinice, morajo biti   
   popolnoma temni, ne glede na barvo kože.
- Rep mora biti prožen in segati na hrbet.

Nato nam pokaže slike in na naše veliko presenečenje 
je to pes šar pej, ki izhaja iz Kitajske. Razloži nam, da 
je prvi standard, ki so ga njegovi rojaki slabo prevedli, 
standard, ki ga je napisal po ameriško. Šar pej, ki ga je 
on 'ustvaril', se je spremenil.  Po njegovem mnenju
je bila razstava uspešna in je zelo ponosen, da je 
videl tako veliko število predstavljenih držav. Po 
končanem večeru imamo v glavi polno čudovitih slik, 
naučili smo se mnogo novega o naši pasmi, sama 
sreča. 

Ponedeljek 15. septembra, ura povratka, na srečo 
gremo zadnjič šli obiskat Mirjano in njeno psarno. 
Odhod iz Slovenije ob 9.00, prihod ob 19.00, naš 
konec tedna se je končal in vendar sem med pisanjem 
teh vrstic še vedno med oblaki. Čarobno, to je edina 
beseda s katero lahko opišem naše potovanje!
 

       Hedwiga Houdais in Sandra Soprano
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Ponovno smo prišli ... 
30  let po prihodu prvega šar peja v Evropo in 

dobrih 35 let po slavnem pozivu po rešitvi pasme 
mladega Matga Lawa v ameriški reviji Dogs, se je 
zgodila 4. specialna razstava Slovenskega kluba za 
šar peje. Sodnik je bil prav zaslužni gospod Law. 
Kako vidi standard sodobnega šar peja?

Peščica razstavljalcev in psov se nas je pred pomemb-
no razstavo v mali šoli, ki jo je z veliko občutka vo-
dila gdč. Mojca Štrukelj, poskušala privaditi ideji, 
da sta vodnik in pes predvsem  dobro usklajen tim, 
ki mora za tisto ‘’elegantno lebdenje’’ v ringu trdo 
delati. Prežvečiti na dekagrame salame in sira in 
riževih kolačev, preden se doseže lahkoten dolg ko-
rak v nepretrganem gibanju... ‘’Lebdet’’ smo prišli v 
družbo razstavljalcev iz 13 različnih držav, med ne-
sporno visoko kvalitetne šar peje evropske vzreje. 

Detaljno poznavanje pasme g. Lawa je v hladnem 
Varpolju v nazive najlepših psov dvignilo kar nekaj 
meni ljubih predstavnikov kratke horse dlake. Obe 
psici, ki sem ju pripeljala s sabo (in ne, v ringu še ne 
‘’lebdimo’’) sta dobili odlično oceno. 

Prav tako oceno si zasluži tudi organizacijski odbor 
razstave, ki se je ponovno izkazal in nam omogočil 
krasen dan v družbi  predstavnikov in ljubiteljev ple-
menite pasme, zaradi katere se družimo, za katero 
se učimo in delamo. Hvala vam.

       Tatjana Knapp

prvi vzrejni pregled, Varpolje,  14. september 2008  
 
Člani Slovenskega kluba za šar peje smo si od svoje 
ustanovitve prizadevali za spremembo vzrejne 
komisije oziroma za novo vzrejno komisijo. To smo 
tudi dosegli, v letu 2008 je bila imenovana Državna 
komisija za šar peje  v sestavi: 

- predsednica: Cvetka Bogovčič
- čani:  - Boris Baič , 
 - Alenka Černe , 
 - Mirja Lapanja in 
 - Andreja Čučnik

Prvi vzrejni pregled je bil opravljen v času pavze za 
kosilo na specialni razstavi v Varpolju.

Vsi psi, ki so pristopili vzrejnemu pregledu, so bili 
ocenjeni z najvisšo vzrejno oceno A.
 
Čestitke lastnikom in veliko sreče pri začetku vzreje.

