




  

 
1 

Obsah 
 

KLUBOVÉ ZPRÁVY 
* Úvodní slovo          02 
* Seznam členů výboru        03 
* Důleţité          04 
* Pozvání na podzimní akci KSP 2017       05 
* Gratulujeme          06 
* Klubový šampion KSP        09 
* Ranking KSP + výsledky 2016      11 
CHOVATELSTVÍ 
* Czech Northern CUP 2017       15 
* Výsledky Northern CUP 2017                 17 
* Sponzoři Northern CUP 2017                 29 
* Fotogalerie Northern CUP 2017                 32 
* Termínář výstav 2018       41 
* Genetické minimum – zbarvení srsti u SH     42 
* Perverzní chutě – MVDr. H. Ţertová     44 
* Potravní zlozvyky – MVDr. H. Ţertová     46 
SPORT 
* Alena Veselá – dogtrekking      49 
* Zuzana Kynclová – canicross      51 
* Jana Henychová – závody psích spřeţení     54 
* Vrátím se a Finnamarkslopet dokončím – R. Habásko   59 

 
RŮZNÉ 
* Smlouva na pojištění – Mgr. P. Mikysek     64 
* Zajímavosti         67 
* Vzpomínáme          70 
* Pozvání na akce        71 
         

 
Publikovat články ze Zpravodaje KSP lze jen s výslovným souhlasem autora a redakce. Omlouváme se 
předem za případné chyby ve výsledcích výstav či závodů a za nízkou kvalitu některých fotografií. 
Příspěvky neprošly redakční ani jazykovou úpravou a za jejich původ a obsah zodpovídá autor. Názory 
Výboru ani Redakce se nemusí shodovat s názory autora. 
Údaje z výstav jsou uváděny dle informací z výstavního katalogu či webu organizátora výstav a za 
případné nesrovnalosti nenese Redakce odpovědnost. Klubový zpravodaj vychází pro potřeby členů 
KSP. Grafické zpracování zpravodaje Marcela Luxová, obálku zpracovala Alena Vlčková. Děkujeme 
všem, kteří zaslali své články k publikaci do KZ. 
Ráda bych tímto za redakci požádala vás členy, pokud budete kdokoliv chtít poslat, 
článek, fotku, výsledky z výstav, závodů, dogtrekingu, agility, budeme jenom rádi. Jste 
to vy všichni, kdo čtete zpravodaj a chtěli byste se pochlubit právě Vašimi dojmy či 
nápady, úspěchy, či jen informovat o něčem novém, co by i ostatní určitě zajímalo, 
bude KZ určitě ještě pestřejší. Jakékoliv nápady na zlepšení jsou vítány.  
Za redakci KZ Marcela Luxová 
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Vážení majitelé, chovatelé a příznivci severských psů, 

 

Máme za sebou nejúspěšnější výstavu-výstavní víkend (Czech Northern CUP 2017) 
v historii Klubu. I v době, kdy měl Klub 1200 členů, nebyl takový počet 
přihlášených jedinců jako v letošním roce a to 301 psů a fen všech čtyř plemen z 11 
zemí. Nejenže byl rekordní počet psů, ale rekordní byl i počet sponzorů – 53!!! 
Vzpomínám na výstavy, kdy byl problém zajistit alespoň jednoho sponzora a teď 
tolik. Obrovskou zásluhu na tom má paní Eva Jungrová, které zaslouženě patří 
veliké poděkování. Poděkování patří i členkám Klubu Boženě Pražákové a Janě 
Engel za finanční dary.  Hlavní zásluhu na celkovém skvělém „výsledku“ 
výstavního víkendu má Honza Brhel a Katka Seidlová. Všem patří obrovský dík a 
uznání.  Při „rozdávání“ díků nemůžu opomenout Helenu Jankovou za milé a 
profesionální moderování a to i v angličtině a dále Evu Černohubovou za 
dvoudenní celodenní fotografování.  Mám radost, že se velmi pochvalně  o 
výstavním víkendu vyjádřili nejenom vystavovatelé, ale i zahraniční rozhodčí paní 
Donna Beckman z USA a pan Franco Mannato z Francie. Paní Donna byla 
dokonce tak nadšená, že věnovala nemalou finanční hotovost jako sponzorský dar 
na příští výstavu v roce 2018.   

Po oba dva dny získal titul nejkrásnějšího psa výstavy BIS samojed paní Evy 
Vávrové Because of You Vanderbilt´s a tak po 4 letech zůstává putovní pohár pro 
vítěze v České republice. Gratulujeme. 

Další zdařilá akce a to díky Báře Grdinové proběhla v dubnu v Uherském Ostrohu. 
Byl to závod v pullingu. Pevně doufám, že i tento 2. ročník se stane tradicí a bude 
úspěšný i v budoucnu. 

Klub připravuje i jiné sportovní akce o kterých se vždy včas dozvíte na  webových 
stránkách Klubu. A tak začíná nová etapa Klubu a my si budeme přát, aby se vždy 
zapojilo co nejvíce členů a byla co největší spokojenost.  

Za redakci Ilona Mikysková 
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Výbor 

Předseda:     Jan Brhel, Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00 
       e-mail: jan@shamanrock.com  

Místopředseda:   Roman Habásko, Borovského 629, Podbořany, 441 00  

e-mail: asamara@seznam.cz, tel.: +420 607 807 564  

Tajemník:    Jana Hynková, Alšova 343, Jaroměř, 551 01  

e-mail: info@alaskanmalamute.cz, tel.: +420 605 862 770  

Ekonom + matrikář:   Barbora Grdinová, Šardice 797, Šardice, 696 13  

     e-mail: barys.husky@gmail.com, tel.: +420 731 540 889  

Hlavní poradce chovu:    Renata Seidlová, Václavská 9, Káraný, 250 75  

e-mail: renata@shamanrock.com, tel.: +420 734 315 128  

Poradci chovu pro jednotlivá plemena:  

ALJAŠSKÝ MALAMUT  Renata Seidlová, Václavská 9, Káraný, 250 75  

e-mail: renata@shamanrock.com, tel.: +420 734 315 128  

GRÓNSKÝ PES  Renata Seidlová  

SAMOJED   Marcela Luxová, Sportovní 545, Králíky, 561 69  

e-mail: orleansnow@seznam.cz, tel.: +420 777 001 048  

SIBIŘSKÝ HUSKY  Libuše Pečená, Tlustovousy 3, Úvaly, 250 82  

e-mail: pecena@centrum.cz, tel.: 281 980 008  

              

 

Propagační a sportovní referent:    Ilona Mikysková, Baranova 6, Praha 3, 130 00  

e-mail: imikyskova@gmail.com, tel.: 777 658 850 

 

Kontrolní komise:  
Předseda:    Pavel Franc, Hybešova 83, Tetčice, 664 17  
                                           e-mail: becresofshadows@seznam.cz, tel.: +420 737 047 202  

Členové :   Jiří Kutín, Ţelízy, PSČ 277 21  
e-mail: arnyjk@seznam.cz, tel.: +420 603 436 144  

David Semerák, Zahradní 154, Ratiboř, 281 41  
e-mail: david.semerak@email.cz, tel.: +420 606 615 424 

 

Redakce klubového zpravodaje:    
  
Ilona Mikysková, Baranova 6, Praha 3, tel.: 777 658 850, e-mail: imikyskova@gmail.com  
Marcela Luxová, Sportovní 545, Králíky, 561 69, e-mail: orleansnow@seznam.cz  
Kateřina Seidlová, Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00,e-mail: katerina@shamanrock.com 
Kateřina Doubravová, Janov 50, Dobruška, 518 01 e-mail: starofyukon@seznam.cz 
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DŮLEŢITÉ 

PLATEBNÍ ÚČTY KLUBU 
Klub má číslo účtu u FIO Banky CZK - 2600838076/2010  

FIO Bank EURO účet - IBAN: CZ4720100000002900838078 
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX 

 

PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ČLENY DO KSP 
Společně s vyplněnou přihláškou (volně ke staţení na webu klubu) odešlete i kopii 
dokladu o zaplacení členství na adresu : Barbora Grdinová, Šardice 797, 696 13 
Šardice nebo můţete vše (přihlášku a doklad o zaplacení) zasílat i e-mailem -

 barys.husky@gmail.com 
* 500,-Kč členství v KSP , 20 EUR mimo ČR 

 

NOVÁ MOŢNOST KLUBOVÉHO ZPRAVODAJE 
Kdo ze členů by měl zájem o zasílání Klubového zpravodaje v elektronické podobě 

místo tištěného, sdělte tuto skutečnost Matrikáři klubu. 
Děkujeme !!! 

 

BONITACE 
Na bonitaci je vţdy nutné se písemně přihlásit a to emailem příslušnému PCH nebo 
dopisní formou. Počet bonitovaných psů a fen bude omezen na 20 jedinců toho 
daného plemene. Přednostně budou přijati ti přihlášeni jedinci, kteří mají kompletní 
vyšetření nutná k bonitaci – vyhodnocení dysplazie a očí. Termíny bonitací budou 
vţdy vyvěšeny na klubových stránkách nebo na Facebookové stránce klubu. 

 

ZMĚNA POPLATKŮ OD 1.2.2017 
 Poplatek Zvýhodněný poplatek pro člena KSP 
Vystavení krycího listu 1.000,- Kč 500,-Kč 
Poplatek za bonitaci 1.500,- Kč 500,-Kč 

 

  

VYHODNOCENÍ RTG SNÍMKŮ – ZDARMA pro členy KSP !!! 
U MVDr.Duchka je vyhodnocení RTG na DKK a ostatních vyšetření pro členy KSP 

ZDARMA ! V případě, ţe bude vyšetření provedeno na této veterinární klinice.  
 

WEB KSP – SEZNAM REGISTROVANÝCH CHOV. STANIC 
Na nových webových stránkách klubu je i novinka a to seznam registrovaných 
chovatelských stanic členů KSP. V tomto seznamu naleznete nejenom název CHS, 
jméno chovatele, chované plemeno a webové stránky a emailový kontakt, ale i rok 
zaloţení chovatelské stanice. Uvítáme, kdyţ i Vy doplníte svou stanici, je jenom 
zapotřebí vyplnit formulář, který je na webových stránkách. 
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Pozvánka na speciálni a CAC výstavu
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ÚSPĚCHY ČLENŮ KLUBU: 
 AM pes AJCHIRO Aljašská záře, Ch.+ M.: Aleš Svoboda, získala titul Český 

šampion. 
AM, pes BALTAZAR MAGIC BOY OF ALASKA EMPIRE, Ch.:J. Vitula, M: 

Kateřina Navrátilová, získal tituly Český a Slovenský šampion. 
AM, pes MIRROR OF MY SOUL Shamanrock, CH.: R. Seidlová, m.: M.: 

M.Uher získal titul Češký junior šampion, BIS Klubové výstavy a BIS Národní 
výstavy Mladá Boleslav 2017, 2.PBIS DUOCACIB Brno. 

AM, pes OAKIOK MAGIC BOY FOR POLARNI USVIT, M: Jana Hynková, 
získala titul Slovenský šampion. 

AM, pes SNO KLASSIC Shamanrock The Best Is Yet to Come, Ch.: P.Peel ,  
M: Kateřina Seidlová, získal tituly Český a Slovenský junior šampion, 2.BOG 
NVP Klatovy, MVP Velká Ida, 2.BOG MVP Leszno a NVP Leszno PL 3.JBIS a 
BIS, JBIG MVP Litoměřice, JBIS a BIS Klubové výstavy SKCHSJP, JBIG a 
JBOD MVP České Budějovice  

AM, pes SNOW PAW Vasiyev ostrov, M:Vlasta Sisáková, získala tituly Český a 
Slovenský šampion. 

AM, fena ALL OF NOTHING Devil´s head, Ch.: J.Kutín, M: P. Čermáková, 
získala titul Český junior šampion. 

 AM, fena AL-TAI-2 BLACK SOVA z Rontu-Aru, Ch.: M. Kůrová, M: 
Y.Galgaňáková získala titul Český junior šampion. 

AM, fena ANARCHY HONOR´S GIRL GRIPP´S CROWD, Ch.+M.: Vlasta 
Sisáková, získala titul Slovenský šampion. 

AM, fena CHAOS I AM WHAT I AM Shamanrock, Ch.: R. Seidlová, M.:K. 
Seidlová získala tituly BOB na KV SKCHPSJP a 4.BIG na MVP Praha. 

AM, fena KAHLUA CREAM Polární úsvit,Ch.+M: Jana Hynková, získala titul 
Český šampion. 

 GP, pes BARONESS Třpytivý sníh, Ch.: Y.Galgaňáková, M.: Bartůněk získal 
titul Český junior šampion 

 GP, fena BLACK STAR Třpytivý sníh, Ch.+ M.: Y.Galgaňáková získala titul 
Český junior šampion 

SA, pes ALBERT Sněhový zázrak, Ch.:A.Vlčková, M.: Zdeňka Zemánková získal 
titul Český veterán šampion. 

 SA, pes LOVELACE Guapass, Ch.: M.Piskorsz, M.: B.Urban získal titul 

Slovenský šampion. 
 SA, pes Vanderbilt´s BECAUSE OF YOU, Ch.: J.Elford, M.: MVDr.Eva Vávrová 

získal tituly Slovenský a Chorvatský šampion. 
SA, fena Arctic Aivik FURRY ROSE VIDNAVSKA ZARE, Ch.: Andrea Eicher, 

M.: R. Piskacisová získala titul Český Grandšampion. 
SA, fena DAIKIRI Sněhový zázrak, Ch.: A. Vlčková, M.: A.Pešková získala titul 

Český šampion. 
SA, fena DORIS´O DEAR Sněhový zázrak, Ch+M: A. Vlčková získala tituly  

Šampion ČMKU a Interšampion - CIB. 
SA, fena FLERISS SNOWY od Račí studánky, Ch.+ M: MUDr. Hana Vávrová, 

získala titul Chorvatský šampion a BIG. 

AM, pes

AM, pes 

AM, pes

AM, pes

AM, fena

AM, fena 

AM, fena 

AM, fena 
Český šampion.

Český 

získal tituly 

Český šampion

Šampion ČMKU
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SA, fena KIDDY KATRIN KATIE Orleansnow, Ch.+M.: M.Luxová získala titul 
Interšampion – CIB a na 1. Středoevropské výstavě samojedů získala titul 
BOB. 

SA, fena, Matyella CLOWN KATIE, Ch.+M.: E.Okáníková Ing., získala titul 
Slovenský junior šampion.  

 SA, fena MERCI Guapass, Ch.: M.Piskorsz, M.: R.Piskacisová získala titul 
Český veterán šampion. 

SA, fena NEW NATTY Orleansnow, Ch.: M.Luxová, M.: Michaela Lidáková 
získala titul Český šampion. 

SA, fena NEW CHALLENGE FOR Orleansnow, Ch.+M.: M.Luxová získala tituly 
Slovenský šampion, Český šampion, stala se Nejkrásnějším psem 
Pardubického kraje na Krajské výstavě Lanškroun, splnila podmínky 

k titulu Interšampion – CIB a r.BIS na Speciálce Samojed klubu Slovensko. 
SA, fena PINK OF MIKEE Vidnavská záře, Ch.+ M.: R. Piskacisová získala titul 

Český junir šampion. 
SA, fena Radost Zhizni INCREDIBLE Heartbreaker, Ch.: O.Dombrovskaya, 

M.:P.Henčelová získala titul Slovenský šampion. 
SA, fena Smiling Snowball PURE CRYSTAL, Ch.: K.Uspenski, M.:P.Henčelová 

získala titul Slovenský šampion. 
SH, pes ALVIN Arctic Devil, Ch.: J.Bradáč, M.: I.Zlámalová získal titul 

Slovenský šampion. 
SH, pes Astra Brama Goodly Smile, M.: Petra Plisková, získal titul Český 

junior šampion. 

SH, pes Crystal Tiger Eyes B.G´s Phantasia, Ch.: B.Grdinová, M.: Jiří Pospíšil, 
získal titul Český šampion. 

SH, pes Fashion In Style Velnio Malunas, M.: I.Krieger a B.Grdinová získal 
titul Šampion Černé Hory. 

SH, pes Icily´s Broken Arrow, Ch.: M.Vretenčič, M.: Jana Muránská, získal titul 
Slovenský Grandšampion. 

SH, pes OSTAP of Siberian Country, M: B.Grdinoá získal tituly Šampion 
Balkánu a Černé Hory 

SH, pes Kailua ANTIQUE DUST, Ch.: M.Maciejewska , M.: J.Bradáč a 
I.Zlámalová získal titul Český Junior Šampion. 

