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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. 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 by jste 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 Katka Seidlová. 
Fotografie z výstav – Ing. Arch. Eva Černohubová 
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Vážení majitelé, chovatelé a příznivci severských psů, 

tak je tady první letošní číslo Klubového zpravodaje. Doufáme, že vám všem udělá 
radost a že si v něm každý najdete něco, co vás bude zajímat (pokud vás nezajímá 
celý zpravodaj).  
Samozřejmě se musím hlavně zmínit o klubových výstavách 28. a 29. dubna 2018 
na Nové Živohošti. Jak už začíná být zvykem bylo přihlášeno veliké množství psů 
z několika zemí a každý rok se tento počet přihlášených zvyšuje. To nám všem dělá 
obrovskou radost a věříme, že tento trend bude pokračovat.  Bližší informace se  
o výstavách dozvíte na stránkách uvnitř zpravodaje. Ale stejně chci ještě i zde 
poděkovat organizátorům a sponzorům. Vyzdvihnout musím neúnavnou práci se 
zajištěním sponzorů Evě Jungrové a jejím pomocníkům Aleně Peškové, Vladimíru 
Kroutilovi, Míše Husákové a Anně Zatloukalové Rybášové. Sponzorů bylo 
neuvěřitelných přes 50.  Velký dík patří i fotografce Evě Černohubové. No a další 
díky za finanční dary manželům Mynářovým, Boženě Pražákové a Willi Glaterovi  
a za věcné dary Michaele Semerákové a Ivě Kinclové. Pokud jsem na někoho 
zapomněla tak se omlouvám a v příštím čísle KZ to napravíme. 
Chtěla bych všechny touto cestou opět požádat, abyste nám napsali o úspěších 
vašich miláčků ať to je na výstavách nebo na závodech.  Vždy bychom rádi všechny 
majitele a chovatele a jejich psy jmenovali na stránkách zpravodaje  v rubrice 
Gratulujeme. Není v našich silách všechno zjistit. Uvítáme i fotografie se jmény psů 
a posílejte i různé příspěvky, zkušenosti, zážitky.  Určitě vše rádi otiskneme.  
Přejeme vám všem krásný a klidný zbytek léta a co nejvíce úspěchů a radosti ať 
budete podnikat cokoliv.    

Za redakci Ilona Mikysková 

Děkujeme všem sponzorům 
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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 798, 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, Želízy, 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  
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 

Webmaster 
Ing. arch. Eva Černohubová  - email: evacernohubova@seznam.cz, tel. 723 134 495 
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DŮLEŽITÉ 
 

 

Úprava poplatků za expresní vyřízení žádosti o Krycí list 
 
 

Dle Zápisního řádu klubu, chovatel žádá o krycí list včas, nejpozději   
8 týdnů před předpokládaným háráním feny.  
V poslední době se nám rozmohly žádosti v kratším termínu, než který je 
uveden v Zápisním řádu. Proto se výbor klubu rozhodl pro následující postup: 

1. V případě žádosti o krycí list v době kratší než 4 týdny před 
krytím, musí chovatel požádat pouze online, prostřednictvím 
členské sekce. 

2. Zaplatit trojnásobek běžného poplatku a krycí list bude vystaven 
do 3 dnů od dodání kompletních podkladů pro schválení krytí. 

3. Platnost od 15.9.2018 
 

 
 

BONITACE 
 

Na bonitaci je vždy 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. 
Abychom omezili dlouhé čekání během bonitace, obdrží všichni 
přihlášení čas, kdy bude probíhat bonitace přihlášeného jedince. 
Následující termíny bonitací jsou: 
22.9.2018 - Speciální výstava KSP, Nová Živohošť 
10.11.2018 - Mistrovství Evropy v závodech v kárách, Abertamy 
26.1.2019 - Šediváčkův long, Deštné v Orlických horách 
27.4.2019 - Klubová výstava KSP 2019, Nová Živohošť 
 

 
PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ČLENY DO KSP 

 

Společně s vyplněnou přihláškou (volně ke stažení na webu klubu) odešlete 
i kopii dokladu o zaplacení členství na adresu: Barbora Grdinová, Šardice 797, 
696 13 Šardice nebo můžete vše (přihlášku a doklad o zaplacení) zasílat  
i e-mailem - barys.husky@gmail.com 

* 500,-Kč členství v KSP , 20 EUR mimo ČR 
 

VYHODNOCENÍ RTG SNÍMKŮ – ZDARMA pro členy KSP !!! 
U MVDr. Duchka je vyhodnocení RTG na DKK a ostatních vyšetření pro členy 
KSP ZDARMA! V případě, že bude vyšetření provedeno na této  
veterinární klinice.  
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VÝROČNÍ PŘEHLED ČINNOSTI KLUBU 
 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
  stávající členové noví členové celkem  
31.12.2015 80 34 114 