Državna komisija 
za šar peje
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S čim je šar pej pritegnil vašo pozornost? 
Očitno boste res naložili možganom te stare gospe 
odgovarjanje na vsa ta vprašanja. Potrudila se bom, 
toda ne pozabite, da imam bolezen ’’oldtimerjev’’, 
ok. To sem povedala, nadaljujmo. 
O šar pejih sem izvedela od svoje mame in očeta, 
Margrette in Johna Pattersona. Daleč nazaj v letu 
1972, ko sta prvič videla fotografijo. Mama je sliko 
pokazala očetu, ki je rekel, da izgleda kot pujs. Ona 
je odgovorila: ‘Ne, pravijo, da je kitajski bojni pes.’ 
Pritegnilo jo je in v naslednjih nekaj letih se je skušala 
česa naučiti o tem psu čudnega izgleda. Nekje v letu 
1974 je zagledala reklamo za tekmovanje psov  redkih 
pasem zelo blizu doma, v Hilardu v Ohiu. Navedeno 
je bilo, da se bodo razstavljali šar peji. Vztrajala je, 
da se razstave udeležijo, čeprav je bila velikonočna 
nedelja. Moja sestra z možem ter moj dedek so bili v 
mestu. Vsi so šli gledat šar peje na to razstavo. Sodila 
sta Bob in Ellen Fetter. Takrat so prvič videli šar peja 
v živo. Psi so prišli iz cele države, bilo jih je 10 do 
12. Dee Seas iz Mansfielda v Ohiu je bila tam, nekaj 
ljudi iz Chicaga in drugi. Mamo je vsekakor zasvojilo. 
Nedolgo zatem sta šla k sodniku v Carolini in odkrila 
še eno psarno ter si šla pogledat njihove pse. Nihče 
ni imel mladičkov naprodaj. 
1976 sta bila kot sodnika povabljena v Hong Kong in 
oče se je odločil, da bo našel Matga in izvedel več o 
tej pasmi.Najbrž je preklical na ducate različnih ljudi 
na Kitajskem v iskanju Matga. Končno sta dobila 
nekoga, ki je uredil, da ju je poklical nazaj. Matgo je 
predlagal, da se sestanejo na Victoria Station in da ju 
bo peljal v svojo psarno. Vprašala sta, kako ga bosta 
spoznala, saj ’njima vsi Kitajci izgledajo enaki.’ Rekel 
je, da naj stojita tam na enem mestu in ju bo našel. 
In ju je.

Zakaj ste se vi pričeli ukvarjati s pasmo? 
Kdaj? 
No, potem ko je Matgo našel mamo in očeta in 
ju odpeljal v svojo psarno, sta bila odločena, da 
bosta imela šar peja. Matgo takrat ni imel majhnih 
mladičkov, imel pa je šestmesečno psico, ki je ni 
nameraval prodati zaradi dolžine dlake. Zdela 
se mu je precej predolga in ni želel prodati psa z 
neustreznim kožuhom. Odklonil je, da jo jima proda 
in odšla sta zelo razočarana. Naslednjih nekaj tednov 
so se klicarili sem in tja in končno je popustil in jima 
poslal Down Homes Icon, ‘Pruno’. Takrat je bila 
stara 8 mesecev in čudovita v njunih očeh. To je bilo 
oktobra 1976. Vanjo sem se zaljubila na prvi pogled 
in bila odločena, da bom imela svojega šar peja.

Kako ste nabavili svojega prvega šar peja? 
Ste ga dobili iz ZDA ali preko oceana? Se 
spomnite, koliko ste plačali za prvega psa? 
Ste bili na čakalni listi za mladička? 
Joj, nisem kupila svojega prvega šar peja, moja 
mama jo je kupila in mi jo podarila. Prišla je iz Hong 
Konga, iz psarne Chinese Diamond, od gospoda 
Yu Ying Waija. Ime ji je bilo Chinese Diamond Dao 
Ching, klicala pa sem jo ‘Moochie’ ali ‘La Poo’. Bila je 
horsecoat samička jelenje dlake z lisastim jezikom. 
Ni bila najlepši šar pej na svetu, a je imela zlato srce 
in nas je imela vse rada. V rodovniku je imela samo 
očeta in mater. Skotena je bila 11. 5. 1978, na rojstni 
dan mojega moža, in je živela preko 15 let. Morala 
sem jo dati uspavati zaradi starostnih tegob. 
Resnično se ne spomnim, kdaj sem kupila svojega 
psa. V vseh svojih letih vzreje sem jih kupila le nekaj. 
Možno je, da sem prvega mladička kupila od Marge 
Calltharp. Ime ji je bilo ch. Blackstone Bamboo 
of Marbo, klicali smo jo ‘Bamboo’. Bila je jelenja 
horsecoat samička z dobrimi kolki. Nikoli nisem bila 
na čakalni listi. Sodeč po pogodbi sem plačala 1500 $. 
Skozi leta sem kupila še nekaj šar pejev, a ne veliko. 
Večinoma je šlo za menjave ali lastno vzrejo. Tudi 
precej tistih, ki sem jih kupila, sem vrnila prvotnim 
lastnikom iz tega ali onega razloga.