SH, fena AIDA Arctic Snow Star, Ch.+M.: J.Bradáčová získala titul Slovenský 

junior šampion, JBIS NVP Ostrava a BIS Regional dog show Kelč.  
SH, fena Kailua ARCTIC DEVIL, Ch.: M.Maciejewska, M.: J.Bradáč získala titul 

Český junior šampion. 
SH, fena Crystal Aquamarine B.G´s Phantasia, Ch.: B.Grdinová, M.: 

D.Válková+B.Grdinová, získala titul Český šampion. 
SH, fena Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia, Ch.+ M.: B.Grdinová, získala 

tituly Šampion Balkánu a Černé Hory. 
SH, fena Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy, M.: Jana Bradáčová 

získala tituly Český Grandšampion a BIS třídy Čestných na MVP Bratislava. 
 SH, fena Vinyamar´s INNOCENCE, Ch.: J.Podhradská, M.: M.Semeráková 

získala titul Slovenský šampion. 

Český junior š
SH Kimberly Vendredi 13 



 

 
8

SH, fena Kimberly Vendredi 13, Ch.+ M.: I. Kinclová získala titul Slovenský 
šampion. 

 SH, fena Lisa Simpson Vendredi 13, Ch.+M.: I. Kinclová získala titul Český 
Grandšampion. 

SH, fena Trishamar´s Double The Money, M.: J.Bradáč získala titul Český a 
Polský šampion. 

Velký úspěch Samojeda Kiddy Katrin Katie Orleansnow – „Tinka“ 

Dne 1. dubna 2017 se 
konala v krásných 

prostorách barokního 
zámku Valtice 1. 
Středoevropská výstava 
samojedů. Protoţe se 
jednalo o velmi 
prestiţní kynologickou 
akci posuzováni rády 
přijaly rozhodčí z Velké 
Británie a dlouholeté 
chovatelky tohoto 
plemene paní Sue 

Smith (ta jiţ 
posuzovala před 3 lety 
Klubovou výstavu KSP 
v Měchenicích) a paní 
Val Freer. Na této 
výstavě bylo více 
samojedů neţ na 
samotné Evropské 
výstavě v Brně na 
podzim 2014 

V konkurenci 112 
jedinců plemene samojed z 14 evropských zemí (Česká republika, Slovensko, 
Slovinsko, Litva, Italie, Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Francie, 
Polsko, Rakousko  a Srbsko) se neztratily české odchovy a to v majetku členů KSP.  
     S velkou radostí touto cestou blahopřejeme k vítězství feně CIB, Multi.CH. 
JCH SCW.Kiddy Katrin Katie Orleansnow majitelky a chovatelky Marcely 
Luxové, která se chovu tohoto krásného plemene věnuje spoustu let.  
     O to větší je naše nadšení, protoţe Marcela je dlouholetou členkou Klubu 
severských psů a klub tímto vítězstvím s hrdostí reprezentovala. Úspěch je to 
obrovský a věříme, ţe na poli mezinárodních, evropských a světových výstavách 
nebude ojedinělý. Děkujeme! 
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ZÍSKÁNÍ TITULU Klubový šampion KSP 

Body se počítají stejným způsoben jako pro Ranking. Titul KŠ, KJŠ, KVŠ bude uznán 
pouze těm členům klubu, kteří neměli přerušené členství v KSP a členství musí trvat 
i v roce, kdy je titul Klubového šampiona psu (feně) udělen a vyhlášen na KV 
výstavě, pořádané KSP. Pokud je jedinec ve spoluvlastnictví více osob, musí mít 
všichni majitelé nepřerušené členství v KSP i v roce, kdy je KŠ zadán. K udělení 
titulu je nutná účast na klubové výstavě ( KV, CAC, SV ) pořádané KSP a získáním 
známky Velmi nadějná či Výborná. 
 

Pro titul  KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION platí tato pravidla: 
 Celkový počet získaných bodů 100 

 Body získané ve věkovém období do 24 měsíců 
 Účast na KV KSP se získáním známky VN, V 
 Body, které pouţijete z mezitřídy pro KJŠ nesmíte jiţ pouţít pro KŠ 

Pro titul  KLUBOVÝ ŠAMPION platí tato pravidla: 
 Celkový počet získaných bodů 500 
 Body se počítají od mezitřídy do 8 let 
 Účast na KV KSP se získáním známky Výborná 

Pro titul  KLUBOVÝ VETERÁN ŠAMPION platí tato pravidla: 
 Celkový počet získaných bodů 80 
 Body se počítají od 8 let věku 
 Účast na KV KSP se získáním známky Výborná ve třídě  Veteránů  

 

Členové mohou zaslat po získání příslušného počtu bodů všechny posudky v kopiích 
a kde je zřetelné, jaký nejvyšší titul pes dosáhl + kopii PP. Započítává se pouze 
nejvyšší bodová hodnota za nejvyšší ocenění na dané výstavě.  
 

Body za dosaţené tituly nebo umístění se nesčítají, počítá se jen nejvyšší 
bod za nejvyšší titul či umístění.  
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů, předání diplomu a poháru 
(medaile) se bude konat na první klubové výstavě v roce, pořádané KSP. 
Tento titul se zapisuje do Průkazu původu - diplom zaslat na sekretariát ČMKU 
společně s 
výstavní 
přílohou a 
kopii PP.  
 
 

 
Mirror of my 
Soul 
Shamanrock 
BIS NDS 
Mladá 
Boleslav 2017 
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Předávání Klubových šampionátů na KV 2017 

Klubový šampioni mladých KSP  

 

Plemeno Jméno psa Majitel 
AM Anarchy-Honor Girl from Gripp´s Crowd Vlasta Sisáková 
SA Dagan Adorable Smile Simona Turkovičová 
SA Vanderbilt´s Because of You Eva Vávrová 
SA Matyella Clown Katie Ing. Erika Okáníková 
SA Only One Princess Orleansnow Michaela Lidáková 
SH De Facto Drago B.G´s Phantasia Martin Suchánec 
SH Hugo of Sniego Šunys Ingrida Gudmoniene 
SH Astra Brama Goodly Smile Petra Plisková 

SH Arktogea Joanna´s Love Petra Plisková 
SH Princess Grey Hydrargium Ingrida Gudmoniene 
SH Kailua Arctic Devil Jan Bradáč 
SH Aida Arctic Snow Star Jana Bradáčová 

   Klubový šampioni KSP  
 AM Snow Paw Vasilyev Ostrov Vlasta Sisáková 

AM Grizzly Bear Star of Yukon Boţena Praţáková 

AM Lord of the Rings Appalachian 
Kateřina Seidlová+Jan 
Brhel 

SH Greystoke of Siberian Lady Ingride Gudmoniene 

   Klubový veterán šampioni KSP  
 

AM Lord of the Rings Appalachian 
Kateřina Seidlová+Jan 
Brhel 

AM Shawnee Belle Inditarod Ivana Lysáková 
SH Gretsky Vendredi 13 Vladimír a Iva Kinclovi 

   Klubový šampioni práce  
 SH Cassidy Ledová stopa Bronislav Růčka 

SH Like me Shadow Siwash Legend David Hrabal 
SH Goldie Czech Silwer-Star David Hrabal 
SH Andromeda Grey Wolf David Hrabal 
SH Aris Poţdolské vytie David Hrabal 
SH Arco Asamara Jaroslav Charouz 
SH Arny Asamara Jaroslav Charouz 
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Ranking Klubu severských psů 
 

Ranking je klubová soutěţ o výstavně nejúspěšnějšího jedince a nejúspěšnější 
chovatelskou stanici za kalendářní rok. 
Psi a fenky soutěţí odděleně a to ve třech kategoriích – Vítěz ratingu mladých, Vítěz 
rankingu, Vítěz rankingu veteránů a Vítězná chovatelská stanice. Přihlášení do 
jednotlivé kategorie je určeno věkem přihlášeného jedince. Členové klubu do 
soutěţe zasílají výsledky ze 7 výstav za uplynulý kalendářní rok (kopie posudků 
z výstav), kde jedinec dosáhl nejvyššího hodnocení, dle bodovací tabulky soutěţe. 
Do soutěţe se započítává pouze nejvyšší bodová hodnota za nejvyšší ocenění na 
výstavě, body za jednotlivá ocenění na výstavě se nesčítají. Při nerovnosti součtu 
bodů jedinců v kategorii bude zvýhodněn starší jedinec. Pes či fena mohou být 

přihlášení do dvou kategorií současně (junior/dospělý nebo dospělý/veterán) a 
současně zvítězit v obou kategoriích. Pes nebo fena můţe být vítězem Rankingu 
opakovaně. Vyhlášení výsledků je na Klubové výstavě pořádané klubem. 
 
Přihlášku do soutěţe a výsledky z výstav (kopie posudků) je třeba poslat nejpozději 
do 31.1.  následujícího roku. Přihlášky do Rankingu zaslané s pozdějším datem neţ 
31.1.  nebudou přitaty do soutěţe, stejně jako přihlášky neúplné. Pokud je jedinec 
ve spoluvlastnictví více osob, musí mít všichni nepřerušené členství v KSP i v roce, 
kdy Ranking přihlašují. 

 
Přihlášku a podklady pro Ranking (kopie PP, kopie výstavní přílohy a kopie posudků 

u výstav - pokud nemáte zapsané výsledky ve výstavní příloze) je nutné zaslat ke 
zpracování. NOVĚ MŮŢETE ZASÍLAT ELEKTRONICKY ve formátu PDF na 
adresu: orleansnow@seznam.cz - Marcela Luxová 
 

Tabulku a formuláře k vyplnění přihlášek do soutěţí naleznete na stránkách klubu: 
http://www.polardogs.cz/ 
 
SH - Aida 
Arctic Snow 
Star 
BIS Regional 
dog show 
Kelč 
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Ranking 2016 

 
ALJAŠSKÝ MALAMUT  

  Psi – Kategorie mladých 

  1. Charlie Star of Yukon Doubravová +Tomáš Bárta 28/4 

Psi - Kategorie dospělých 

  1.  Lord of the Rings Appalachian Kateřina Sedlová+Jan Brhel 325/7 

2.  Grizzly Bear Star of Yukon Boţena Praţáková 315/7 

3. Snow Paw Vasilyev ostrov  Vlasta Sisáková 225/7 

4. Dark Shadow Inditarod Ivana Lysáková 124/5 

5. Oakiok Magic Boy for Polarni úsvit  Jana Hynková 73/6 

6. Enormous Nugget Polární úsvit Zuzana Kynclová 15/1 

Psi - kategorie veteránů 

  1.  Lord of The Rings Appalachian Kateřina Seidlová+Jan Brhel 195/5 

2. Ben Hur Star of Yukon Martina Jančíková 13/2 

Feny - kategie mladých  

  1. Anarchy-Honor´s Girl from Gripp´s Crowd Vlasta Sisaková 155/7 

2. Angel of Ice Devil´s head Radka Janíková 46/7 

3.  Limited Editions Shamanrock Kateřina Sedlová+Jan Brhel 35/2 

4.  Happy Star of Yukon Julie Bicanová 33/3 

5.  Ice Wind Inditarod Ivana Lysáková 23/3 

6. Charmie Star of Yukon Kateřina Doubravová 17/3 

7. Holly Star of Yukon Kateřina Doubravová 14/2 

Feny - kategorie dospělých 

  1. Chic in Time Shamanrock Louise Barrett 270/7 

2. Honor of Alaska Midnight Sunrise Vlasta Sisáková 210/7 

3. Chaos I am What I´m Shamanrock Kateřina Seidlová+Jan Brhel 165/6 

4. I´m cute and cool Shamanrock Jiří Kutín 149/7 

5. Gorgeous Bagheera Inditarod Ivana Lysáková 137/7 

6. Funny Face Inditarod Ivana Lysáková 124/7 

7. Kahlua Cream Polární úsvit Jana Hynková 118/7 

8. Dakota Star of Yukon Kateřina Doubravová 15/1 

Feny - kategorie veteránů 

  1. Cassie Polární úsvit  Jana Hynková 103/6 

2. Shawnee Bella Inditarod Ivana Lysáková 80/2 

3. Corey Star of Yukon Kateřina Doubravová 16/2 

4. Alka Star of Yukon Kateřina Doubravová 7/1 

5. Owyhee Shamanrock Zuzana Kynclová 6/1 

 

 
  



 

 
13 

 
GRÓNSKÝ PES 

Feny - kategorie mladých 
  1. Black Star Třpytivý sníh Yvona Galgaňáková 69/5 

Feny - kategorie - Dospělých 
  1. Eqaluk C´Niisa Yvona Galgaňáková 105/5 

Feny - kategorie - Veteránů 
  1. Layak Gronland Angakok Yvona Galgaňáková 225/7 

 
SAMOJED 
 

  Psi - Kategorie - Mladých 
  1. Vanderbilt´s Because of You Eva Vávrová 290/7 

2.  Dagan Adorable Smile Simona Turkovičová 160/7 

Psi - Kategorie - Dospělých 
  1. Aklaro Heart Breaker for Orleansnow Marcel Luxová 133/7 

2. Vanderbilt´s Because of You Eva Vávrová 83/6 

3. My Moonlight Orleansnow Eva Jungrová 15/2 

Feny - kategorie - Mladých 
  1. New Challenge for Orleansnow  Marcela Luxová 143/6 

2. Only One Princess Orleansnow Michaela Lidáková 83/6 

3. Matyella Clown Katie Erika Okáníková 82/3 

Feny - kategorie - Dospělých 
  1. Icy of Kaylan Orleansnow Eva Vávrová 183/7 

2. Smiling Snowball Pure Crystal Petra Henčelová 171/7 

3. New Challenge for Orleansnow Marcela Luxová 139/7 

4.  Fleriss-Snowy od Račí studánky Eva Vávrová 134/7 

5. Matyella Baby Honeymoon Simona Turkovičová 115/7 

6. Daikiri Sněhový zázrak Alena Pešková 99/7 

7. Doris O´Dear Sněhový zázrak  Alena Vlčková 97/7 

8. Ellis Ella of Zolo Orleansnow Erika Okáníková 87/3 

9. Radost Zhizni Incredible Heartbreaker Petra Henčelová 82/6 

10. New Natty Orleansnow Michaela Lidáková 62/7 

11. Aklaro Happy Katty O´Matyella Erika Okáníková 33/3 

Feny - kategorie veteránů 
  1. D´Blanche Xamba Yoshi and us  Ing. Manţ.Henčelovi 122/4 

2. Calinka Bílý křemínek Alena Vlčková 35/1 

3. Believe´n´Xamba Yoshi and us Marcela Luxová 10/1 

    SIBIŘSKÝ HUSKY 
 

  Psi - Kategire mladých 
  1. Hugo of Sniego Šunys Ingrida Gudmoniene 225/7 

2. Astra Brama Goodly Smile Petra Plisková 111/6 

3.  De Facto Drago B.G´s Phantasia Martin Suchánek 102/7 
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Psi - Kategorie dospělých 
  1. Greystoke of Siberian Lady Ingrida Gudmoniene 255/7 

2. Caesar Jednicka of Lycoria Michaela Semeráková 210/7 

3. Crystal Vulcanit B.G´s Phantasia Milan Nohel 75/7 

Psi - kategorie veteránů 
  1.  Gretsky Vendredi 13 manţ. Kinclovi 147/7 

Feny - kategorie mladých 
  1. Princess Grey Hydrargium Ingride Gudmoniene 230/7 

2. Kailua Arctic Devil Jan Bradáč 195/7 

3. Arktogea Joanna´s Love Petra Plisková 117/7 

4. Aida Arctic Snow Star Jana Bradáčová 88/7 

Feny - kategorie dospělých 
  1. Trishamar´s Double the Money Jan Bradáč 217/7 

2. Tessie Jednička Michaela Semeráková 130/7 

3. Kimberly Vendredi 13 manţ.Kinclovi 121/7 

4. Crystal Aquamarine B.G´s Phantasia Grdinová+Válková 99/7 

5. Lisa Simpson Vendredi 13 manţ.Kinclovi 98/7 

6. Vinyamar´s Innocence Michaela Semeráková 96/7 

 

 
 

Aida Arctic Snow Star – NVP Ostrava 2017 – BIS Junior 
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Czech Northern CUP 2017 – Nová Ţivohošť 
 
Kaţdoročně pořádá Klub severských psů, sdruţující plemena Aljašský malamut, 
Gronský pes, Samojed a Sibiřský husky, na jaře klubové výstavy pro tato plemena. 
Výstavní víkend v sobě nyní zahrnoval hned dvě výstavy a pořadatelé měli jako 
vţdy plno práce se zajištěním zázemí i cen pro vystavovatele.  
 
