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2012
9.

Končno nazaj v naravo

jan.

Včeraj smo se po zelo dolgem času ponovno odpravili v naravo, katero smo vse od moje visoke
nosečnosti in do sedaj, ko je Samo star že skoraj leto dni, precej zapustili. Sedaj smo jo pa že vsi
pogrešali, tudi Podi. Do sedaj so bili Podijevi sprehodi povsod, kjer smo lahko šli z otroškim
vozičkom. Redno smo mu metali žogico, ampak zaradi obcestnih lokacij je bil Podi večinoma na
povodcu.

Podi na vrhu skale
Ko pa smo se sprehajali spet po naravi, je bil Podi lahko odvezan. Najprej je samočakal pri meni,
kdaj mu bom vrgla žogico. Šele čez nekaj časa je odšel malo dlje od naju in se, kot sem si mislila,
končno spomnil, kako je že na sprehodu v naravi. Vesel je tekal sem in tja, vmes si je poiskal tudi
palico in jo veselo nosil okoli. Seveda sva tudi palico metala naprej in nazaj, kasneje sva začela
metati tudi storže.
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Podi si je poiskal palico

Podi je bil zelo navdušen in je užival kot že dolgo ne,
zato se nedvomno že zelo veseli novega sprehoda v
naravi.
2012
16.

Podi s storžem v diru skozi listje

Operacija popkovne kile in petih krempljev

jan.

Pred tednom dni je bil Podi na operaciji kile in petih krempljev. Kilo je Podi sicer imel že od
rojstva, a ker je bila bolj lepotna in ni ogrožala njegovega zdravja, mu je nikoli nisem dala
operirati. S petimi kremplji pa je imel v zadnjem času precej težav, večkrat so se mu zalomili in ga
ovirali pri normalni hoji ali teku. Zato sem se odločila za operacijo.

Podi po operaciji popkovne kile in petih krempljev
3

Podi je operacijo prestal brez zapletov, le narkoza mu je držala še precejšen del dneva, ki ga je
doma bolj ali manj prespal. Šele proti večeru je naredil nekaj korakov. Prvi dan je bil za Podija
precej težak, saj ni hotel stopiti na prvi tački, zato je bil problem wc. Vseeno je noč preživel brez
opravljanja potreb, zjutraj pa sem ga odnesla ven, kjer se je le potrudil hoditi in opraviti vse
potrebno. Že naslednji dan je bil bistveno boljši, po treh dneh pa bi že kar tekel. Danes, po tednu
dni, je Podijev največji problem predvsem zaščitni ovratnik in to, da ne more spati z menoj v
postelji kot je vajen, saj rane še niso popolnoma zaceljene. Popolnoma naj bi okreval približno čez
teden dni, torej držimo pesti in tačke za Podija!
2012
11.

Popolnoma okreval in končno sneg!

feb.

Podi je po slabem mesecu popolnoma okreval od
operacije. Pri tem mu je bilo tudi vreme zelo
naklonjeno. Ko je zaradi operacije na sprehodu
moral hoditi po suhi podlagi in paziti na rane na
tačkah, je bilo vreme lepo in suho. Sedaj, ko pa je
popolnoma zdrav, pa je končno zapadel tudi sneg,
katerega se je Podi seveda kot vsako leto zelo
razveselil. Takole se je veselo podil po snegu na
enem izmed sprehodov.

Dirka po snegu

Sneg jeee!
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2012
2.

Ponovno na agility tekmi

apr.

Po dolgem premoru je Podi ponovno začel trenirati agility. Seveda je bil zelo navdušen, ko se je
ponovno srečal z vsemi svojimi pasjimi prijatelji in po dolgem času odtekel parkur. Tekel je
odlično, kot da nikoli nebi prekinil treningov; no jaz sem vseeno imela malce problemov. Vseeno
sem se odločila, da greva kar takoj na prvo tekmo, in sicer v Ajdovščino. Vreme nam je bilo
naklonjeno, kar težki parkurji pa malce manj.
Najin agility tek
Kljub temu, da sva bila diskvalificirana v agility teku zaradi moje napake, sva preživela odličen
dan, le malce predolg. Zaradi pozne ure in obilo sonca je Podi jumping tek tekel počasi, a brez
napak. Na koncu sva se uvrstila šele na 6. mesto, kar pomeni, da bo potrebno res začeti resno
trenirati za kakšne nove uspehe.
2012
9.