Ste prejeli pasemski standard ali opis skupaj 
s svojimi prvimi psi? Ste dobili kakšne 
fotografije ostalih psov, preden ste dobili 
svojega? Koliko je bil star vaš prvi pes? 
Ne, mnogo let sploh nisem vedela, da obstaja 
standard. Vedela sem samo tisto, kar sta materi 
povedala Matgo in Dee Seas. Da, videla sem slike 
šar pejev in dobila sem sliko ‘Moochie’, preden je 

Intervju Dee-Dee
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prispela s Kitajske. Stara je bila morda 3 mesece, ko 
smo jo dobili. Mama je rekla, da je bila cena približno 
300 $ plus prevoz. 
Mama je bila udeležena pri nastajanju ameriškega 
pasemskega standarda. 

Na koga ste se na začetku zanašali glede 
informacij o pasmi? Ste si izmenjavali 
izkušnje o zdravstvenih težavah? 
Večinoma je šlo za ugibanja, kar se tiče informacij 
o pasmi. Večino sem se naučila od mame. O 
zdravstvenih težavah smo se učili sproti. Nikoli ne 
bom pozabila prvega legla mladičkov. Mama me je 
vprašala če imajo repe. Odgovorila sem, da seveda 
imajo repe, jih ne bi smeli? Rekla je, da je slišala, da 
se nekateri skotijo z zelo kratkimi repi ali brez njih. Pri 
2 tednih sem čakala, da odprejo oči in nisem videla 
nobenega očesa. Odpravila sem se k veterinarju, 
kjer so rekli, da izgleda, kot da jih nimajo. Nato 
smo izvedeli za šivanje in smo našli oči. Na začetku 
je bilo strašljivo. Ne veste, koliko veterinarjev sem 
učila šivati veke, preden sem to začela delati sama. 
Mimogrede, sem veterinarski tehnik.
Še veliko stvari sem se naučila sčasoma in zdelo se 
je, da je bilo vedno nekaj novega ali strašnega, kar bi 
me moralo skrbeti. Poskušanje in napake, tako smo 
se učili.

Kdo so bili vaši zgodnji mentorji? Kateri je 
bil najboljši nasvet, ki so vam ga dali? 
Kot sem že povedala, sem na začetku imela samo 
svojo mamo. Kar se tiče nasvetov, bi rekla, da je 
potrebna potrpežljivost. Trud za izboljšanje pasme. 
Z leti sem se pogovarjala z mnogimi ameriškimi in 
svetovnimi vzreditelji. Še vedno to počnem in se 
učim novih stvari, vsak dan. 

Povejte nam kaj o svoji psarni in ciljih. 
Margem Hills je bila prvotno psarna bassetov. Moja 
mati je Margretta, ‘’teta’’ pa Emily, od tod Margem. 
Dolga leta smo vzrejali bassete in shih-tzuje. Odrasla 
sem in odšla na kolidž, se poročila, postala mati 
in veterinarski tehnik in se preselila nazaj v Ohio v 
bližino svoje družine. Imela sem bassete in shih-
tzuje, nato še šar peje in jazbečarje. Bila sem edina 
od bratov in sester, ki se je podala v pasjeljubstvo. Že 
prej sem razstavljala pse, tudi v junior handlingu, kjer 
sem bila ena najboljših juniorjev s preko 80 zmagami 
v enem letu. 
Ko sem začela s šar peji, sem bila popolnoma v tem. 
Najprej sem razstavljala  na razstavah redkih pasem 
in redkih specijalkah in končno na AKC razstavah, 