Letošní výstavní víkend připadl na 6. a 7. května a místem konání se stal kemp 
Nová Ţivohošť. Pořadatelé pro tento výstavní „maraton“ zvolili název CZECH 
Northern CUP 2017 a honosný název opravdu ladil s nádherným prostředím kempu, 
kde bylo zajištěno nejen ubytování a stravování, ale návštěvníci výstavy zde mohli 
najít nádherná místa k procházkám i k fotografování svých chlupáčků. 
Ráno vystavovatele přivítaly dva velmi prostorné kruhy ohraničené krásnými 
dřevěnými bílými plůtky, které dokonale ladily se zelenou trávou střiţenou na jeţka, 
milí a vstřícní pořadatelé kdykoliv ochotni poradit kde co najít a krásné počasí. To 
se během obou dnů velmi měnilo, od slabého deště a chladu, coţ vyhovovalo psím 
seveřánkům, po letní sluníčko, coţ zase vyhovovalo jejich páníčkům.  
Zájemci mohli do kempu najíţdět jiţ v pátek, kdy večer proběhl Seminář o plemeni 
Sibiřský husky od paní Donny Beckman z USA, dlouholeté chovatelky tohoto 
plemene a také rozhodčí, která přijala posuzování na obou výstavách. V České 
republice posuzovala vůbec poprvé. Druhým rozhodčím byl pan Franco Mannato z 
Francie, také chovatelem plemene Gronský pes.  
Oba rozhodčí posuzovali velmi pečlivě, kladli důraz jak na exteriér psa a výraz 

pohlaví, tak na povahu a samozřejmě pohyb pejsků. Organizace v kruhu od 
vedoucích kruhů, přes překladatele a zapisovatele probíhala naprosto bez problémů 
a jakýchkoliv „záseků“.  
O tom svědčí také vyjádření obou rozhodčích.  
 
Paní Donna Beckman byla naprosto unešená z místa výstavy, atmosféry, počtu psů, 
prostředí a péče, které se jí dostalo. Vzdala se dokonce nároku na honorář za 
posuzování i seminář a klubu předala nemalý finanční sponzorský dar na nákup cen 
na příští výstavu v roce 2018! 
Podle pana Franca Mannata to byla jedna z nejlepších výstav, na které kdy 
posuzoval, byl naprosto spokojený ve všech ohledech a určitě bude výstavu i klub 

chválit i mezi dalšími rozhodčími.  
Dle slov rozhodčích bude čest kdykoliv v budoucnu opět posuzovat na výstavách 
Klubu severských psů.  
 
Obou výstav se zúčastnil rekordní počet jedinců za posledních 15 let, a to 301 
jedinců, kromě Česka také ze Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Rumunska, 
Bulharska, Dánska, Švýcarska, Belgie a Velké Británie, odkud přijel i nejvzdálenější 
vystavovatel se 4 chlupáči plemene Aljašský malamut. Tímto byl také velmi zábavně 
vyhlášen jako Nejvzdálenější účastník a byla mu předána cena a kokarda, tak jako 
fence AM Owyhee Shamanrock za Nejstaršího vystavovaného jedince a to ve věku 
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12. ti let a 8 měsíců majitelky paní Zuzky Kynclové. Nejmladším jedincem byla 
vyhlášena 4 měsíční fenečka SH Bella Jednička paní Míši Semerákové.  
Skvěle, vtipně a velmi pohotově provázela slovem a to českým i anglickým v 
závěrečných soutěţích paní Bc. Helena Janková. Všudypřítomnému oku paní 
fotografky Evy Černohubové neunikl jediný vítěz těchto soutěţí. Oběma dámám 
patří velké poděkování!  
Poděkování patří také všem velkým i menším sponzorům, za jejich čas, finanční 
prostředky, věcné dary, poukazy, propagační materiály v čele s paní Evou 
Jungrovou, která dokázala svou pílí a výřečností získat pro obě výstavy 
neuvěřitelných 53 sponzorů!!! A v neposlední řadě patří velké poděkování a poklona 
celému výstavnímu výboru za opravdu naprosto dokonale „odvedenou práci“. 
Vystavovatelé i návštěvníci mohli pro své pejsky nakoupit v prodejních stáncích, ať 

uţ pamlsky, granulky, vodítka, popruhy či dokonce koloběţky na běhání.  
V sobotu večer proběhlo v místním salonku vyhlášení výsledků soutěţí Ranking 
2016 a Klubový šampion.  
Všichni vítězové byli náleţitě odměněni a poté byl na náklady klubu pro všechny 
uspořádán bohatý raut a jelikoţ jsem se sama účastnila, mohu potvrdit, ţe se za 
ušima olizovali i pejskové. 
Za zmínku stojí také přednáška pana místopředsedy klubu Romana Habáska, který 
se se svými haskounky zúčastnil závodu Finnmarkslopet. Pan Habásko dokázal 
upoutat nejen svými fotografiemi a filmovými klipy, ale také mluveným slovem a 
doslova vtáhl přeplněný sál přímo do děje závodu. 
V neděli byli opět všichni připraveni na zahájení druhého výstavního dne, který 

proběhl v návaznosti na den první, tedy bez problému, v klidu a ve velmi pohodové 
atmosféře. Po závěrečných soutěţích proběhla poděkování nejen rozhodčím, ale 
všem, kteří se na přípravách výstav podíleli, sponzorům a samozřejmě všem 
vystavovatelům a návštěvníkům.  
Tituly nejcennější, tituly BIS, si po oba dny odnesl mladý samojed Because of you 
Vanderbilt´s slečny MVDr. Evy Vávrové. A tak po čtyřech letech zůstal putovní 
pohár pro vítěze v České republice. 
A závěrem? Na  výstavě panovala velmi přátelská a klidná atmosféra. Ano, vítěz 
můţe být jen jeden, ale myslím si, ţe na těchto klubových akcích by mělo jít v první 
řadě o setkání chovatelů a majitelů, o setkání odchovů, o povídání si o našich 
hafulích, o sdělování si záţitků a byť náš pejsek není ohodnocen dle našich 

představ, měli bychom umět odejít z kruhu se vztyčenou hlavou, pogratulovat vítězi 
a věřit, ţe příště bude stát štěstí při nás. Pokud se naučíme mít větší radost z 
vítězství vlastního pejska neţ z toho, ţe jsme porazili psa našeho konkurenta, bude 
na těchto „rodinných“ klubových výstavách panovat přátelská atmosféra a to bude 
odměna nejen pro pořadatele, ale i pro samotné vystavovatele.  
Za sebe, své hafulky i své přátele mohu napsat, ţe CZECH Northern CUP 2017 
pořádaný Klubem severských psů, byla jednou z nejlepších klubových výstav, které 
jsme se zúčastnili a těšíme se na další akce pořádané tímto klubem. 

   Renata Piskacisová, CHS samojedů Vidnavská záře 
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CZECH NORTHERN CUP 2017 - Nová Ţivohošť 6.5.2017 
Klubová výstava Klubu severských psů bez titulu Klubový vítěz  
Club show of Northern dog club without titule Club winner 

Aljašský malamut / Alaskan malamute  
rozhodčí / judge:  Donna Beckman 

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

psi   dorost / males puppy 
  Annuk Bohemian Majesty Bárta Tomáš  VN3 

Devon  Ledový třpyt Praţáková Boţena VN1 BIS PUPPY 

Kiss from King od Ledové královny Petráš Zdeněk VN4 

Suck My Kiss Katabatic Copley-Holland Kat  VN2 

psi   mladý / males  junior 
  Almost Illegal Devil's head Mynář Pavel VD1 

Iron Northern Shadows from Vlci 
severu Praţáková Boţena VD3 

Mirror of my soul Shamanrock Uher Marek VD2 

psi  mezitřída / males intermediate 
  Ace of Spades Devil's head Mynář Pavel V1 CAC 

Inuit Vlci severu Laub Ruth a Gregory V3 

Kodiak od Mamutí skály Kalinová Monika VD4 

Leader of The Team  Polární úsvit Střasáková Andrea V2 RES. CAC 

psi  otevřená / males open 
  Charlie  Star of Yukon Bárta Tomáš  V2 RES. CAC 

Imperator Vlci severu Ronchi Lucas V1 CAC 

psi vítězů / males winners 
  Adair'n' Hug  Casual Class Copley-Holland Kat  V1 CAC, BOB 

Ajchiro Aljašská záře Svoboda Aleš V2 RES. CAC 

Jeff Double Trouble  Polární úsvit Hynková Jana V3 

psi veterán / males veteran 
  Enormous Nugget Polární úsvit Kynclovi Z. a S. V1 

psi  čestná / males honor 
  Fuego Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 

feny  dorost / female puppy 
  Adele Bohemian Majesty Turnerová Iva VN3 

Holla Back Girl Katabatic Copley-Holland Kat  VN1 

Joie d´Alaska Vlci severu Duchéne Sandy a Stef. VN2 

feny  mladý / female junior 
  All Or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína V2 
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Angel Of Ice Devil´s head Jelínková Radka V1 CAJC BOJ BOS 

Janine Vlci severu Praţáková Boţena V3 

Ursa Minor Tanana Skoblová Karolína VD4 

feny  mezitřída / female  intermediate 
  Charmie Star of Yukon Doubravová Kateřina VD2 

Ice Baby Vlci severu Holásek Aleš VD1 

Iris Vlci severu Růţička Roman D 

feny  otevřená / female  open 
  Al - Tai - 2 Black Sova  z Rontu Aru Galgaňáková Yvona VD 

Cattie  Ledový třpyt Maša Libor V1 CAC 

Engie z Kováňské tvrze Kalinová Monika VD 

Hanny Star of Yukon Červený Zbyněk  V2 RES. CAC 

Herzen Henriette od Ledové královny Petráš Zdeněk VD 

Just for you Shamanrock Plocková Anna V3 

Katabatic Kansas Voyaguer Copley-Holland Kat  V4 

Feny vítězů / female winners 
  I am Cute and Cool Shamanrock Kutín Jiří V1 CAC 

Feny veterán / female veteran 
  Ice Age Vlci severu  Praţáková Boţena 0 

Indian Summer Inditarod Otava Tomáš V2 

Owyhee Shamanrock Kynclovi Z. a S. V1 BOV 

feny čestná / female honor 
  Everybeat-Ofmyheart Shamanrock Uher Marek V2 

Honey Lady Polární úsvit  Hynková Jana V1 

  
 

Grónský pes / Greenland dog 
rozhodčí / judge: Jančík Leoš   

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

feny  mezitřída / female intermediate 

  Black Star  Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 CAC 

feny  veterán / female veteran 
  

Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona 
V1 BOV, BOB, BIS 

veterán 

fena čestná / females honor 

  C' Niisa Eqaluk Galgaňáková Yvona V1 BIS čestná 
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Samojed / Samoyed 
rozhodčí / judge:  Donna Beckman 

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

psi  štěňat / males baby 

  Kastor Aiaskima Pecinová Gabriela VN1 

psi  dorost / males puppy 
  Batman  Breed Love Schertler Milan VN1 

psi mladý / males junior 
  Oenuq O´Fluffy Vidnavská záře Němečková Monika V2 

Pretty Phoenix Orleansnow Leflerová Stanislava V3 

Queen Quentinn  Orleansnow Valiska Martin V1 CAJC 

psi  mezitřída / males intermediate 
  Because of You Vanderbilt´s  Vávrová Eva V1 CAC, BOB, BIS 

Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona V2 RES. CAC 

psi  otevřená / males open 
  Kiddy Kenai Orleansnow Rychnovská Kristina VD2 

My Moonlight Orleansnow Jungrová Eva V1 CAC 

psi   pracovní / males working 
  Fram od Račí studánky Zemánková Zdeňka V1 CAC 

psi   vítězů / males winners 
  Fashion by Diesel Cabaka´s Rosenquartz Gitte V1 CAC 

North Siberian Love Vidnavska Zare Morawska Marta V3 

Xenox Kronos Akasha  of Smiling Snow 
Star  Lang Jessica V2 RES. CAC 

psi  veterán / males veteran 
  

Albert Sněhový zázrak Zemánková Zdeňka 
V1 BOV, BIS 

VETERAN 

psi čestná / males honor 
  Canadian Vidnavská záře Arctic Aivik Piskacisová Renata  V1 

feny  štěňat / female baby 
  Just Like Heaven Smiling Miracle Morawska Marta VN1 

feny dorost / female puppy 
  Avenger Sweet Rose Blarthon Turkovičová Simona VN2 

Barbie Breed love Luxová Marcela VN4 

Brixi Santiniho hvězda Junová Ivana VN3 

Gesta Solveig Iz Severnoy Yarangi Hrabcová Eva VN1 

Soweesha Orleansnow Pešková Alena VN 

feny mladý / female junior 
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Clown Katie Matyella Okániková Erika  V2 

Pink of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata  V1 CAJC, BOJ 

Rio Rebel Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela VD4 

Rio Rendy Rosemary Orleansnow Havelková Michaela V3 

feny mezitřída / female intermediate 
  Olinka of Merci Vidnavská záře Nováková Jana V2 RES. CAC 

Only One Princess Orleansnow Lidáková Michaela V1 CAC 

feny otevřená / female open 
  Abby Race Gold warden Hrabcová Eva V3 

Arctic Pearl Chita Polaire Hotová Aneta VD 

Athena Breed Love Janáková Michaela V 

Baby Mariabella Matyella Vrabcová Nývltová Eva VD 

Honeymoon Matyella Baby Turkovičová Simona V 

Ilveran The Future is Our  Princes of 
the Universe Bardzka Kamila V2 RES. CAC 

New Finlandia Stark  Orleansnow Zahradníková Michaela V4 

New Natty Orleansnow Lidáková Michaela V1 CAC 

feny pracovní / female working 
  Barunka O Enngi Větrna bouře Honková Radka V2 RES. CAC 

Crazy Yazz Party Bjellakis Pešková Alena V1 CAC 

feny vítězů / female winners 
  Fleriss-Snowy od Račí studánky Vávrovy Eva a Hana V1 CAC, BOS 

Jingle Bell Vidnavská záře Janáková Michaela V3 

New Challenger For  Orleansnow Luxová Marcela V2 RES.CAC 

feny veterán / female veteran 
  Merci Guapass Piskacisová Renata  V1 

feny čestná / female honor 
  Ellis Ella of Zolo Orleansnow Okániková Erika  V2 

Icy of Kaylan Orleansnow Vávrovy Eva a Hana V1 

  

Sibiřský husky / Siberian husky 
rozhodčí / judge: Mannato Franco 

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

Psi štěňat / males baby 
  Anty Jednička Pešková Kristýna VN1 BIS Baby 

Aris Jednička Kadlčík Jaroslav VN2 

Barnabash  Jednička Semeráková Michaela VN 

Bjorn Vargteam Henychová Jana VN 
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Eragon Aryan  Of Kim´s Dream  Valečková  Zdeňka VN4 

Lord of the Dance  Legend of the Spirit  Krieger Izabela VN3 

Up To The Sky  Siwash Legend Dolinová Dominika VN 

psi dorost / males puppy 
  Coin Operated Boy Arctic Devil Bradáč Jan VN1 

Mister Master of X Ni Ra Snowy Grove Zivkova Luba VN2 

psi mladý / males junior 
  Thor  Siwash Legend Dolinová Dominika V2 

Too Cool For Trouble Winter Melody Gorska Ewa 
V1 CAJC, BOJ, BIS 

junior 

psi  mezitřída / males ntermediate 
  Astra Brama Goodly Smile Šoltysová Plisková P. V2 RES. CAC 

Rowen Siwash Legend Venclová Veronika V3 

Saskatchewan  Siwash Legend Mundilová Monika  VD4 

X Ni Ra  D'Athos Zivkova Luba V1 CAC 

psi otevřená / males open 
  Ozzy Harcovský les Henychová Jana V1 CAC 

psi pracovní / males working 
  Fashion in Style Velnio Malunas Grdinová Barbora V2 RES. CAC 

Heartbreaker Winter Melody  Gorska Ewa 
V1 CAC, BOB, BIS 

pracovní 

psi vítězů / males winners 
  Caesar Jednicka of Lycoria Semeráková Michaela V3 

Erkil  Ice flower Hora Pavel V2 RES. CAC 

Lord Chester Kailua Bianca Pasca V1 CAC 

psi čestná / males honor 
  Alvin Arctic Devil Zlámal Lukáš V1 

feny štěňat / females baby 
  Adelaide Jednička Sládeček Jiří VN1 

Bella  Jednička Semeráková Michaela VN4 

Bellina  Jednička Semeráková Michaela VN2 

Ronja Vargteam Henychová Jana VN3 

feny dorost / females puppy 
  Catch me if you can Artic Devil Rezacova Marketa VN2 

