GOLDENDOODLE
Ahoj všem, jmenuju se Brit a jsem tak trochu
zvláštní pes. Moje plemeno ještě moc lidí nezná.
Vzniklo až v 90. letech minulého století.
Tehdy chovatelé v Austrálii a Severní Americe hledali psí plemeno, které by bylo vhodné
jako vodící pes pro nevidomé alergiky. A protože se jim to nedařilo, rozhodli se přední
chovatelé k neobyčejnému kroku a zkusili
takového psa získat nově křížením.
Pro křížení vybrali dva kandidáty, kteří
nejlépe splňovali všechny požadavky: zlatého retrívra a královského pudla. Tak vznikl
goldendoodle.
Jako plemeno jsme se brzy stali miláčky Ameriky i Austrálie. Jsme neustále
dobře naladění, snadno se učíme všem požadavkům majitele, rádi si hrajeme celý
den s dětmi, a ještě po nás majitelé nenajdou v celém domě skoro ani chlup.
Výborně se hodíme do rodin s dítětem, které má Downův syndrom. U těchto
dětí nálada často prudce kolísá a od veselosti může rychle sklouznout do deprese.
Právě tomu má zabránit neustále dobře naladěný pes, který svou láskou, něhou
a trpělivostí dítě z takového stavu vyvede a zase mu náladu zlepší. V tom jsme my,
goldendoodlové, velmi dobří.
Zato se moc nehodíme jako hlídací psi. Na to prostě nemáme povahu. Milujeme lidi a raději si hrajeme, než hlídáme.
Já jsem bystrý, miluju svoji rodinu a také jsem neobyčejně trpělivý k dětem.
Zatím jsem jen ve výcviku, ale už brzy budu mít nového páníčka. Je to mladý
a slepý Petr. Jeho problémem je to, že navíc je ještě alergik. Takže já jsem pro něj
skvělá volba. Mí sourozenci už mají před sebou také vytyčené cíle. Benny a Bessy
jsou v rodině, která je připravuje na canisterapii. Jejich prací bude dělat společnost starým lidem v nemocnici.
Země původu: Kanada, Austrálie, USA
Klasifikace: skupina XI. FCI
Výška pes/fena: 55-58 cm
Hmotnost: 25-45 kg
Srst: zvlněná, rovná, kudrnatá
Barva: krémová, zlatá, červená, černá, hnědá,
bílá, šedá
Vlastnosti: veselý, přátelský
Využití: společenský pes, agility, obedience,
canisterapie, asistenční pes
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