Agility tekma v Zagorju

apr.

Kljub slabi vremenski napovedi sva odšla na agility tekmo v Zagorje.
Agility parkur je bil ravno prav težaven in bi ga tudi dobro odtekla, če se nebi Podi odločil, da na
sredi slaloma nekaj tako dobrega diši na tleh, da mora to nujno preveriti. Na srečo sem ga uspela
popraviti in je slalom pravilno nadaljeval, vseeno pa sva si prislužila 5 kazenskih točk in nato še
kazenske točke zaradi prekoračitve standardnega časa.
Najin agility tek
Jumping tek je bil težji, a ga je Podi vseeno odtekel dobro, kar naju je uvrstilo na 4. mesto v
jumpingu. Na koncu sva bila skupno ponovno slabo uvrščena, in sicer na 7. mesto.
Še vedno naju čaka veliko treningov, da nadoknadiva ves zamujen čas.

Podi na tehtnici

Jumping tek
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2012
3.

Neuspešna v Naklem

jun.

Tekma v domačem društvu je bila deževno in
delavno obarvana. Poleg tega sta bila tudi
najina teka slaba. Podi je agility sicer tekel
hitro, a je naredil napako v slalomu, kjer me je
popravljanje le-te zmotilo, da sem ga po
opravljenem slalomu naprej vodila na napačno
oviro. Tega teka mi je res žal, ker je bil Podi res
hiter kot le redko pokaže na tekmi. Jumping
sva sicer odtekla brez napak, a čisto prepočasi.

Po tekmi v Naklem
2012
13.

Ponovno v Zagorju

jun.

Tekma v Zagorju poteka na prijetni lokaciji, velikokrat pa sva tu tudi uspešna pri teku. Tudi
tokrat nama je šlo dobro. Agility tek sva odtekla brez napak, česar sem se zelo razveselila, saj
letos na tekmah nisva velikokrat tekla brez napak in hkrati brez kazenskih točk zaradi presežka
standardnega časa.
Najin agility tek
Žal pa pri jumping teku nisva bila tako pridna. Podi je tekel počasi in ponovno naredil napako v
slalomu, kar nama je prineslo 5 kazenskih točk in še nekaj dodatnih zaradi prepočasnega teka.
Najin jumping tek
Vseeno se nama je na koncu uspelo uvrstiti na 3. mesto, za kar sva prejela zelo lepo medaljo.
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Tretje mesto v Zagorju
2012
27.

Uspešna v Selcah

jun.

Tokratna tekma v Selcah je potekala na
dveh vzporednih parkurjih, zato se je
odvijala zelo hitro, celo malo prehitro. Na
tekmi smo bili namreč le dobre tri ure.
Podi je bil kljub vročini dobro razpoložen,
saj se je večkrat ohladil v bližnji reki. Tako
agility kot jumping tek sva odtekla brez
napak. Agility parkur je bil sicer tokrat
neobičajno lahek, jumping pa je imel
nekaj težjih mest, ki sva jih uspešno
premagala. Čeprav sem imela občutek, da
Podi teče hitro, sva za dobrih 5 sekund
prekoračila standardni čas. Žal so se naši
teki zaradi dveh parkurjev precej
prekrivali, zato teh dve lepih tekov ni bilo
moč ujeti na video. Vseeno sva bila na
koncu uvrščena na tretje mesto in prejela
lep steklen pokal.

Tretje mesto v Selcah

7

2012
5.

Oddih v Premanturi

jul.

Tudi letos je prišel čas za oddih v Premanturi. Tokrat smo si ga privoščili prej v upanju, da bomo
uživali v ravno prav toplih sončnih žarkih. A ujeli smo pravi vročinski val, zato sva s Podijem
velikokrat hodila plavati.

Plavanje

Osvežitev v vročini

Podi je kljub vročini užival. Ko je bil ravno prijetno ohlajen, je še naprej užival na soncu in
raziskoval okolico. Ko mu je bilo vročine preveč, je v senci užival v dremanju.