Cinnamon Cookie  Arctic Devil Bradáč Jan VN1 

feny mladý / females junior 
  Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana V3 

Aria Angel Artic Wild Life Růčka Bronislav VD 
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Aspen Is My Dream Wild Husky Pieniny Navrátilová Zdena VD 

Ayla Bohemia Legend Lišková Jana V2 

Capri  Shadow of Wolf Bálko Adam V4 

Diamond Star Rose of Nordic Poláková Jarmila  V1 CAJC 

Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia Grdinová Barbora VD 

feny mezitřída / females intermediate 
  Arctic Devil Kailua Bradáč Jan V1 CAC 

Arktogea Joanna's Love Šoltysová Plisková P. V2 RES. CAC 

Dellin North Wind  of Kim´s dream Vejtasová Ilona V3 

feny otevřená / females open 
  Abbey Snow Huskies Janči Vincent VD 

Alaska Snow Huskies Svoboda Martin VD 

Autumn Sun Kailua Rezacova Marketa V3 

Euphoria Of Cool Water Siberians Zivkova Luba V1 CAC, BOS 

Fidorka Asamara Růčka Bronislav VD 

Innocence Vinyamars Semeráková Michaela V 

Kamila Harcovský les Henychová Jana V4 

Kim Harcovský les Henychová Jana VD 

Magical Winter Melody N Triumphant 

Beauty Krieger Izabela V2 RES. CAC 

Marie Harcovský les Henychová Jana VD 

Olwen Shiwash Legend Procházková Jiřina V 

Otýlie Harcovský les Henychová Jana V 

Pocahontas Siwash Legend Sekar Karolína V 

feny pracovní / females working 
  Back in Black  Legend of the Spirit Krieger Izabela V1 CAC 

Cassidy Ledová stopa Růčka Bronislav V2 RES. CAC 

Orca  Siwash Legend Vejtasová Ilona V3 

feny vítězů / females winners 
  Ginger Lemonade Sadeckie 

Pieszczochy Bradáčová Jana V2 RES. CAC 

La Furia Roja Winter Melody Gorska Ewa V1 CAC 

Terry Jednička Svoboda Martin V3 

feny čestná / females honor 
  Cinderella Jednicka of Lycoria Hadjistefanou Costas V3 

Singin´Sweet Songs  de Zakouma Grdinová Barbora V1 

Trishamar´s Double the Money Bradáč Jan V2 
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CZECH NORTHERN CUP 2017 - Nová Ţivohošť 7.5.2017 
Klubová výstava Klubu severských psů s titulem Klubový vítěz - Club 
show of Northern dog club with titule Club winner 
Aljašský malamut / Alaskan malamute 
rozhodčí / judge: Mannato Franco 

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

psi dorost / male puppy 
  Annuk Bohemian Majesty Bárta Tomáš  VN4 

Believe The Royal  Charlotte Queen Leityová Irena VN1 

Devon  Ledový třpyt Praţáková Boţena VN2 

Falco Ţelezný vrch  vraštilová marie VN 

Suck My Kiss Katabatic Copley-Holland Kat  VN3 

psi mladý / male junior 
  Almost Illegal Devil's head Mynář Pavel V3 

Iron Northern Shadows from Vlci severu Praţáková Boţena 

V1 CAJC, Klubový 
vítěz mladých, BOJ, 

BIS Junior 

Mirror of my soul Shamanrock Uher Marek V2 

psi mezitřída / male intermediate 
  Ace of Spades Devil's head Mynář Pavel V1 CAC 

Inuit Vlci severu Laub Ruth a Gregory V3 

Kodiak od Mamutí skály Kalinová Monika VD4 

Leader of The Team  Polární úsvit Střasáková Andrea V2 res.CAC 

psi otevřená / male open 
  Charlie  Star of Yukon Bárta Tomáš  V2 res.CAC 

Imperator Vlci severu Ronchi Lucas V1 CAC 

psi vítězů / male winners 
  

Adair'n' Hug Casual Class Copley-Holland Kat  
V1 CAC, Klubový 

vítěz, BOB 

Ajchiro Aljašská záře Svoboda Aleš V3 

Jeff Double Trouble  Polární úsvit Hynková Jana V2 res.CAC 

psi čestná / male honor 
  Fuego Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 

feny dorost / female puppy 
  Adele Bohemian Majesty Turnerová Iva VN1 

Holla Back Girl Katabatic Copley-Holland Kat  VN3 

Joie d´Alaska Vlci severu 
Duchéne Sandy a 
Stefan VN2 

feny mladý / female junior 
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All or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína VD2 

Angel Of Ice Devil´s head Jelínková Radka VD1 

Janine Vlci severu Praţáková Boţena VD3 

feny mezitřída / female intermediate 
  Ajsha Naděje Aljašky Mundok Pavel V2 res.CAC 

Charmie Star of Yukon Doubravová Kateřina VD4 

Ice Baby Vlci severu Holásek Aleš V3 

Iris Vlci severu Růţička Roman V1 CAC 

feny otevřená / female open 
  Al - Tai - 2 Black Sova  z Rontu Aru Galgaňáková Yvona VD 

Cattie  Ledový třpyt Maša Libor 
V1 CAC, Klubový 

vítěz 

Engie z Kováňské tvrze Kalinová Monika VD4 

Just for you Shamanrock Plocková Anna V3 

Kansas Voyageur Katabatic Copley-Holland Kat  V2 res.CAC 

feny vítězů / female winners 
  I am Cute and Cool Shamanrock Kutín Jiří V2 res.CAC 

Spark Ice of Navarama Mal Leityová Irena 
V1 CAC, Nejlepší 

fena, BOS 

feny veterán / female veteran 
  Ice Age Vlci severu Praţáková Boţena V1 BOV 

Indian Summer Inditarod Otava Tomáš V2 

feny čestná / female honor 
  Everybeat-Ofmyheart Shamanrock Uher Marek V2 

Honey Lady Polární úsvit  Hynková Jana V1 

      

Grónský pes / Greenland dog   

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

feny mezitřída / female intermediate 
  

Black Star  Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona 
V1 CAC, Klubový 

vítěz 

feny otevřená / female open 
  Black Princess  Třpytivý sníh Matušková Jitka V1 CAC 

feny veterán / female veteran 
  

Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona 
V1 BOB, BOV, BIS 

Veterán 

feny čestná / female honor 
  C' Niisa Eqaluk Galgaňáková Yvona V1 
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Samojed / Samoyed 
rozhodčí / judge: Mannato Franco   

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

psi mladý / male junior 
  Pretty Phoenix Orleansnow Leflerová Stanislava VD1 

psi mezitřída / male intermediate 
  

Because of You Vanderbilt´s  Vávrová Eva 
V1 CAC, Klubový 
vítěz, BOB, BIS 

Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona VD3 

Fancy Paws Of Winky  Mazoji Loke Pintér  Dorottya V2 res.CAC 

psi otevřená / male open 
  My Moonlight Orleansnow Jungrová Eva V1 CAC 

psi pracovní / male working 
  Fram od Račí studánky Zemánková Zdeňka V1 CAC 

psi vítězů / male winners 
  Fashion by Diesel Cabaka´s Rosenquartz Gitte V2 res.CAC 

Heart Breaker for Orleansnow Aklaro Luxová Marcela V4 

North Siberian Love Vidnavska Zare Morawska Marta V3 

Xenox Kronos Akasha of Smiling Snow 
Star  Lang Jessica V1 CAC 

psi veterán / male veteran 
  Albert Sněhový zázrak Zemánková Zdeňka V1 BOV 

psi čestná / male honor 
  Canadian Vidnavská záře Arctic Aivik Piskacisová Renata  V1 

feny štěňat / female baby 
  Just Like Heaven Smiling Miracle Morawska Marta VN1 BIS Baby 

feny dorost / female puppy 
  Avenger Sweet Rose Blarthon Turkovičová Simona VN2 

Barbie Breed love Luxová Marcela VN1 

Brixi Santiniho hvězda Junová Ivana VN4 

Gesta Solveig Iz Severnoy Yarangi Hrabcová Eva VN3 

feny mladý / female junior 
  

Clown Katie Matyella Okániková Erika  
V1 CAJC, Klubový 
vítěz mladých, BOJ 

Pink of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata  V2 

Rio Rebel Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela V3 

Rio Rendy Rosemary Orleansnow Havelková Michaela V4 
feny mezitřída / female intermediate 

  Only One Princess Orleansnow Lidáková Michaela V1 CAC 
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feny otevřená / female open 
  Abby Race Gold warden Hrabcová Eva VD4 

Arctic Pearl Chita Polaire Hotová Aneta VD 

Athena Breed Love Janáková Michaela V1 CAC 

Honeymoon Matyella Baby Turkovičová Simona VD 

Ilveran The Future is Our  Princes of 
the Universe Bardzka Kamila V2 res.CAC 

New Natty Orleansnow Lidáková Michaela V3 

feny pracovní / female working 
  Barunka O Enngi Větrna bouře Honková Radka VD 

feny vítězů / female winners 
  

Fleriss-Snowy od Račí studánky Vávrovy Eva a Hana 
V1 CAC, Klubový 

vítěz, BOS 

Jingle Bell Vidnavská záře Janáková Michaela V3 

New Challenger For  Orleansnow Luxová Marcela V2 res.CAC 

feny veterán / female veteran 
  Merci Guapass Piskacisová Renata  V1 

feny čestná / female honor 
  Ellis Ella of Zolo Orleansnow Okániková Erika  V2 

Icy of Kaylan Orleansnow Vávrovy Eva a Hana V1 

      

Sibiřský husky / Siberian husky 
rozhodčí / judge:  Donna Beckman   

jméno / name majitel / owner ocenění / awards 

psi štěňat / male baby 
  Anty Jednička Pešková Kristýna VN2 

Aris Jednička Kadlčík Jaroslav VN1 

Barnabash  Jednička Semeráková Michaela VN4 

Eragon Aryan  Of Kim´s Dream  Valečková  Zdeňka VN3 

Lord of the Dance  Legend of the Spirit  Krieger Izabela N 

Up To The Sky  Siwash Legend Dolinová Dominika N 

psi dorost / male puppy 
  Coin Operated Boy Arctic Devil Bradáč Jan VN1 BIS PUPPY 

Mister Master of X Ni Ra Snowy Grove Zivkova Luba VN2 

psi mladý / male junior 
  Highway To Hell del Rey de la Montana 

Blanca  Pecar Jessica V3 

Hungarian Christmas Highlander’s Holló Gabriella 

V1 CAJC, klubový 

juniorský vítěz, BOJ 
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Thor  Siwash Legend Dolinová Dominika VD4 

Too Cool For Trouble Winter Melody Gorska Ewa V2 

psi mezitřída / male intermediate 
  Astra Brama Goodly Smile Šoltysová Plisková P. V2 RES.CAC 

Saskatchewan  Siwash Legend Mundilová Monika  VD3 

X Ni Ra  D'Athos Zivkova Luba V1 CAC 

psi pracovní / male working 
  Fashion in Style Velnio Malunas Grdinová Barbora V2 RES. CAC 

Heartbreaker Winter Melody  Gorska Ewa 
V1 CAC, klubový 

vítěz 

psi vítězů / male winners 
  Caesar Jednicka of Lycoria Semeráková Michaela V1 CAC 

Cry Out Surf Rider Pecar Jessica V2 RES. CAC 

Lord Chester Kailua Bianca Pasca V3 

psi veterán / male veteran 
  Gretsky Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V1 BOV 

psi čestná / male honor 

  Antique Dust Kailua Bradáč Jan V2 

Frozen In Time del Rey de la Montana 
Blanca  Pecar Jessica V1 

feny štěňat / female baby 
  Adelaide Jednička Sládeček Jiří VN1 

Bella  Jednička Semeráková Michaela VN2 

Bellina  Jednička Semeráková Michaela VN3 

feny dorost / female puppy 
  Catch me if you can Artic Devil Rezacova Marketa VN2 

Cinnamon Cookie  Arctic Devil Bradáč Jan VN1 

feny mladý / female junior 
  Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana VD 

Aria Angel Artic Wild Life Růčka Bronislav V3 

Ayla Bohemia Legend Lišková Jana V2 

Capri  Shadow of Wolf Bálko Adam V4 

Diamond Star Rose of Nordic Poláková Jarmila  V1 CAJC 

Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia Grdinová Barbora VD 

T-Lesark Lodestar Pecar Jessica VD 

feny mezitřída / female intermediate 
  Arctic Devil Kailua Bradáč Jan V2 RES. CAC 

Arktogea Joanna's Love Šoltysová Plisková P. V3 
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Vinyamar's  Kind Of A Miracle Pecar Jessica V1 CAC 

feny otevřená / female open 
  Alaska Snow Huskies Svoboda Martin V 

Autumn Sun Kailua Rezacova Marketa V2 RES. CAC 

Euphoria Of Cool Water Siberians Zivkova Luba V4 

Fidorka Asamara Růčka Bronislav VD 

Innocence Vinyamars Semeráková Michaela V3 

Magical Winter Melody N Triumphant 
Beauty Krieger Izabela V1 CAC 

feny pracovní / female working 
  

Back in Black  Legend of the Spirit Krieger Izabela 

V1 CAC, klubový 
vítěz, BOB, BIS 

pracovní 

Cassidy Ledová stopa Růčka Bronislav VD2 

feny vítězů / female winners 
  La Furia Roja Winter Melody Gorska Ewa V2 RES. CAC 

Lisa Simpson  Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V3 

Terry Jednička Svoboda Martin V4 

Trishamar´s Double the Money  Bradáč Jan V1 CAC 

feny čestná / female honor 
  Cinderella Jednicka of Lycoria Hadjistefanou Costas V2 

Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy Bradáčová Jana V1 BIS čestná 

Singin´Sweet Songs  de Zakouma Grdinová Barbora V3 

 

 



 

 
29

 Seznam sponzorů Klubových výstav KSP 2017 
 

Ještě jednou opravdu veliké poděkování všem sponzorům, kteří přispěli 
svými produkty či službami na naše Klubové výstavy. Velmi si vás vážíme a 
DĚKUJEME VÁM!!!! 

JK Animal - Hlavní sponzor  

 
 

 – Hlavní sponzor sobotní Klubové výstavy

 
 Eva Černohubová za úžasné fotografie, Božena Pražáková 

finanční dar, Michaela Janáková za velké množství pohárů do 
soutěží pro naše děti, Jana Engel za finanční dar, Ali Vlčková za 
přípravu a tisk diplomů pro Klubové šampiony, …. 
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Fotogalerie  Nová ţivohošt  -  CZECH NORTHERTN CUP 2017 

 
    BIS JUNIOR - sobota  SH        

    BIS PUPPY  - sobota AM 
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    BIS BABY - sobota  SH 

BIS WORKING - sobota SH 
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   BIS ČESTNÝCH TŘÍD – sobota GP 

BIS VETERÁN – sobota  SA 
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   BIS PÁRY – sobota i neděle – SA, M.: Renata Piskacisová 

 

Soutěž   Dítě a Pes ze soboty 
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Soutěž  Junior handling neděle 

   BIS VETERÁN - neděle  - GP  Layak gronland Angakok 
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   BIS ČESTNÝCH - neděle - SH  

   BIS BABY - neděle – SA Smiling Miracle  
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   BIS PUPPY - neděle - SH  

   BIS JUNIOR - neděle - AM  



 

 
39 

 



 

 
40 

    



 

 
41 

Termínář výstav na rok 2018 
 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
DuoCACIB Brno               3.2.2018 
DuoCACIB Brno               4.2.2018 
České Budějovice                    21.-22.4.2018 
Praha      28.4.-29.4.2018 
Litoměřice       19.-20.5.2018 
Intercanis Brno       23.-24.6.2018 
InterdogBohemia Ml.Boleslav  11.-12.8.2018 
České Budějovice                     6.-7.10.2018 
Praha            03.11.2018 
Praha            04.11.2018 
NÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
Hanácká výstava psů Brno      06.-07.1.2018 
Ostrava       07.-08.4.2018 
Klatovy        01.-02.7.2018 
Mladá Boleslav       14.-15.7.2018 
Moravskoslezská Brno             22.-23.9.2018 
Více informací naleznete na www.cmku.cz 
 

CRUFTS SHOW 2018  08.- 11.03.2018 

Birmingham, Velká Británie 
www.crufts.org.uk 
 
 

FCI EURO DOG SHOW 2018  25.- 27.8.2017 
Kyjev, Ukrajina 
www.eurodogshow2017.org 
 

 
FCI WORLD DOG SHOW 2018   09.- 12.11.2017 
Lipsko, Německo 
www.wds2017.de 
 

 
VÝSTAVY KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ 2017-2018 
23.9.2017   Speciální výstava pro SH a GP Nová Ţivohošť – KSP 

23.9.2017   CAC výstava pro AM a SA  Nová Ţivohošť – KSP 

28.-29.4.2018   Klubová a CAC výstava Nová Ţivohošť - KSP 

 
 

Termíny zahraničních výstav, naleznete na jednotlivých stránkách 
zastřešujících organizací v dané zemi:  
Slovensko:  www.skj.sk                 
Polsko:  www.zkwp.pl              
Rakousko:  www.oekv.at  
Německo: www.vdh.de 
                                                        

Nejkrásnější pes pardubického 

kraje na krajské výstavě Lanškroun 
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Genetické minimum - Zbarvení srsti u sibiřských hasky 
 
U sibiřských hasky se v zásadě vyskytuje trojí zbarvení srsti a to : 

1. Vlčí  ve všech odstínech 
2. Černé s odznaky 
3. Bílé 

1. 
Tak jako u vlků je i u SH známo mnoho odstínů tzv. vlčího zbarvení, od normálního 
vlčího (aguti), kde je přítomnost sytě ţlutého pigmentu aţ po světle stříbřité, které 
je zapříčiněno zesvětlením ţluté barvy přítomností zesvětlovacích genů. Rovněţ i 
různá sytost černého pigmentu melaninu má vliv na odstín barvy „vlčí“ srsti – od 
sytých aţ černých vlčích k velmi světlým, takřka ţlutým nebo plavým. 
Stříbřití různých odstínů mají tedy geny pro zesvětlení ţluté barvy (které dělají ze 
ţluté opticky bílou), plaví naopak mají malé uplatnění černého pigmentu. Přítomnost 
černého pigmentu u těchto zvířat ukazuje jen černé zbarvení nosu. 
Je známo, ţe i vlčí zbarvení můţe existovat na podkladě genu b, tedy na podkladě 
hnědé barvy. Takto zbarvený jedince nemá černý pigment ani v srsti, ani v nosní 
houbě – má světlé oči a nos játrový! 
 