31.12.2016 100 64 164 

31.12.2017 155 43 198 
 
 

BONITACE 
  2017   2016 
Plemeno psů fen celkem   psů fen celkem 
Aljašský 
malamut 1 14 15   3 11 14 
Grónský pes   1 1       0 
Samojed 7 8 15   2 7 9 
Sibiřský husky 35 21 32   21 24 45 
      63       68 
 
 

ODCHOVY 
  2017   2016 

plemeno vrhů 
celkem 
štěňat   vrhů 

celkem 
štěňat 

Aljašský 
malamut 15 101   11 63 
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Grónský pes   0     0 
Samojed 14 75   4 20 
Sibiřský husky 35 205   28 174 
  64 381   43 257 
 
 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY 
  31.12.2017   31.12.2016   31.12.2015 

Pokladna CZK 18 292 Kč   26 070 Kč   1 597 Kč 

Pokladna EUR € 185   € 145   € 0 

            

FIO CZ 245 420 Kč   277 046 Kč   310 834 Kč 

FIO EUR € 2 095,91   € 1 332,94   € 135,00 

Spořitelna CZK 13 168 Kč   13 168 Kč   12 441 Kč 

            

Finanční prostředky celkem           

CZK 276 880 Kč   316 284 Kč   324 872 Kč 

EUR € 2 280,54   € 1 477,94   € 135,00 

            

Finanční prostředky v CZK 335 125 Kč   356 484 Kč   328 520 Kč 

(kurz EUR/CZK) 25,54   27,20   27,02 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

    Příjmy 2017 
 

2016 

Členské příspěvky               88 687 Kč  

 

              70 776 Kč  

Krycí listy               32 400 Kč  

 

              15 300 Kč  

Bonitace               36 400 Kč  

 

              25 200 Kč  

Výnosy z výstav             190 892 Kč  

 

            141 552 Kč  

Ostatní výnosy               26 126 Kč  

 

              25 620 Kč  

z činnosti klubu          374 505 Kč  
 

         278 448 Kč  

    Výdaje      

Klubový zpravodaj               57 387 Kč                 18 086 Kč  

Náklady výstav             270 510 Kč               191 323 Kč  

Weight pulling                    5 962 Kč  

Web klubu                  10 631 Kč  

Ostatní výdaje               33 311 Kč                 20 956 Kč  

Právní, daňové a auditorské 
služby               58 975 Kč     

na činnost klubu          420 183 Kč  
 

         246 958 Kč  

    Příjmy celkem           374 505 Kč  
 

         278 448 Kč  

Výdaje celkem           420 183 Kč  
 

         246 958 Kč  

Výsledek hospodaření za rok - 45 678 Kč  

 

        31 490 Kč  
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UDĚLENÍ KLUBOVÝCH ŠAMPIONŮ 2018 

Kluboví šampioni mladých  
 Plemeno Jméno psa Majitel 

AM Beanny from Gripp´s Crowd Andrea Kolibač 
AM Countess of White Carpathian Meadows Andrea Kolibač 

AM Iron Northern Shadows from Vlci severu 
K. Navrátilová + B. 
Pražáková 

AM All or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína 
AM Ace of Spades Devil´s Head Pavel Mynář 
AM  Almost Illegal Devil´s Head Pavel Mynář 
AM Angel of Ice Devil´s Head Jelínková Radka 
AM Mirror of My Soul Shamanrock Marek Uher 
AM Ice Baby Vlci severu Aleš Holásek 
AM Janine Vlci severu Martina Maarová 
SA Barbie Breed Love Marcela Luxová 
SA Blarthon Avenger Sweet Rose Simona Turkovičová 
SA Gesta Solveig iz Severnoy Yarangi Eva Hrabcová 
SA Pink of Mikee Vidnavská záře Renata Piskacisová 
SH Coin Operated Boy Arctic Devil Jan Bradáč 
 
Kluboví šampioni 

 
AM Chaos I am What I am Shamanrock 

Kateřina Seidlová+Jan 
Brhel 

AM Dreamer Snow Flake of Engel Durďák Tomáš 
SA New Challenge for Orleansnow Marcela Luxová 
SH Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy Jana Bradáčová 
 
Klubový veterán šampion 

 SA Ellis Ella of Zolo Orleansnow Erika Okáníková 
  
Kluboví šampioni práce 
SH Saskatchewan Siwash legend Monika Mundilová 
SH Aiko Polar Glare Milan Plšek 
SH Ejmi z Hrobu Milan Plšek 
 

Ranking 2017 
ALJAŠSKÝ MALAMUT  
Psi – kategorie - Mladých 
1. Sno Klassic Shamanrock The Best Is Yet 