kar mi je bil cilj, saj izhajam od tam. Prvi horsecoat 
AKC šampijon je končal s 3,5 ‘major’ (velikimi) 
točkami. (Psi se v ZDA pred 6. mesecem starosti 
ne razstavljajo, razen na posebnih tekmovanjih, 
odobrenih s strani AKC. 
Pes postane ameriški prvak tako, da zbere 15 točk. 
Obvezni sta 2 ‘major’ (veliki) točki. ‘Major’ (velika) 
zmaga je vsaka tista zmaga, ki je vredna 3 ali več 
točke. Točke se na razstavah podeljujejo glede na 
število prijavljenih psov v razredu, glede na točkovno 
tabelo in glede na to, v kateri regiji se razstava odvi-
ja. Točke morajo biti dosežene pri vsaj 3 različnih 
sodnikih.
Sodnik psa ne ocenjuje opisno. Tudi razredi so 
nekoliko drugačni kot v sistemu FCI.  (op. prev.))

Ch. Margem’s Rivers Edge, ljubkovalno ‘mr. Buzz’. 
Tudi on je bil horsecoat jelenje barve.

Moji cilji so, upajmo, pripomoči k izboljšavi te 
krasne pasme in vzrejati zdrave, dobro socializirane 
mladičke, ki odgovarjajo AKC standardu. Nekoč bi 
rada imela tudi najbolj ‘popolnega’ horsecoat samca, 
kot le lahko.

Kako se je po vašem mnenju pasma 
spremenila od vaših začetkov? Naštejte 
pluse in minuse. 
Menim, da se je izboljšal njen značaj in težave s kožo, 
ki smo jih imeli včasih v izobilju. Poleg tega mislim, 
da se večina ljudi v pasmi danes trudi izboljšati 
pasmo in ne stremi zgolj k vsemogočnemu dolarju, 
kar je vsekakor prizadelo pasmo na samem začetku. 
Mislim, da se vračajo horsecoati, čeprav še vedno 
odločno trdim, da so si brushcoati in horsecoati zelo 
različni in bi morali biti ločeni različici. 

Če bi lahko iz delov preteklih zmagovalcev 
(ali psov, ki ste jih vzredili/ imeli) sestavili 
popolnega šar peja, katere lastnosti 
katerega psa bi uporabili? 
Popoln šar pej bi bil ch. Margem’s Rivers Edge, le 
nekoliko nižji in z odličnimi kolki. 

Za katero psarno menite, da je nepretrgoma 
dajala dobre pse?
Mislim, da je mnogo psarn prispevalo k izboljšanju 
pasme... Sama sem skozi leta vzredila mnogo 
zmagovalnih in dobro poznanih psov. Meiting and 
Thundermoon, Ding Ho, Gold’s, A-capella, Alpha, če 
jih naštejem le nekaj.
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Kateri je najboljši pes, ki ste ga vzredili in 
zakaj?
Ch. Margem’s Just a Gibson Girl ‘Gigi’ je najboljša 
psica, kar sem jih vzredila. Zakaj? Ker sem mnenja, 
da je blizu idealni velikosti, strukturi, tipu in značaju. 
In vzreditelj bi moral iti naprej, ne nazaj. Ona je 
trenutno moja razstavna psica. Obstaja seveda 
par stvari, ki bi jih spremenila, zato bom skušala s 
parjenjem doseči te izboljšave. 

Kaj je pripomoglo k vaši dolgoletni vdanosti 
pasmi? 
Trma!! Rada imam to pasmo. Ne bom pustila, da 
ljudje ali razočaranja ali obžalovanje spremenijo 
moje življenje. Verjamem v to, kar počnem. 

Če imate psarno, kako se ji reče? Kako ste 
izbrali ime?
Ime psarne je Margem Hills. In o tem sem že 
govorila. 

Kaj je bil vaš prispevek pasmi in po čem bi 
želeli, da se vas spominjajo?
Boljšanje pasme in pomoč pri odkritju markerja za 
ogrožujoči ‘’a’’. Pa tudi po tem, da se bo pasma nekoč 
delila na različice. 

Katere kombinacije so se v vašem vzrejnem 
programu izkazale za najboljše (polbrat/ 
sestra kombinacije, stari starši itd.)?
Ugotovila sem, da  mi zelo ustreza linijsko parjenje. 
Vmes moram vkrižati druge linije, nato pa se vrnem 
k svojim. Skušam kombinirati stare starše z vnuki, če 
je to mogoče.