2. 
Druhá varianta zbarvení, tj. černý 
s odznaky můţe být na základě 
výskytu genu  at (černý s malými 

odznaky = tzv. uzavřená barva) 
nebo a s (černý s velkými odznaky) 
event.. ovlivněný modifikováním 
faktorem „grizzle“. Všechna štěňata 
se rodí s malými odznaky, během 
růstu se u zbarvení as odznaky 
zvětšují aţ do tvaru typické srdčité 
kresby. 
Charakteristické pro severská 
plemena je zesvětlení ţlutého 
pigmentu aţ do opticky bílé, takţe 

zvířata bývají mylně popisována 
jako černo-bílá, jakoby šlo o 
strakáče. Pravé bílé odznaky, 
počínající od špiček prstů, špičky 
ocasu, špičky nosu, prsou a 
postupující vţdy směrem vzhůru 
jsou vţdy na nepigmentované kůţi 
a jsou dobře patrné při narození 
štěněte nebo po vylínání. I toto 
zbarvení můţe existovat na základě 
genu b, tedy hnědé s odznaky. 

SH Caesar Jednička of Lycoria a Tessie Jednička na Šampionu šampionů 2017 
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3. 
Bíle zbarvení jedinci patří do velké skupiny bíle zbarvených psů a podle původu 
vzniku bílé barvy mohou být rozděleni do dvou skupin : 

a) Extrémní strakáčci, kde se pigment objevuje jen v nosní houbě, očích, 
případně pyscích a očních víčkách – tito mají srst po celém těle sněhobílou 
a  NEPIGMENTOVANOU kůţi. Vůči celobarevným psům jsou neúplně 
recesivní – tj. s celobarevným partnerem dají výrazně strakatá štěňata. 

b) Bílí na základě působení zesvětlovačích genů jak na ţlutou, tak i černou 
barvu – jejich srst není nikdy zářivě bílá, kůţe je PIGMENTOVANÁ. Vůči 
celobarevným partnerům jsou úplně recesivní – tj. dají celobarevná, 
nestrakatá štěňata. 

Zbarvení vlčí, plavé (aţ bílé) a černé s odznaky můţe existovat i ve formě 

strakatosti (s i) Kaţdé jiné zbarvení vyskytující se u SH není původní, bylo do 
plemene přikříţeno dodatečně (viz např. pravá černá – hnědá pouze s bílými znaky, 
ne se zesvětlenými odznaky). 
1.Rovněţ důvod výskytu modrých očí u psů je dvojího původu.  

- V oblasti ztráty pigmentu se mohou vyskytovat světlé, rybí oči, jejichţ 
výskyt ale není zaloţen na stejném základě, jako výskyt modrých očí u 
severských plemen. V tomto případě jde o těţkou vadu zapříčiněnou 
ztrátou pigmentu – setkáváme se s ní dalmatinů, dog. 

- Modré oči severských psů jsou vyvolávány genem, který se chová velmi 
zvláštně. Pokud je zvířete přítomen, má tento jedinec modré oči (tím ale 
myslíme i třeba jen jedno oko modré nebo jen část oka – 1/2, 1/3, ¼ 

modrou). Pokud gen přítomen není, má pes oči hnědé. Nebo obráceně – 
pes, který má obě oči cele hnědé (pozor na světlé oči v nich můţe být 
dílek modrý aniţ jsme si ho všimli !!!, nemůţe mít potomka s očima 
modrýma, protoţe nemá gen pro modré oko. 

Podle Františka Horáka – zpracovala ing. Hana Petrusová 

Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia , maj. B.Grdinová, Šampion Černé Hory a Balkánu 
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Perverzní chutě 
Neţ si necháte od vašeho pejska olízat celý obličej, vybavte si, co všechno dnes na 
procházce očichával. Mnohé z toho určitě také ochutnal. Vţdyť chuť patří mezi 
základní smysly, kterými pes poznává okolní svět, ať se nám to líbí, nebo ne. 
  
Poţírání výkalů  
Koprofagie je jedním z nejčastějších a pro majitele nejnepříjemnějších psích 
prohřešků proti bontonu. Provinilý pes bývá trestán hrozivým křikem, někdy i 
vyprášením koţichu, opatrně odvlečen domů a podroben potupnému omývání a 
vymývání tlamy, aniţ by ten poprask chápal a vzal si z něj ponaučení pro příště. 
Naštěstí takovéto lahůdky nebývají pro psy nijak zvlášť nebezpečné – hrozí zde 
především riziko přenosu střevních parazitů. Ale co je na výkalech tolik přitahuje? 
Jde-li o výkaly ţivočichů, kteří se dříve stávali častou psí kořistí, dá se usuzovat na 
určitý atavismus. Po ulovení takového zvířete psi, podobně jako vlci, rychle otvírali 
dutinu břišní a pochutnávali si na teplých vnitřnostech včetně střev. Ta obsahovala 
zaţitinu s mnoha vitamíny a dalšími hodnotnými látkami a u býloţravců také se 
spoustou natrávené vlákniny. K takovýmto lahůdkám se dnešní psi většinou 
nedostanou, a tak berou zavděk i tím, co jiţ střeva kořisti opustilo. Velmi těţko se 
jim to rozmlouvá. A tak jediným opatřením proti sbírání výkalů na vycházkách je mít 
psa stále pod kontrolou, zvláště na místech s pravděpodobným výskytem těchto 
lákadel, a plné kapsy voňavých pamlsků, kterými psa motivujeme k rychlému 
přiběhnutí na kaţdé přivolání. 
Někteří psi však poţírají i výkaly vlastní. Tento problém se vyskytuje především u 

mladých psů. Příčinou můţe být prostředí velmi chudé na podněty (ohrádka, kotec, 
dvorek, kůlna), kde mladý psík nemá nic jiného ke zkoumání a ochutnávání. Jiným 
důvodem můţe být hlad, je-li pes krmen nedostatečně nebo jsou intervaly mezi 
krmením příliš dlouhé. Někdy takto „zahlazují stopy“ psi, kteří jsou trestáni za 
vykonání potřeby na nevhodném místě. Neuvědomují si samozřejmě, ţe kálet doma 
se nesmí. Kdyţ mají plné rektum a nemohou ven, ulevit si prostě musí. Ale vědí, ţe 
kdyţ jsou výkaly na zemi, páníček se zlobí, a proto raději předmět doličný odstraní. 
Vzhledem k tomu, ţe své vlastní výkaly nebo výkaly jiných psů poţírají častěji fenky 
neţ psi, usuzuje se i na vrozenou snahu feny udrţovat pelech čistý a bez zápachu, 
aby konkurenční predátoři neobjevili její mláďata. Koprofagie byla pozorována také 
u štěňat, která projevovala sklony k výraznému majetnickému chování. 

V těchto případech se osvědčuje pár jednoduchých zásad:  
1. Krmit mladé psy alespoň 3x denně. 
2. Dopřát psům, zvláště jsou-li ponecháni o samotě, několik krmicích a 

ţvýkacích hraček s různou náplní a příchutěmi, aby mohli zahnat nejen 
hlad, ale také zvědavost a nudu. 

3. Co nejčastěji venčit a nenechat psa vlastní výkaly očichávat a zkoumat. 
4. Netrestat psa za vykálení na nevhodném místě, nejevit vůbec o jeho 

výkaly zájem. 
5. Pečlivě uklízet všechny případné výkaly doma, na zahradě či v kotci, ale 

vţdy v nepřítomnosti psa.  
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Poţírání nestravitelných předmětů 
Je neuvěřitelné, co všechno jsou psi schopni pozřít: Kaštany, pecky, třísky, dřevěné 
kostky, kameny, kusy gumových míčků a hraček, ale také ponoţky, punčocháče, ba 
dokonce i kalhotky či podprsenky svých paniček. Není asi třeba podotýkat, ţe 
většina takovýchto pokladů nevyjde z psího těla přirozenou cestou a nešťastník 
končí, mnohdy opakovaně, na stole veterinárního chirurga. 
Kromě náhodného polknutí, hladu, nudy a potřeby něco ochutnávat a ţmoulat bývá 
poměrně častou příčinou tohoto nebezpečného chování zvláště u „recidivistů“ 
dlouhodobý stres. S polykáním kamenů jsem se setkala například ve smečce devíti 
sibiřských husky, kteří byli drţeni na malém dvorku a v letním období byli venčeni 
jen velmi sporadicky. Neměli ţádné hračky, aţ na pár dřevěných polen. Vysoko 
postavení jedinci nevynechali jedinou příleţitost k demonstraci vlastní důleţitosti a 

k výpadům vůči nízko postaveným provinilcům, kteří si troufli jen očkem hodit po 
ohlodaném polínku. Kameny vyhrabávala ze země a poţírala nejníţe postavená fena 
a její dvě štěňata. To byla totiţ jediná činnost, kterou jim „šéfové“ dovolili 
beztrestně vykonávat.  
Polykáním ponoţek a prádla zase dávala najevo své znepokojení a úzkost fenka 
německé dogy, jejíţ páníčci se rozváděli. Ničení bytového zařízení a polykání kousků 
koberců, lina, molitanu či dřeva bývá častým doprovodným příznakem separační 
úzkosti. 
Tady nezbývá neţ se zaměřit především na příčinu stresu a tu pokud moţno 
odstranit. Velice pomůţe radikální změna prostředí. Protoţe se však jiţ pes naučil 
pomáhat si zvládat stres kousáním a polykáním předmětů, je třeba s tímto 

chováním i nadále počítat v kaţdé trochu napjaté situaci. Bude tedy nutné zabránit 
psovi v přístupu k původním zdrojům a nahradit je vhodnějšími – bezpečnými 
plnicími a okusovacími hračkami. 
 
Úporné olizování 
Olizování nemusí slouţit vţdy jen k ochutnávání. Například psi, kteří olizují moč 
háravé fenky, jen transportují tu úţasnou vůni blíţ k Jackobsonovu orgánu, otvůrku 
za horními řezáky, který komunikuje přímo s čichovým nervem, aby získali co 
nejpřesnější informaci o původkyni oné značky. 
Někdy se olizování stane nutkavým chováním. Veterináři dobře znají tzv. akrální 
dermatitidu z olizování, kdy si psi dokáţou olízat předloktí a tlapky aţ do masa. 

Nejčastěji se vyskytuje v souvislosti se separační úzkostí a dalšími silnými stresy. 
Někteří psi nelíţou sami sebe, ale například druhého psa nebo kočku, a dokáţou jim 
tím způsobit váţné koţní problémy. Měla jsem i klientku, která se stala terčem 
takovéhoto úporného olizování svého jezevčíka – olizoval jí ruce i nohy a vrčel a 
chňapal, kdyţ jej chtěla odstrčit. Jiný pes zase lízal podlahu, a to vţdycky kdyţ byl 
doma nějaký rozruch nebo se rodina chystala odejít. 
Řešení je podobné jako v předchozím odstavci. Je-li stres příliš silný a radikální 
změny prostředí a denního rytmu nejsou v dostatečné míře moţné, je třeba se 
poradit s veterinářem o pouţití vhodných léků tlumících úzkost a další negativní 
emoce. 

MVDr. Hana Ţertová,  www.hanazertova.cz 



 

 
46 

Potravní zlozvyky 

Je mnoho psů, kteří jsou krmeni tím nejlepším, co trh s krmivy nabízí, a přesto 
venku slídí kolem popelnic a kontejnerů, nereagují ani na velmi důrazná napomínání 
a o ukořistěné „lahůdky“ jsou odhodláni bojovat. Jiní zase kradou jídlo ze stolu či ze 
spíţe. Chybí jim kázeň nebo některá sloţka potravy? 
 
Odpadkové lákadlo 
Jedna z domestikačních 
teorií říká, ţe psi se 
přidali k lidem proto, ţe 

lidské tlupy produkovaly 
spoustu odpadků. Ty pak 
tvořily významnou 
součást jídelníčku 
pravěkých, starověkých, 
středověkých i 
novověkých psů a 
mnohde tomu tak je 
dodnes. Zaţívací ústrojí psů vykazuje v tomto směru leckdy aţ pozoruhodnou 
odolnost a přizpůsobivost. Ta má sice své hranice, o čemţ vypovídá fakt, ţe 
nejčastějším důvodem návštěvy veterináře jsou onemocnění zaţívacího traktu, 
nicméně touha vyhledávat a konzumovat odpadky je zřejmě psům vrozená a velmi 
pevně geneticky ukotvená.  
A v tom bude zřejmě jádro pudla. Dnešním kvalitně krmeným psům nejde o to, aby 
ukojili hlad. Vyţívají se ve slídění po potravě. To je činnost, která jejich prapředky 
zaměstnávala po většinu dne, a psi pro ni mají všechny předpoklady: vynikající čich, 
silné zuby, dobrou orientaci v terénu, vytrvalost, skvělou paměť… To všechno 
mohou uplatnit a zdokonalovat, ať uţ slídí kolem popelnic, pod okny paneláků nebo 
v roští u lesa. Často vezmou zavděk i odpadkovým košem v kuchyni – otevřít nebo 
převrhnout koš, vyhrnout a prozkoumat obsah, to je prima práce. Něco se dá olízat, 
něco rozkousat, něco roztrhat. Rázem je po nudě. A těch chutí a tvarů! Zatímco 
granule v misce jsou všechny stejné a stále stejně chutnají. 
Je zřejmé, ţe náprava nemůţe spočívat v trestech – jak trestat něco, co je psu 
přirozené? Lepší je takovému chování předejít: Kolem rizikových míst procházejte se 
psem uvázaným na vodítku, popřípadě s nasazeným náhubkem. Při běhání na volno 
denně procvičujte přivolání a dobře psa (i dospělého!) motivujte. Nenechte jej 
vzdálit se dál, neţ je bezpečná vzdálenost pro spolehlivé přivolání. Stále psa 
sledujte, buďte s ním v kontaktu. Učte jej od štěněte reagovat na povel FUJ 
odvrácením hlavy od nalezeného předmětu. Pokud budete dostatečně rychlí a 
důslední v podávání obzvlášť chutné odměny za dobře splněný cvik, nebudete 
muset později psa nahánět a tahat mu úlovky z huby. Zpestřete mu příjem potravy 
s pomocí plnicích hraček, kam se dá naplnit i vařené maso a zelenina, tvaroh a další 
lahůdky – samozřejmě v přiměřeném mnoţství a skladbě. Před odchodem do práce 
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rozházejte po bytě či dvoře část ranní krmné dávky granulí. Nenechávejte psa 
samotného doma s plným odpadkovým košem.  
 