Počitek v senci
Lenobno poležavanje je občasno zamenjal za svojo osnovno pasjo aktivnost - čuvanje svojega
teritorija pred prikolico ali na plaži.
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Z veliko palico na plaži

Vedno na preži

Seveda pa nismo le hodili na plažo in poležavali v senci, ampak smo se tudi potepali po bolj ali
manj bližnji okolici Premanture. To smo počeli kljub pravi vročini, zato smo na ozkih potkah
srečali tudi kačo. Sama še vedno raje vidim, da kača piči mene kot mojega 4-kilogramskega
kosmatinca, zato sem ga kar dobršen del poti nosila. In potem je bilo vse v redu.
Za slovo od Premanture za letos paše ena umetniška slika Podija na plaži.

Podi na varnem
Umetniška
2012
10.

Agility tekma Barje

jul.

Te tekme sem se zelo veselila, saj je bil sodnik iz Luksemburga. Postavil nam je zelo zanimiv
agility parkur, ki me je pred tekom skrbel zaradi dveh težavnih mest. Vseeno pa sva agility
odtekla super, brez napak. Žal pa sva bila prepočasna in zato pridobila kazenske točke na času,
kar naju je uvrstilo na 5. mesto v agility teku. Upala sem, da nama bo jumping uspel, a se žal ni
izšlo po načrtih. Podi je namreč prvih nekaj ovir tekel počasi, nato pa se je ustavil in si začel čistiti
tačko, kjer se mu je med dlako nekaj zapletlo. Tako sva si prislužila diskvalifikacijo, vseeno pa sva
drugi del parkurja odtekla dokaj hitro in brez napak.
9

2012
24.

Šesti rojstni dan

jul.

Podi je praznoval svoj 6. rojstni dan!

6. rojstni dan
Podiju so se v preteklem letu zgodile tri pomembnejše stvari, in sicer:
1. hodil je na zmenke, se učil osvajanja psičke, a se na koncu ni odločil za mladičke - Podi ostaja
samec;

Zmenkovanje
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2. uspešno je preživel operacijo popkove kile in petih krempljev;

Bolnik
3. ponovno začel obiskovati agility tekme in že osvojil nekaj lepih rezultatov.

Ponovno na agility tekmi
Poleg tega Podijevo življenje poteka v ustaljenih tirih. Mogoče naj omenim še to, da je doma dobil
novo nalogo - borba za mesto glavnega pri hiši. Naš Samo se namreč vsakodnevno trudi, da bi to
mesto pripadalo le njemu in ga nikakor ne želi deliti s Podijem. Seveda Podiju pri tem želim
veliko uspeha ter seveda vse najboljše tudi v letu pred njim.
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2012
25.

Dopust v Logarski dolini

sept.

Podi je bil z nami na 5-dnevnem dopustovanju v Logarski dolini. Za tako majhnega psa je tu
doživel marsikaj. Raziskovali smo lepote bližnje okolice - naravo, slapove, potočke, hribe in
doline.

V hribih

V gozdu

Poziranje na mahu

Vreme nam je bilo naklonjeno, saj smo preživeli le en deževni dan. Lilo je kot iz škafa, a na
sprehod smo vseeno šli.
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Sprehod v dežju
Predzadnji dan smo si izposodili kolesa in prekolesarili celo Logarsko dolino. Podi je z nami
pretekel 18 km! Malo je bil utrujen še naslednji dan, potem pa je bil spet poln energije, a vseeno
pripravljen na pot domov.

Pretekel celo Logarsko dolino
2012
22.

Zadnja tekma letos

okt.

To je bila najina zadnja tekma v letošnji sezoni. Ker nama je kolegica povedala, da sva v skupnem
seštevku Pokala Slovenije dobro uvrščena, sva se podala v borbo za stopničke. Tekmovalni dan se
je začel z dolgimi zastoji na cesti, a smo kljub temu uspeli pravočasno priti na tekmo. Vreme nam
je bilo naklonjeno, vzdušje prijetno, tekmovanje pa se je potegnilo celo v noč. S Podijem sva se
dobro odrezala. Sicer pri obeh tekih nisva bila tako hitra kot znava biti, a sva tako agility kot
jumping odtekla brez napak.
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Najin agility tek
Najin jumping tek
Na tej tekmi sva bila uvrščena na 3. mesto, v skupnem seštevku Pokala Slovenije v kategoriji A2
small pa na odlično 2. mesto.

2. mesto v Pokalu Slovenije
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