Je po vašem mnenju za vzrejni program 
pomembnejša psica ali pes?
Mislim, da je najpomembnejša psica.

Kot vzrediteljica, če bi morali izbirati med 
zdravjem in tipom, kaj bi izbrali?
Tip!!!! Če nimate tipa, nimate šar peja. Vsak pes 
je lahko zdrav, ampak potem je lahko kakršnekoli 
pasme, ne? Biti šar pej pomeni imeti določene 
lastnosti, ki se skladajo s tipom. 

Katera je napaka, s katero pri šar pejih 
težko shajate?
Sovražim, ko se želijo tepsti. Želim si, da bi jim lahko 
zaupala v srečanjih z drugimi pasmami in navsezadnje 
z lastno pasmo in da ne bi imeli tistih ‘potuhnjenih’ 
izbruhov. Slišim glasove tepeža in odrevenim. 

Kakšen je vaš nasvet tistim, ki želijo kupiti 
svojega prvega razstavnega psa?
Počakajte, da bo pes star vsaj 6 mesecev. Takrat 
boste imeli priliko videti, kakšen bo pes, njegov ugriz, 
velikost, strukturo in značaj. Ljudje, ki želijo 8 tednov 
starega razstavnega psa, se morajo še veliko naučiti. 
Da, tudi sama se učim. Da, prepoznam potencialnega 
razstavnega psa pri 8 tednih, toda ni garancije, da 
bo pes res za razstave. Večina ljudi ne želi starejšega 
psa. To je noro. Starejši šar pej se na nov dom privadi 
s takšno lahkoto kot večina mladičkov. 

Kako pomembno je oglaševanje?
Menim, da ni vredno svojega denarja. Vse, kar 
po mojem mnenju naredi je to, da promovira in 
paradira pred sodnikom z ‘razstavnim’ psom in 
razkazuje osebo in psa. To je večinoma za sodnike, ki 
se ne morejo odločiti, ne poznajo pasme, ki jo sodijo, 
ampak potrebujejo ‘obraze’, da jim je lažje. Seveda 
deluje, toda to ni to, kar želim. 
Večinoma oglašujem v Barkerju, ker s tem podpiram 
klub. Redko oglašujem kje drugje. Če že, zgolj za to, 
da se pohvalim s svojim čudovitim psom. Ne zato, da 
bi vplivala na sodnike. Menim, da je ljubiteljstvo ušlo 
iz vajeti in ne gre več za psa temveč za to, kdo si in 
koliko denarja imaš- to zmaguje.  Žalostno. 
Poleg tega menim, da je preveč psov, ki ne sodijo 
v razstavni ring. To je moja krivda in krivda ostalih 
razstavljalcev. Ni mi všeč, da nekdo razstavlja psa 
iz moje psarne, ki si ne zasluži zmage. Da, včasih to 
počnem, da pomagam zaključiti šampionat. Skoraj 
vsak pes ga lahko zaključi, če za to porabiš dovolj 
denarja. Tudi to vem. 

Kje se vidite čez 10 let?
Upokojena, na sončnem otoku z možem Garyjem 
in parimi psi. Vesela in zadovoljna, da mi ni treba 
drugega kot piti dietno kolo in se sproščati. 
Ne, v resnici bom najbrž še vedno tekala po 
razstavnem ringu kot zdaj, samo nekoliko starejša in 
manj poskočna. Še vedno bom skušala biti boljša na 
naslednji razstavi. Vzrejala bom šar peje za tiste, ki 
imajo to čudovito a zahtevno pasmo radi in uživajo 
v njeni družbi. 
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BAZ

Sem Urban, star sem 10 let.