Uţ je to volné, šéfe? 
I další časté nešvary související s příjmem potravy – loudění a kradení jídla – souvisí 
se psí přirozeností. Pes, který nikdy nic od stolu ani od kuchyňské linky nedostane, 
většinou neloudí, pokud nemá skutečný hlad. Ale stačí, aby mu jeden člen rodiny 
občas potají něco pod stolem podstrčil nebo aby paničce sem tam spadl při přípravě 
oběda kousek masa na zem, a pes se stane závislým hráčem. Obtahování noţe 
ocílkou ho probudí i z nejhlubšího spánku a při prostírání stolu radostně asistuje. 
Začíná úţasná hra, při níţ pes upřeně zírá, slintá, funí, kňučí, strká hlavu 
stolovníkům do klína. Pokud získá alespoň sporadicky výhru v podobě podaného 

sousta, dostaví se klasický gamblerský efekt a jeho chuť hrát se posiluje. Pes dělá 
to, co se mu (moţná teď, moţná příště) vyplatí. A protoţe se v rodině vţdycky 
najde někdo, kdo psí loudění potají podpoří, je lepší nechávat psa v době přípravy 
jídla a stolování za přepáţkou s nějakou dobrou ţvýkací kostičkou.  
Kradení má trochu jiný důvod. Jestliţe v psí smečce mají všichni dostatek potravy, 
jedí většinou v klidu společně. Jakmile je ale potravy málo nebo některý ze psů jí 
pomaleji, ti, co uţ svou porci dojedli, zkoušejí ochutnat i z jeho misky. Pak záleţí na 
vzájemném hierarchickém vztahu, ale i na náladě a stupni nasycení vysoko 
postavených jedinců, kteří si nárokují přednostní práva. Nízko postavené psy od 
jídla odstrčí a všechny pak drţí v uctivé vzdálenosti. Pokud však od svého jídla 
odejdou a ani zpovzdáli si ho nehlídají, je volné pro ostatní. Jestli tedy nechcete, 

aby vám pes zbaštil oběd, neţ si přinesete lţíci, a vytahal z nákupní tašky maso, neţ 
se stihnete přezout, musíte si své jídlo vţdy dobře uklidit nebo hlídat. To 
neznamená u něj stát a bránit ho tělem. Stačí se schovat za roh a připravit si k ruce 
něco přiměřeně řinčivého (třeba svazek klíčů), co můţete hodit psovi pod nohy 
přesně ve chvíli, kdy se odhodlává vaši dobrotu ochutnat. Po takovém pořádném 
leknutí si pravděpodobně nechá zajít chuť. Uţitečné je také psovi vštípit, ţe existují 
pro něj zakázaná místa, jako je jídelní stůl, kuchyňská linka, spíţ. Pak bude jídlo 
uloţené na těchto místech v relativním bezpečí – ale často jen pokud jste nablízku. 
Odcházíte-li z bytu pryč, počítejte s tím, ţe zvláště mladý aktivní pes poruší v touze 
po dobrodruţství všechna nebo alespoň některá tabu.  
 

Všechno jídlo patří mně! 
Mezi psy všech plemen se občas vyskytne jedinec, který nejenţe má jídlo ve svém 
ţebříčku hodnot úplně nejvýš, ale navíc vše, co s jídlem nějak souvisí, u něj 
probouzí agresi. Většinou se tato nepěkná a nebezpečná porucha chování projeví uţ 
v útlém štěněcím věku. Majitel pak bývá překvapen temným vrčením a zuřivým 
chňapáním malého špunta nad miskou. Zpravidla se snaţí stav napravit tím, ţe 
štěněti do jídla sahá, trestá ho rázným plácnutím, učí ho na povel si sednout a 
počkat, dokud mu není dovoleno jíst. Jenţe takováto výchova se často míjí účinkem 
a tito psi se stávají v souvislosti s jakýmkoli jídlem nevyzpytatelní a nebezpeční. 
Vzpomínám na jednoho ze svých prvních pacientů, hovawarta Barta. Zaútočil na 
majitelku v okamţiku, kdy vytahovala pekáč buchet z trouby. Jednu ruku měla 
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popálenou, druhou pokousanou a třesoucím se hlasem vyprávěla, jak s dcerou 
strávily celé odpoledne schované v loţnici v patře, protoţe pes je nepustil dolů, 
dokud neslízl poslední drobeček, a od prázdného pekáče ho musely dostat lstí.  
Malá štěňata s podobnými sklony je dobré krmit z ruky nebo jim dát vţdy několik 
soust na zem poté, co se chovají klidně a ukázněně. Bez povelu. Doráţejícího psíka 
majitel „nevidí“. Jakmile se však uklidní a chová se s patřičným respektem, dostane 
své jídlo, majitel poodstoupí a otočí hlavu do strany. Tím říká: „Tenhle kousek jídla 
je tvůj, klidně si ho sněz, já uţ o něj nestojím.“ Poodejde se zbytkem krmné dávky 
o kousek dál a rituál zopakuje. Provádí-li se cvičení s citem a důsledně, štěně se při 
krmení brzy ukázní.  
Pro dospělé nebo dospívající psy je takovéto cvičení vhodné jen v případě, ţe pes 
dosud nikoho váţně nepokousal a zůstává jen u hrozby, a pokud se jej majitelé 

nebojí. Je třeba změnit celkově přístup ke psu a zavést pravidlo „nic není zadarmo“ 
spojené s procvičováním prvků základní ovladatelnosti, aby byl pes zvládnutelný 
pomocí povelů i ve chvíli, kdy je rozrušený. V případě, ţe je agrese kolem jídla 
spojena s celkově malým respektem psa vůči majiteli, je vhodné demonstrovat 
velmi okatě vlastní suverenitu a psí bezvýznamnost, aby pes pochopil druhé 
pravidlo, a to ţe „všechno patří páníčkovi“. Často se majitelé diví, jak rychle je 
moţné si takto získat autoritu. Stačí si například sednout na pohovku, poloţit rohlík 
na konferenční stolek, zahledět se do časopisu a psa sledovat jen po očku – není 
přece důleţitý, nestojí mi ani za pohled. Musím sedět uvolněně, vím přece, ţe 
všechno je tu moje a nikdo nemá nárok mi něco brát. Objeví se psí hlava příliš 
blízko? Časopis prudce práskne o stolek. A znovu, dokud se pes nestáhne. Dívám se 

přitom jen na svůj rohlík. Pak si zase čtu, bez jediného pohledu na psa, bez 
komentáře. Pes je pro mne tak bezvýznamný, jako moucha, po které by se můj 
časopis ohnal podobně. Můţu si kousek rohlíku ukousnout, pěkně si na něm 
pochutnávat a poloţit ho zase zpátky, časopis připravený k zásahu. Pes obvykle 
polyká sliny a snaţí se udělat něco, co by mu přineslo aspoň kousek toho úţasného 
rohlíku. Vyštěkne – přesednu si tak, aby byl pes za mými zády a na rohlík neviděl. 
Nervózně obchází – čtu si. Sedne si nebo lehne – všimnu si, ţe vedle mne je nějaký 
pejsek, vstanu a zkusím mu dát povel, který zná. Splní ho? Dostane kousek rohlíku. 
Zbytek schovám nebo sním (můţu si přece se svým rohlíkem dělat, co chci) a 
cvičení končí. 
Tato cvičení lze provádět jen se psy psychicky zdravými, kteří jsou schopni své 

emoce korigovat. U psů s chorobně rozvinutou majetnickou agresí by byly podobné 
postupy příliš riskantní. Máte-li takto postiţeného psa, poraďte se s odborníkem o 
míře rizika a o konkrétním přístupu ke psu. První zásadou je zde především 
bezpečnost: Dbejte, ať se pes neúčastní přípravy a konzumace vašeho jídla ani 
manipulace s jeho zbytky (vyhození do odpadkového koše). Na vycházkách mu 
raději nasazujte koš. Krmte jej alespoň dvakrát denně, aby nebyl nikdy příliš 
hladový, a to tak, ţe ho pustíte do místnosti, kde uţ má připravenou plnou misku, a 
odejdete, aby se v klidu najedl. Aţ kdyţ takto vyloučíte konfrontační situace, pes se 
zklidní a je moţné s ním začít pomalu pracovat, pokud to jeho psychický stav dovolí.  
 

MVDr. Hana Ţertová,  www.hanazertova.cz 
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Ţeny a sport se seveřany - Alena Veselá - dogtrekking 

První malamutku jsem si pořídila před 23 lety. Chtěli jsme se synem velkého 
chlupatého psa, byla bez průkazu původu. Pěkně nám ukázala, co aljašský malamut 
potřebuje. Pak následovala první fenka s PP a to byl rok 2003. Tou byla Arizona 
VintageWaley (říkala jsme jí Brita) od chovatele Jiřího Košuliče. V roce 2005 jsem 
zaloţila chovatelskou stanici s názvem Klidná řeka. Zatím jsme odchovali 17 
štěňátek ve 3 vrzích. Z prvního vrhu jsme si nechali fenečku Anetka Klidná řeka, to 
byl r. 2007. Pak následoval další vrh  a to se psal rok 2011. A u nás doma zůstala 
další fenka Bery Klidná řeka. Zatím z posledního vrhu mám další fenku Creasy 
Klidná řeka. To se uţ psal r.2015.  

Vţdycky jsme chodily rádi na výlety, na dlouhé procházky do lesa a tak jsem 
postupně procházky prodluţovala. Zúčastňovali jsme se výletů pod hlavičkou 
českých turistů. Náhodné setkání s jedním dogtrekkařem způsobilo, ţe jsem se 
přihlásila na první závod dogtrekkmid (středně dlouhá trať), psal se rok 2004. 
Představa, ţe bych měla ujít trať longu (dlouhá trať), delší neţ 80 km mě děsila a 
trekkaře, kteří to zvládli jsem obdivovala. Postupným absolvováním midů a změnou 
podmínek pro plnění pracovní třídy pro seveřany jsme na první log vyráţeli na 
dogtrekk TOULOVEC V R. 2014. Úspěšně jsme dokončily, dokonce se podařil 
úspěch pro nás před pár lety nepředstavitelný. S fenkami jsme získaly titul Mistr ČR 
v kategorii DTW2 (starší ţeny na 35let). Tady jsme obsadili 3. místo. Zvládly jsme 
to ve sloţení Bery Klidná řeka a Creasy Klidná řeka. Potom uţ následovaly další 
longové závody ve stejné kategorii - např. Krušnohorský dogtrekk, Za pokladem 
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Holštejna, Šlapanice, Stopou strejdy Šeráka a další. Midovézůvody jsem zatím 
„opustila“, ale třeba se k ním ještě někdy vrátím. 
Samozřejmě, občas po některém trekku bolí nohy. Někdy se objeví i ten puchýř, ale 
to ţe jste se zúčastnili, zvládli trať v pohodě, úţasná parta lidí, dělá strašně moc. 
Velký dík patří všem organizátorům, kteří pro nás připravují zázemí, trať a občas i 
nějaké to překvapení na trati.  
Co se týká krmení večer před závodem dostávají fenky např. granule se škvarkami, 
malý kousek másla, syrové a i vařené masa. Během závodu samozřejmě vodu, to je 
v povinné výbavě závodníka, krmení rozloţím do více dílů, aby neměly prázdný 
ţaludek. Ale ani nedostaly velké dávky jídla najednou. Takţe od sušeného masa, 
vydatnější psí sušenky, suchary, pamlsky, nesu i trochu granulí. Na kaţdé kontrole 
něco malého dostanou do tlamy a při delším odpočinku, většinou tak cca 1 hodinu, 

dostanou větší dávku. Není to návod ke krmení během a před závodem. Kaţdému 
psovi vyhovuje jiný způsob krmení, to uţ by měl kaţdý majitel vyhodnotit  podle 
toho, jak svého psa zná.  Po závodu se hlavně spí a krmení se vrací k běţnému 
způsobu a to 2x denně. Především maso.  
Párkrát jsme se zúčastnily výstav, ale prioritou jsou závody. Největší úspěch 
Berušky je CAC ve třídě pracovní z MVP České Budějovice v r. 2014. Pak mají holky 
i vítěze třídy z krajských výstav a V z NV Klatovy. Jak vidíte, dá se skloubit jak 
závodění, tak výstavy. 
                                                           Alena Veselá – CHS Klidná řeka 

 

SH - pes Ozzy Harcovský les    
M.: Jana Henychová 
V1 CAC – tř. otevřená 
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Zuzka Kynclová – canicross a malamuti 

Moje sportovní aktivity se psy začaly vcelku nenápadně. Přivezete si domů štěňátko, 
a kdyţ vyroste, přemýšlíte jakou aktivitu pro něj zvolit, aby se nenudilo a moc 
nezlobilo. Běh je přirozený pohyb jak pro člověka, tak i psa a bylo rozhodnuto.  V 
rozhlase jsem slyšela upoutávku na závod Běţec a pes a ze zvědavosti se vydala 
spolu s manţelem a dcerami do Hostivařského lesoparku ve Škodě 105 spolu s 
německou ovčandou. Psal se rok 1993. Závod pořádaly Musher’s klub Centrum, 

Klub českého horského psa a Sportovní 
klub Bering Praha v rámci Pohárové 
soutěţe Centrum Cup 1993. Tam jsme se 
seznámili s průkopníkem canicrossu 
Františkem Burdou.  Závodu se účastnil 
manţel Standa, druhého závodu v této 
kategorii se zúčastnila dcera Zuzka 
s fenkou aljašského malamuta. Já 
startovala aţ ve třetím závodě Centrum 
Cup 1993. Za podpory mojí velké rodiny, 
kamarádů, Fandy Burdy, Jarky Slavatové, 
manţelů Loučkových a Horákových jsme 
uspořádali u nás na loukách v Petříkově 
také malý běh se psy a rok poté rodinný 
štafetový canicross dvojic. Poté jsem 
absolvovala triatlony v Sadské a Hlučíně, 
duatlony, bikejoringy pod záštitou výše 
jmenovaných klubů v Hostivaři a Sadské, 
bikejoringy ve Škvořeticích, závody psích 
spřeţení na saních na Komáří Víţce a ve 
Vrchlabí i s noční jízdou. Po zakoupení 
koloběţky to byly závody v&nbsp; Jičíně 
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pod Zebínem, na Točníku, Hornabergu a v Bělči nad Orlicí. Absolvovala jsem 
 dogtrekking ve Ţďárských vrších, bohuţel jsem ušla pouhých 40km a vzdala, 
nemajíc to správné obutí. Triatlony, duatlony a canicrossy absolvovaly i moje dcery 
a kde nebyly vypsány dětské kategorie, soutěţily mezi dospělými a vedly si skvěle. 
Co se týče vybavení na sportovní aktivity se psy, tak to je také téma na delší 
vyprávění. Naše první postoje a lana na saně jsme měli ušité na míru od manţelů 
Síbrtových ch.st. ze Síbrtů, saně nám sehnala paní Kůrová ch.st z Rontu-Aru, 
Standa měl kolo Favorit a já dámského Favorita bez přehazovačky, brzdění dozadu 
šlapkou , kterého jsem dostala od dědečka ve 4.třídě. Dcery jezdily na kolech Sobi. 
Koloběţka byla od f. Hota i se sedátkem. Vodící šňůry jsme pouţívali slabá lana 
z Bauhausu uvázaná v pase. Naše dcery, Zuzka a Květka mají určitě na co 
vzpomínat. Spaly ve stanu pod peřinou v kulichu, jedly z hliníkového ešusu a jezdily 

ve Škodě 105 na zadní sedačce spolu se slintajícími malamutkami. O prázdninách 
jsme vyráţeli i s psíky na výpravy na Starou Ţivohošť. S turistickou mapou a s koly 
ověšenými potřebami pro bivak jsme budili značnou pozornost. V kempu dostávali 
pejsci od paní z kiosku pomačkané pečivo a pan správce nám nezapočítal do ceny 
v tábořišti psy. Zřejmě setkání se seveřanem zapálilo jiskřičku v srdci kaţdého 
romantika. Následovalo období, kdy jsem se věnovala jen vystavování našich 
malamutů a závodění přerušila. Zjištění, ţe léta utíkají a kila přibývají, mě 
přesvědčilo se k závodění opět vrátit. Chyběla mi závodní atmosféra, souhra šesti 
nohou, kde se pes i pán musí spoléhat jeden na druhého a protnout cílovou pásku 
společně. Nyní jezdím na koloběţce Kostka a s postroji, vodícími šňůrami 
s amortizérem a sedákem od Manmatu. O naše malamuty se střídáme společně 

s dcerou Zuzkou, úspěšnou canicrosařkou a manţelem Standou a opět závodíme 
 v canicrossu a scooteringu. 
Rádi se vracíme na závody 
psích spřeţení do Bělče nad 
Orlicí, které pořádají M.C. 
Metuje, nově jsme závodili 
na RoyalCanin ve Stochově, 
pořadatel MC Kladno. Co se 
týče zimních radovánek, 
jsme s manţelem zapálení 
běţkaři. Za příznivých 

sněhových podmínek 
najezdíme v okolí našeho 
domova s malamuty denně 
7-15km. Pravda, vracíme se 
domů potmě, ale kdyţ svítí 
měsíc a je jasno, mrzne, aţ 
praští, je to nádhera! 
Oficiální závodění na 
běţkách jsem já osobně 
vzdala, potíţ je v tom, ţe 
běţky nemají brzdu a já 
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brzdím zásadně zadní částí těla. 
Naše poslední závod y 
v chladnějším období byly Hon 
na Mikuláše a Beránka, 
pořadatelky z Nučické smečky a 
charitativní, překáţkový běh 
Vlkodlak Race, který pořádala 
Lucka Točeková, jehoţ výtěţek 
putoval do záchranné stanice 
zvířat ve Vlašimi. Toliko 
závodění a nyní nastává období 
večerního aţ nočního tréninku. 

Pro seveřany je kaţdý stupeň 
na teploměru směrem nahoru 
znát. Takţe nasadit čelovku, na 
rukáv reflexní pásku a hurá do 
luk a lesů. Ţivot bez psa by 
byla nuda a i kdyţ figuruji ve 
výsledkových listinách ve 
spodním jmenném seznamu, 
vůbec mě to nevadí. Já osobně 
nemám ambice vyhrávat a za 
rychlejší plemeno naše 

méďynevyměním . 
S našimimalamutíky budu závodit a běhat i nadále, pokud mi to zdraví dovolí a 
ukazovat divákům, kteří se přijdou podívat, toto úţasné plemeno jakým aljašský 
malamut je.      
                             Zuzka Kynclová st. 

 

 



 

 
54

Jana Henychová - musherka 

Polární psi mi učarovali uţ jako malému dítěti a to jsem o nich zatím jenom četla 
v knihách od Jacka Londona. Pamatuji si můj úţas nad otevřeným časopisem Pes 
přítel člověka, kde byly fotografie prvních psů hasky, které se k nám do tehdejšího 
Československa přivezli. Byla jsem tehdy malé dítě, tedy spíš uţ pubertální, ale ten 
úţas si 
pamatuji do 
dnes. 
Našeho 
prvního 

severského 
psa v rodině 
si pořídil můj 
dědeček. 
Domníval se, 
ţe bude 
pěkně 
dekorativní 
k babiččině 
výstavní 
skalce 
uprostřed 
jejich 
zahrady. 
Pamatuji si, 
jak jsme 
malé 
klubíčko 
chlupů 
vyzvedávali 
u paní 
v Jesenici u Prahy. Přivezli jsme si nádherného kříţence haskyho a malamuta, který 
rychle pochopil, ţe skalka a záhony květin jsou tady pro jeho pobavení. Babička 
byla nakonec ráda, ţe se jí daří udrţet alespoň částečně dekorativní trávník, protoţe 
všechny kytky padly za vlast během Kimíkových výkopových prací. 
V té době jsem já s Kimíkem, co by zdatná lyţařka, triatlonistka, orientační běţkyně 
a horolezkyně, začala jezdit na kole na výlety po našich Jizerkách. Byla to úţasná 
doba a já byla ve svém ţivlu. 
Postupem času jsem si začala pořizovat psy své. Zaloţila jsem si chovatelskou 
stanici Harcovský les a odchovala první štěňata. To se psal rok 2000. V té době 
jsem začala s mými psy i závodit. 
Do té doby jsem nevěděla úplně přesně co se ţivotem. Vše mne směřovalo 
klasickým směrem: vystudovat, začít pracovat, pořídit si milující rodinu. Cítila jsem 
nějakou nespokojenost s tímto modelem. Díky tomu, ţe mi do ţivota vstoupili 
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sibiřské hasky, tak se mi ţivot nasměroval úplně jinak. Stal se ze mne tak trochu 
dobrodruh. 
Dnes se píše rok 2017. Já mám na zahradě 31 psů sibiřských hasky. Celou zimu 

trávím ve Švédsku a trénuji si se psy. Celé jaro a léto vyprávím dětem ze škol a 
školek o úţasných polárních psech a v létě organizuji tábory pro děti, které jsou 
nadšené, ţe mohou být u mých psů a mohou mi pomáhat. No není to úţasné? 
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Práce s dětmi a mládeţí má smysl. Má smysl jim vysvětlovat, ţe o psy se člověk 
musí především starat a pak s nimi můţe trávit skvělý čas. Čím víc dáváte, tím víc 
dostanete zpět! 

Moje poslední štěňata z roku 2015 jsou pátou generací v mém chovu a dělají mi 
velkou radost. Můj chov spočívá v tom, ţe si pořizuji štěňata po mých nejlepších 
psem jenom tehdy, kdyţ potřebuji štěňata sama pro sebe. Opravdu nejsem 

chovatel, kterého by bavilo chovat psy za účelem chovu. Do kaţdého svého štěněte 
dávám vţdy tolik energie a lásky, ţe to prostě ani nijak jinak nejde. Jsem moc ráda, 
ţe se mi podařilo vydat moji kníţku pro děti Maxovskéhasky pohádky, kde je štěňecí 
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ţivot těchto posledních přírůstků zachycen ve fotografiích i v dětských kresbách a 
v pohádkových příbězích z našeho ţivota.  
Od roku 2005 jsem se stala musherkou na volné noze a ku podivu se mi daří dělat 
to, co mne baví.  A jaký je recept na podnikání v neprobádaném oboru? Vţdy 
musím vše dělat kapku jinak neţ všichni ostatní. Musím si věřit, ţe to co dělám, tak 
to dělám se 100% nasazením pro věc a nesmím se nenechat odradit někdy 
nepřejícím okolím. Musím ale poděkovat i všem lidem, kteří mne podporují a 
spolupracují se mnou při mých projektech. Bez jejich podpory by se mi to jen těţko 
dařilo. Děkuji firmě Manmat, za skvělou výbavu pro psy a děkuji společnosti 
Samohýl, za úţasné krmení pro psy Annamaet! 

Moţná se to zdá, ţe si se psy jenom hraji, ale je tady i něco o co mi jde a kam 
směřuji. Od podzimu důsledně trénuji a připravuji psy na ty nejdelší evropské 
závody ve Skandinávii.  V Norsku závodíme proti všem kříţencům a nastupujeme na 
start závodů Femundlopet 600km a Finnmarkslopet 1000km. Jsou to ty nejdelší a 
nejprestiţnější závody psích spřeţení v Evropě, protoţe křiţují dost nehostinné kraje 
Norska. Nás čistokrevných je tady vţdy jen pár. Vystartovat se svými psy na 
1000km představuje uţ samo o sobě dost velké odhodlání. Tyto dlouhé závody mají 
svoje kouzlo, protoţe jedete krajinou, kde dlouhé hodiny nepotkáte ţiváčka a srdce 
se vám svírá úzkostí z pohledu do nekonečnosti. Jindy se nemůţete nadechnout, 
protoţe vám vichr strhává vzduch od úst a ruce mrznou, aţ se chcete zakousnout 
do věţe saní. Proţijete si tu šílenou bolest jak fyzickou, tak psychickou, protoţe jste 
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tu ponecháni své hlavě na pospas. Zaţijete si zde ale i sounáleţitost se svými psy a 
společnou snahu překonat nástrahy. Poznáte zde skutečné povahy psů a naleznete 
v některých psech doposud nepoznané kvality. Někdy se povede závod dokončit a 
někdy ne. O to tady vlastně ani nejde. Tady jde o to, ţe si to můţete proţít a být 
tady! Vţdy je důleţité dokázat vyhodnotit situaci, a uznat ţe to dál prostě nejde! 
Pokud se do cíle dostanete, tak je to sice fajn, ale vţdy to nemusí přinášet pocit 
euforie. Můţe to také přinést pocit smutku, protoţe přijde otázka: „ A co teď?“. Ono 
na tom asi něco bude, kdyţ se říká, ţe cesta je cíl. U mne to bude asi platit. 
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Vrátím se a Finnmarkslopet dokončím, je odhodlaný Roman 
Habásko 

Podbořany, Norsko /ROZHOVOR/ –  

„Je těţké se na závod připravit, těţší je závod dokončit, ale nejtěţší je rozhodnutí 
dál nepokračovat," říká zklamaně podbořanský musher Roman Habásko. Se svými 
sibiřskými husky absolvoval řadu těţkých klání a dosáhl na mnoho a mnoho 
úspěchů, tentokrát ale cílem extrémního závodu neprojel. Ale chce se brzy vrátil. 

Doma má zlaté ze světových i evropských šampionátů. V Čechách nemá ve své 

kategorii konkurenci. Poslední dobou se ale podbořanský Roman Habásko a tým 
jeho nádherných sibiřských husky soustředí na dálkové extrémní závody. Loni 
pokořili velmi náročný Femundlopet, letos měli v plánu Finnmarkslopet. Nekonečné 
sněhové pláně, drsné hory, nádherná skandinávská příroda. A také dřina. Letos to 
bohuţel nevyšlo. Ale… Na Romanu Habáskovi i jeho psech je vidět, ţe je to baví. 
Ohromně baví. Běhat, závodit, být v přírodě. A tak uţ teď přemýšlí, jak 
Finnmarkslopet pokoří. 

Jak těţké je vzdát závod, na který jste se hodně tvrdě připravoval celý 
rok? Byla to jedna z vysněných tratí a cíl uţ nebyl daleko. Jak těţké je to 
rozhodnutí? 
Samozřejmě hodně těţké. Kdyţ jsem odjíţděl z posledního stanoviště, měl jsem za 
sebou zhruba 380 kilometrů, chybělo 160 kilometrů do cíle. Uţ jsem se v cíli trochu 
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viděl. Sice byly před námi hory, zkazilo se počasí, padal čerstvý mokrý sníh. Ale uţ 
jsem tomu věřil. Ale pak na trati se to zhoršilo, seděl jsem u psů a přemýšlel, jestli 
to risknout a dojet, dávat psům větší pauzy, odpočinout si, mohlo se to určitě 
zlepšit, rozmasírovat jim nohy, dojet s méně psy, nebo nedojíţdět. Nechtělo se mi 
samozřejmě vzdát, ale nechtěl jsem riskovat zdraví pejsků, to je to hlavní. Proto 
jsem se tak rozhodl. Obětovali jsme tomu vše, tvrdě se připravovali, ale bohuţel to 
nevyšlo. Ale zdraví psů je to hlavní. Je těţké se na závod připravit, těţší je závod 
dokončit, ale nejtěţší je rozhodnutí v závodě nepokračovat.  
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Kdy přišlo definitivní rozhodnutí? 
Foukalo, sněţilo, seděl jsem tam s pejsky a ti dva, co kulhali, se ani nechtěli 
postavit, tak jsem to tam pomalu s brekem otočil. Vrátil jsem se tedy asi patnáct 
kilometrů na stanoviště, odkud jsem předtím před asi hodinou a půl vyráţel. Měl 
jsem za sebou téměř čtyři sta kilometrů. 
Proč začali kulhat? 
Startoval jsem s osmi psy. A asi jsem zvolil, aniţ bych si to uvědomoval, trochu 
rychlejší tempo. Měl jsem plán, jak rychle jet, a ten jsem dodrţoval. Ale zkrátil jsem 
přestávky, zdálo se mi, ţe jsou v pohodě. Byli v dobré fyzické kondici. Nechtěl jsem, 
aby se úplně rozleţeli, aby byli v tempu a to moţná byl kámen úrazu. To jsem asi 
uspěchal. Na takové tempo jsme asi neměli natrénováno. Na zhruba dvoustém 
kilometrů odpadl jeden pejsek, vezl jsem ho v saních, coţ nám také nepomohlo, 

saně se hned hůř ovládaly, měli jsme větší zátěţ. Ale u něj to bylo spíš psychické. 
Později začal kulhat další a měl jsem šest psů. No a nakonec začala kulhat i Canis, 
můj vedoucí pes. Byla unavená. Pak jsem se rozhodl skončit. 
Jste velmi zkušený závodník, máte za sebou mnoţství extrémních závodů. 
Čím to? Málo tréninku, moc tréninku, špatné podmínky? 
Osobně bych řekl, ţe tento závod byl, co se týká podmínek, profilu tratí, o něco 
lehčí neţ Femundlopet, který jsme jeli a úspěšně dokončili v minulém roce. Spíš to 
bylo tím, ţe jsme letos neměli tak dobré tréninkové podmínky. Nebylo tolik financí, 
nemohli jsme tolik trénovat v těţších podmínkách. Chybělo nám to. Potřebovali 
jsme jezdit více na sněhu, s těţší a větší zátěţí, v podmínkách, které se blíţí závodu. 
Fyzická kondice byla u psů v pohodě si myslím, byli na zátěţ připraveni, v tom 

problém nebyl. Ale jak jsme trénovali v lehčích podmínkách, tak psi spíše cválali. A 
při závodě, v těţších podmínkách, spíše klusali. Ono je to sice energeticky méně 
náročné, ale více to namáhá nohy. Proto asi začali kulhat. 
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Zmínil jste, ţe u jednoho pejska, mladšího, si myslíte, ţe to mohlo být i 
psychické. 
Ano, ten začal kulhat první. I po veterinárních prohlídkách bylo konstatováno, ţe psi 
jsou v pořádku. Spíš to bylo v jeho hlavě, neměl asi vůli. Stává se to u těch 
mladších. Nedával to spíš psychicky. A já je nechtěl nutit přes sílu, nechtěl jsem, 
aby se jim běhání znechutilo. 
A nebudou příště, kdyţ teď odstoupili, mít stejný problém? Mají to třeba 
jako lidé, ţe je to bude trápit, budou nervozní, jestli na to stačí, jestli 
dokončí? Nebo nebudou to na vás příště hrát? Nebudou si chtít zase 
ulevit? 
Tohle pejsci neřeší. Zase příště půjdou, dokud budou moct. U psů je to trochu jiné. 
Oni se zase budou těšit na start. Důvěřují mi a věří, ţe je nezklamu. Oni ví, ţe je 

nenechám dojít tak daleko, aby se jim něco stalo. Je to o naší vzájemné důvěře. 
Také proto jsem je nechtěl nutit, aby mi i dál věřili a na běhání se zase těšili. Je to 
jejich přirozenost, běhání, závodění. 
U vás to nemáte doleva a doprava. Je to tak? 
Ano, říkáte to dobře. Zastavuje se na stůj nebo stop. Dopředu je go. Doleva je ho, 
doprava dţí. Povely se pouţívají mezinárodně, protoţe kdyţ vám uteče spřeţení, 
jiný musher ho zastaví bez problémů. 
Jak rychle dokáţou psi při závodě uhánět? 
Rychle (směje se). Někdy i rychleji, neţ by člověk chtěl. Průměrné rychlosti na 
sprintových tratích se pohybují kolem třiceti kilometrů za hodinu a na vytrvalostních 
závodech kolem patnácti kilometrů v hodině. 

A maximální rychlost? 
Zkoušeli jsme rychlost na upravených tratích a dosáhli jsme těsně pod padesát 
kilometrů v hodině. Je to maximum severských plemen. 
Máte skvělé závodní psy. Sleduje se u nich, jako třeba u koní, jaké mají 
rodokmeny? 
Určitě. Sleduje se rodokmen, vlohy. Výběr psů do spřeţení je hodně důleţitý. 
Vraťme se k závodu. Jaké tam bylo počasí? 
Nádherné. Ale hodně proměnlivé. Svítilo sluníčko, ale pak hned zase třeba dvě 
hodiny obrovská sněhová vánice. Přes den mínus dva nebo mínus deset, podle toho 
jestli jsme byli v horách nebo někde na sluníčku. V noci třeba i mínus dvacet, 
pětadvacet. Nejchladněji bylo mínus třicet. Ale zase jsme byli odměněni polární září. 