Z bratom sva si zelo želela psa in 
lansko leto, malo pred Miklavžem se 
nama je želja izpolnila. Najprej sva 
mislila, da se nama ne bo, ker mami 
ni bila »ZA«. Prepričala pa sva atija in 
tako smo dobili našo gubasto kepico 
Baza. Bilo je 3 :1, zmaga večina! Naš 
Baz je zeeelooo priden pes, takrat 
ga kličemo Bazek, Bazica, Bucka… . 
Ampak včasih pa pokaže vse vragolije, 
ki jih zmore, takrat je pa bimbo, bizgec, 
bumber… . Ta imena največkrat sliši 
takrat, ko nam stanovanje »tapicira« s 
toaletnim papirjem, to je taka hitrost 
in umetnost, ki si je ne more noben 
zamisliti. Sredi spanja se dvigne in gre 
proti kopalnici. Tišina… . V naslednjem 
trenutku je že ena rolica razvlečena 
po kuhinji, jedilnici, kopalnici… in ko 
ga vsi začnemo loviti, dobi še večjo 
voljo in hitrost. Še vedno ne najdemo 
takooo visoke police, da je Baz nebi 
dosegel. 

Smo pa vsi zelo veseli, da ga imamo, saj 
je to najbolj prijazen pes. Vse pričaka 
na oknu, ki gleda na cesto in maha z 
repom, dokler ga prišlek ne »počoha«. 

Zelo rad skoči tudi k nam na posteljo 
in nam greje noge. Je zelo dober 
čuvaj, saj nobenega, ki ga ne pozna ne 
spusti v hišo. Tako glasno renči, da ne 
potrebujemo več zvonca, imamo kar 
Baza.

Tako, to je na kratko o naši kepici, ki je 
medtem že zrasla v elegantnega shar 
peja.

Seveda brez težav ni šlo, saj to je naš 
prvi pes. Takrat smo poklicali na pomoč 
mamo Pei, ki nam je vedno priskočila 
na pomoč, in za to se ji zahvaljujemo.

       Urban Umek

QUEENIE – MALA ŠARPEJKA

Moja zgodbica bo pripovedovala o obisku 
šarpejev. Obiskala sem jih s teto Adriano, 
bratrancem Maksimilianom, Friderikom 
in Otilijo v soboto, 15. novembra. Peljali 
smo se k Maksimilianovi babici v Male 
Braslovče.

Pot sem že skoraj poznala, saj sem 
bila tam že dvakrat. Parkirali smo 
pred majhno hišo, obdano z lesom. 
Sprejelo nas je bučno lajanje. V kuhinji 
nas je že čakalo presenečenje: tam je v 
kletki lajal starejši pasji mladič Wrinky. 
Najprej smo se malo igrali z njim, potem 
pa se je dogodivščina šele začela. 
Maksimilianova babica je po stopnicah 
v naročju prinesla tri majhne, čisto 
mlade pasje mladičke. Otilija, Friderik 
in jaz smo jih pazili. Friderikovemu 
psičku je bilo ime Fight, Otilijini Expert 
Edition ali krajše Edit, moji pa Queenie. 
Maksimilianova babica je povedala, da 
bodo Queenie verjetno obdržali, ker 
ima lepo postavo in bo zato primerna 
za novo samičko šampionko. 

Čez nekaj časa sva s Friderikom šla 
pogledat v zgornji prostor še ostale 
psičke. Sobica je bila polna majhnih 
rumenih lužic, v nekem kotu pa se je 
skrival majhen zelen kakec. Naslednji 
prizor je bil res smešen: k Frideriku 
sta se zapodila dva psička, k meni pa 
ostalih sedem. Skakali so po meni, mi 
grizli vezalke, se prerivali in če sem se 
premaknila, so za menoj šli tudi oni. V tej 
sobici sem spoznala tudi psička, ki vidi 
samo na eno oko. Jemal je že antibiotike 
in dobival injekcije, pa ni pomagalo. Oko 
se mu je izlilo. Ko smo se vrnili, so pod 
stopnicami že čakali mali Fight, Edit in 
Queenie. Zopet smo se igrali.

Bilo je res zabavno. Ta dogodek si bom 
zapomnila za dolgo časa, še posebej pa 
mojo malo Queenie.

     Valerija Greta Sušnik
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utrinki s piknika in 
novoletne večerje 
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Shar-pei mania
Glasilo slovenskega kluba za šar-peje

izdajatelj: 
Slovenski klub za šar peje
Male Braslovče 67
SI - 3314 Braslovče
Slovenija
http://www.sharpei-klub.si
info@sharpei-klub.si
transakcijski račun SKŠP pri Banki Domžale 02303-0254220766
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