Hodně ale foukalo, pořád se jelo v sypkém sněhu, nebyl tvrdý podklad. To bylo pro 
psy hodně těţké. 
Hodně důleţitá je během závodu asi výţiva psů? 
Jednoznačně. Nejdůleţitější je vţdy postarat se o psy. Nakrmit je, doplnit jim 
energii. Musíte se jim trefit do chuti. Hovězí maso, snacky, ryby, bohatá směs 
krmení. Vţdycky se nejprve musíte postarat o psy, uloţit je a pak se postaráte o 
sebe. Zhruba kaţdé dvě hodiny musíte do psů dostat energii. Hodně energie. 
O sebe se určitě nestaráte tak pečlivě. 
To ne. Na trati moc nejím. Vţdycky si dám nějakou energetickou tyčinku třeba. Ale 
všechno rychle zmrzne, tak to neukousnete, mám to pak spíš jako lízátko (směje 
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se). A na stanovištích se vţdycky nějak rychle najím. Ty čtyři dny to nějak přeţiji a 
pak se dám dohromady. Prioritou jsou psi. 
Je to tak, ţe o psy se během závodu nesmí starat nikdo jiný? Ani vaši 
pomocníci?  
Ano. Přísně se to hlídá. Rozmasírovat je, dávat postroj, podestýlat jim, krmit, 
všechno musí dělat závodník. Pomocníci ke psům vůbec nesmí. Nesmí ani uvařit 
závodníkovi, ale mohou mu připravovat různé věci. Ale i to je sledované, všechno je 
předepsané, co smíte mít nebo nemít. 
I další extrémní závod Femundlopet jste jel v minulých letech nadvakrát. 
Jednou se zrušil kvůli počasí, podruhé jste ho jako nováček skvěle 
dokončil. Teď jste vzdal Finnmarkslopet, takţe příští rok se tam vracíte? 
Moc jsem se tam těšil. Ale kdyţ se začalo nedařit, kdyţ jsem vzdal, začal jsem 

pochybovat, proč to vůbec dělám. Proč trénujeme, proč tomu věnujeme tolik úsilí, 
hrozně makáme. Ale pak přijdou skvělé okamţiky, kdyţ s pejsky běţíme tou 
nádhernou krajinou, vidíme polární záři, nekonečné zasněţené pláně a uvědomil 
jsem si, ţe je to nádherné. Jsou to pocity štěstí (říká s nadšením). Proto to dělám, 
proto se na to těším, naplňuje mě to. Je to souznění s přírodou. A také nám fandí 
strašně moc lidí, sledovali nás pomocí GPS. To mi také udělalo velkou radost. 
Takţe se tam vrátíte. 
Ano. Vlastně po pár hodinách jsem se rozhodl, ţe se tam za rok vrátím. A lépe 
připravený. Zaměříme se na sehnání financí, abychom mohli lépe trénovat, pořídíme 
kvalitnější vybavení a vrátíme se a dokončíme. 
Canis zůstane lídrem? Nebo chystáte změny i v týmu pejsků? 

Lídr bude určitě Canis. Se závoděním ale skončí můj předchozí vedoucí pes Kariboo, 
uţ má svá léta. Ale mám jednoho mladšího psa, ten by ho ve spřeţení měl nahradit. 

Roman Habásko 
 

Siberian Husky Team Podbořany 
Chovatelská stanice Asamara 

BIS NDS Leszno - AM - SNO KLASSIC Shamanrock The Best Is Yet to Come 
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Pojištění psa 

 Češi mají psi rádi – to je známý fakt. Dalším známý fakt je to, ţe krom 
spousty radosti občas pes způsobí i starosti. A kdyţ si takto fakta daly dohromady 
pojišťovny, zavětřily výdělek a začaly nabízet různá pojištění pro chovatele a 
majitelé psů. 
 Dnes si tak majitel psa můţe pojistit náklady na veterinární léčbu vyvolané 
jak nemocí psa, tak i jeho úrazem (včetně např. připojištění na úraz vzniklý při 
závodech či soutěţích) a rovněţ odpovědnost za škodu psem (nebo jeho chováním) 
způsobenou. 

O nákladech na veterinární péči a jejich výši není třeba dlouze debatovat, 
ty začnou kaţdému (zodpovědnému) majiteli naskakovat hned od štěněcího věku 

jeho psa. Avšak není radno podceňovat ani moţnost vzniku škody v důsledku 
chování psa, ať uţ 
tím, ţe pokouše 
jiného psa či jeho 
majitele, nebo 
tím, ţe něco zničí 
či dokonce tím, ţe 
vběhnutím do 
silnice způsobí 
dopravní nehodu. 
Výše škody vzniklé 
zejména 
v důsledku 
posledně 
jmenované 
situace můţe 
dosáhnout 
astronomické 
výše. 

Např. pokud se týká útěku psa (ve smyslu úniku z dozoru jeho majitele), 
tak jak uţ bylo na stránkách tohoto periodika osvětleno (a na několika judikátech 
Nejvyššího soudu blíţe vysvětleno) v předchozím článku, soudy při rozhodování o 
ţalobách na náhradu škody vzniklé v důsledku útěku psa vycházejí v podstatě z 
principu hodnocení podle objektivního výsledku – jestliţe pes uteče, pak jeho kotec 
nebyl dostatečně zabezpečen, a to bez ohledu na to, jaká faktická opatření majitel 
psa učinil. Majitel psa pak zodpovídá za veškerou škodu, kterou pes na útěku 
způsobí. 
Nad smysluplností nákladů na pojištění této odpovědnosti v řádu stokorun asi proto 
není třeba dlouze diskutovat. 
Pokud uţ se tedy majitel k uzavření pojistky rozhodne, měl by se nejprve 
zorientovat a podívat se na nabídky jednotlivých pojišťoven. Základ pojištění bude 
nejspíše u všech pojišťoven stejný – pojištění veterinárních nákladů a pojištění 
odpovědnosti za psa. Rozdíly však mohou být přesto markantní. 

New Natty Orleansnow 
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Předně je nutno si uvědomit, ţe cílem podnikání v pojišťovnictví je zisk, 
jinými slovy cílem pojišťovny je, aby od svých klientů na pojistném vybrala více, neţ 
vyplatí na pojistných plněních. Nestačí se tedy spolehnout na reklamy jednotlivých 
pojišťoven, v nichţ vystupují krásní a šťastní lidé, ani na tymolínové úsměvy 
pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří při přesvědčování o uzavření pojistky slíbí 
hory i s horaly, ale je potřeba detailně a důkladně prostudovat pojistné podmínky. 
Těmi se pak řídí vztah pojišťovny a pojištěného majitele psa a v nich je obsaţen 
závazný popis toho, jaká rizika pojistka kryje, a jaká naopak ne. 

A co tedy hledat ? Kromě samotného označení pojistných rizik, které má 
pojištění krýt, je nutno se podívat na jejich přesnou definici. Pojistné podmínky totiţ 
nezřídka definují běţné uţívané a vnímané pojmy odlišně. Nestačí se tedy např. 
podívat na první stranu pojistné smlouvy, kde se hovoří o pojištění nákladů na 

veterinární péči v souvislosti s úrazem psa, ale je nutno v pojistných podmínkách 
vyhledat, jak pojišťovna pro účely smlouvy úraz definuje. Pokud to neučiníte 
předem, mohli byste být následně zklamání ze zjištění, ţe ne všechno, co je jako 
úraz běţně vnímáno, bude úrazem i z pohledu pojistné smlouvy. 

Jako příklad mohu ze své praxe uvést případ, kdy se pojišťovna bránila 
vyplatit pojistné plnění v řádu desetitisíců korun za vykradený sklep s poukazem na 
to, ţe nedošlo k naplnění definice krádeţe – nikoliv definice zákonné, ale té 
v pojistných podmínkách. Námitka pojišťovny spočívala v tom, ţe dle jejich 
pojistných podmínek musel pachatel překonat překáţku při vstupu do sklepní kóje 
pojištěného, přičemţ v daném případě zloděj odvrtal zámek kóje sousední a z ní do 
předmětné kóje přelezl. Pro policii krádeţ, pro pojišťovnu ne. Naštěstí tomuto 

případu učinilo šťastný konec rozhodnutí soudu, který tuto námitku pojišťovny 
neuznal. 

Dalším důleţitým bodem je omezení pojistného plnění, a to jak jeho výše, 
tak co do omezení okruhu veterinárních výkonů, které pojištění kryje.  

A vrh - AM 

Devil´s Head  

Ch.: Jiří Kutín 

M:  Z the 

Devil s Head 

Shamanrock  

O: 

Lonelystone 

Eagle Eye  
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Oblíbeným trikem pojišťoven jsou pak tzv. výluky z pojištění, tedy laicky 
řečeno popis situací, které pojištění nekryje. Tyto výluky pak pojišťovnám umoţňují 
pojistné plnění buď vůbec nevyplatit, nebo výrazně omezit.  

Lze očekávat, ţe v případě tohoto druhu pojištění budou pojišťovny ve 
svých pojistných podmínkách mít ustanovení, podle kterého budou oprávněny sníţit 
nebo zcela neposkytnout pojistné plnění v případě, ţe majitel psa hrubě zanedbá 
náleţitý dohled nad ním. 

Co očekávat nelze, je to, ţe by pojišťovna byla ochotna diskutovat na téma 
změny pojistných podmínek, tedy pokud zrovna nepojišťujete jadernou elektrárnu 
Temelín. Podmínky pojišťoven je nutno brát tak, jak jsou – buď je akceptovat, nebo 
pojistnou smlouvu neuzavírat. 

Proto je dobré provést si srovnání podmínek více pojišťoven nejen 

z pohledu výše pojistného, ale i z pohledu toho, co která přesně nabízí a jaká 
omezení jsou s jejich pojištěním spojena. 

Mgr. Petr Mikysek, advokát 
www.prava.cz 

222 211 200 

 

 

 

Samojed - Matyella  Clown Katie, Ch.+M.: Erika Okáníková 

Klubová vítězka mladých , BOJ na KV Nová Ţivohošť, 

BOJ, JBIG na NVP Klatovy 

BIS Junior Slovenského Samojed klubu  
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Zajímavosti ze světa psů 
 
Psům hrozí nebezpečí v podobě návnad s jedem. To je noční můrou většiny 
majitelů psů a  bohuţel jiţ mnoho zaţilo situaci, kdy se touto návnadou jejich 
miláček otrávil či přiotrávil. V Německu se podařilo vycvičit psa , aby tuto návnadu 
nejenom neseţral, ale označil . Německý ovčák Daemon prý spolehlivě nachází 
otrávené granule nebo kousky grilovaného masa.Jakmile je uvnitř schován jed, 
označí ho a jeho pán ho za to odmění. Co dokáţe Daemon se svým páníčkem měli 
by zvládnout i ostatní psi. Ohlas mezi majiteli psů je prý veliký a momentálně je ve 
výcviku dalších 9 psů. 

 

Kdyţ chcete svému psů dát najevo náklonost, můţete ho pohladit nebo mu dát 
pamlsek nebo mu říct pár milých slov. Objímat byste ho ale neměli. Známý psí 
psycholog StanleyCoren se touto otázkou zabýval důkladněji. Pečlivě prozkoumal 
250 náhodně vybraných snímků, na kterých lidi objímají psy. Nejprve vyřadil ty 
fotky, na kterých jsou nějaké další potenciální stresující faktory. Na  82 procentech 
snímků Coren na psech zaznamenal známky stresu, jako vykulené oči s patrným 
bělmem, staţené uši,  hlava s přivřenýma očima nebo olizování pysků. A jen 8 
procent fotografií psi působili tak, ţe jim objetí přináší radost či spokojenost. Na 
zbytku záběrů měla zvířata neutrální postoj. 
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Psi a sny – Je velmi pravděpodobné, ţe se psům sny zdají, protoţe někdy ze spaní 
kňučí, vrčí nebo škubou tlapkami, jako kdyţ běţí. Nevíme jistě jestli se jim zdají sny 
sloţené z obrazů a zvuků jako lidem, ale podle toho, jak se ve spánku pohybují je 
zřejmé, ţe se jim někdy zdá něco pěkného a jindy mají noční můry. 
 
Lidé a psi zívají ze stresu, z nudy nebo z pocitu úlevy. Zíváním se uvolňují svaly, ale 
zároveň to umoţňuje vdechnout více kyslíku, takţe je tělo připravené rychleji 
reagovat. Zívání je dokonce nakaţlivé. Moţná se vám bude chtít zívat uţ jen proto, 
ţe o něm čtete. I psi se mohou zíváním nakazit jeden od druhého nebo od člověka. 
 

 
Olizování a psi – olizování je mezi psi projevem náklonnosti. Fena olizuje štěňata, 
aby měla čistý koţíšek, štěňata zase olizováním naznačují matce, ţe mají hlad. 

Olizování je pro psy spojeno s pocitem lásky a bezpečí.  Někdy i dospělí psi olizují 
svého páníčka, aby mu dali najevo, ţe ho mají rádi. Olizování je ale také zdrojem 
informací, protoţe chuť pomáhá psům upřesnit informace, které získávají čichem. 
Některá plemena jsou k olizování více nakloněna neţ jiná.  
 
Vrčení psa při hře má mnoho důvodů, psi tenhle zvuk vydávají, kdyţ se bojí nebo 
jako výstrahu, ţe se máme bát my. Při hře psi ale někdy vrčí, protoţe napodobují 
skutečný zápas, podobně jako kdyţ si děti hrají velmi opravdově „na něco“.  
Nejčastěji pes vrčí, kdyţ se s ním přetahujeme, protoţe to je skutečné měření sil. 
Pokud pes vrčí, ale je uvolněný a přátelský, není se čeho bát. Pokud by ale cenil 
zuby a byl by strnulý, tak se hrou okamţitě přestaňte. 

SA - BIS klubových výstav Nová Živohošť v pohybu 
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Lidé za psy utrácejí více neţ kdy předtím a to ve zvýšené míře za drahé a luxusní 
značky. Podle německého deníku Handelsblatt rostou útraty za krmivo, hračky a 
další potřeby pro psy. Za loňský rok stouply o dvě procenta. Tak třeba Američané 
utratili v minulém roce okolo 51 miliard dolarů za potřeby pro své domácí mazlíčky, 
oproti předchozímu roku tak jejich útraty stouply o více neţ 5 procent. Zatímco na 
sobě se lidé snaţí šetřit a zaměřují se na levnější výrobky, v případě potřeb pro 
zvířata, zvláště pro psy, je tomu naopak. Není tedy divu, ţe mnohé firmy dříve 
vyrábějící pouze pro lidi rozšiřují záběr a zaměřují se právě na zvířecí klienty. 

 
AM Illusion Created By Shamanrock 
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VZPOMÍNÁME 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Přes duhový most do psího raje odešel náš Alfinek - Alf O Dasty Větrná bouře. 
3.3.2010-24.5.2017 
Alfinek byl uţasny plyšáček prvni samojed co sloţil zachranařske zkoušky,bavili ho 
agility, obedience, byl uţasny, vše se učil hodně rychle, dogtrekař zkratka pejsek 
do nepohody, byl pro vše nadšeny, byl uţasny co chtěl si otevřel, byl hrozně 
inteligentni, bylo to naše sluničko.. 
 

       

Aidara Miláček Moniky odešla za duhový most ve svých úctihodných 15 
letech. Aidarka se několikrát umístila v TOP 3 na evropském poháru ve weight 
pullingu a taky na mistrovství ve weight pullingu v Polsku. Svoji chuť k práci 
předávala svým potomkům.  
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Turnaj musherů a přátel severských psů 
v pláţovém volejbale 

23. - 25.6.2017 se uskutečníl jiţ 2. ročník 

 
… budeme se na vás těšit i následující rok 
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Cena ubytování: sleva 10% (kapacita 46 lůţek ve 2 a 3 lůţkových pokojích) 
Cena za pejska na pokoji: 100,-/noc 
Parkovné, venkovní stake out pro psy: zdarma 
Snídaně: bufet 100,-/os. (nutno objednat při rezervaci ubytování) 
Další stravu není potřeba objednávat, restaurace v provozu, hotovky, minutky, 
saláty atd. 
Předběţný program: 
Pátek: příjezd, večer grilování ryb (nutno objednat) a konzumace pochutin a tekutin 
(špekouše, slivouše i vinouše dovézt s sebou :-)), zábava 
Sobota: dopoledne závody, káry, kola, koloběţky, kategorie dospělí, děti, méně i 

více zdatní  , odpoledne agility, večer, přednáška, zábava, "Lucky-game"  

Neděle: soutěţe, rozloučení 
V případě zájmu si můţete objednat prohlídku hřebčína v Kladrubech (4 km) 
Zájemce poprosíme o registraci na: vidnavskazare@seznam.cz + objednání 
ryby na grilu. 

Ubytování, snídaně objednávejte přímo na kontaktech: www.elektrovasury.cz 

 
TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MILOVNÍKY 

SEVERSKÝCH PSŮ 
 
 

dopoledne závody, káry, kola, koloběţky, kategorie dospělí, děti, méně i dopoledne závody, káry, kola, koloběţky, kategorie dospělí, děti, méně i 