To Come 
Seidlová Kateřina+Brhel J. 330/7 

2. Man in the Mirror Shamanrock Mikolka Jozef, Seidlová K. 220/7 
3. Mirror of My Soul Shamanrock Marcek Uher 159/7 
4. Almost Illegal Devil´s Head Mlynář Pavel 148/7 
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5. Iron Northern Shadows from Vlci severu Navrátilová Kateřina 138/7 
6. Ace of  Spades  Devil´s Head Mlynář Pavel 83/7 
 

Psi - Kategorie - Dospělých 
1.  Iron Northern Shadows from Vlci severu Navrátilová Kateřina 159/7 
2.  Leader of the Team Polární úsvit Střasáková Andrea 62/6 
3. Jeff Double Trouble Polární úsvit Hynková Jana+Vl.Vraštil 44/5 
4. Ace of  Spades Devil´s Head Mlynář Pavel 22/2 
 

Psi - kategorie - Veteránů 
1.  Enormous Nugget Polární úsvit Kynclová Zuzana 23/2 
 

Feny - kategie - Mladých  
1. Angel of Ice Devil´s Head Jelínková Radka 137/7 
2. All or Nothing Devil´s Head Čermáková Pavlína 80/6 
3.  Janine Vlci severu Maarová Martina 39/6 
 

Feny - kategorie - Dospělých 
1. Chaos I am What I´m Shamanrock Seidlová Kateřina+Brhel J. 250/7 
2. Ice Baby Vlci severu Holásek Aleš 137/7 
3. Kahlua Cream Polární úsvit Hynková Jana 130/5 
4. Action to Win Princes of Alamut Pražáková Božena 126/7 
5. Chic in Time Shamanrock Barrett Louise 120/3 
6. All or Nothing Devil´s Head Čermáková Pavlína 40/5 
    
Feny - kategorie - Veteránů 
1. Z-The Devil Head Shamanrock Jiří Kutín 30/3 
2. Owyhee Shamanrock Kynclová Zuzana 15/1 
3. Cassie Polární úsvit  Hynková Jana 15/1 
GRÓNSKÝ PES 
Feny - kategorie  - Dospělých 
1. Black Star Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona 157/7 
 

Feny - kategorie - Veteránů 
1. Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona 215/6 
 

SAMOJED 
Psi - Kategorie - Dospělých 
1. Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona 142/7 
2. My Moonlight Orleansnow Jungrová Eva 42/3 
 

Feny - kategorie - Mladých 
1. Matyella Clown Katie Okáníková Erika 192/7 
2. Barbie Breed Love Luxová Marcela 182/7 
3. Pink of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata 170/7 
4. Blarthon Avenger Sweet Rose Turkovičková Simona 103/7 
5. Gesta Solveig iy Severnoy Yarangi Hrabcová Eva 97/7 
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6. Rio Rebel Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela 54/7 
6. Rio Rendy Rosemary Orleansnow Lidáková Michaela 54/7 
 

Feny - kategorie - Dospělých 
1. New Challenge for Orleansnow Luxová Marcela 210/7 
2. Kiddy Katrin Katie Orleansnow Luxová Marcela 119/5 
3. Daikiri Sněhový zázrak Pešková Alena 85/4 
4.  Only One Princess Orleansnow Lidáková Michaela 83/7 
5. New Natty Orleansnow Lidáková Michaela 74/7 
6. Doris O´Dear Sněhový zázrak Vlčková Alena 46/4 
 

Feny - kategorie - Veteránů 
1. Ellis Ella of Zolo Orleansnow Okáníková Erika 104/7 
3. Believe´n´Xamba Yoshi and us Luxová Marcela 35/1 
 

SIBIŘSKÝ HUSKY 
Psi - kategire - Mladých 
1. Coin Operated Boy Arctic Devil Bradáč jAN 180/7 
2. Anty Jednička Pešková Kristýna 80/7 
3.  Aris Jednička Kadlčík Jaroslav 67/5 
4. Barnabash Jednička Semeráková Michaela 22/2 
 

Psi - kategorie - Dospělých 
1. Fashion in Style Velnio Malunas B.Grdinová+Krieger 94/7 
2. Caesar Jednicka of Lycoria Semeráková Michaela 54/5 
3. De Facto Drago B.G´s Phantasia Sucháncová 35/3 
 

Psi - kategorie - Veteránů 
1.  Kristaris Chinook at Jednicka Semeráková Michaela 40/1 
 

Feny - kategorie - Mladých 
1. Adelaide Jednička Sládeček Jiří 195/7 
2. Choco Ó Miss at B.G´s Phantasia Grdinová Barbora 89/7 
3. Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana 47/2 
 

Feny - kategorie - Dospělých 
1. Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana 96/5 
2. Vinyamar´s Innocence Semeráková Michaela 91/7 
3. Tessie Jednička Semeráková Michaela 52/3 
 
Ranking chovatelských stanic 2017 

AM 1. Shamanrock Seidlová Renata 794 
AM 2. Devil´s head Kutín Jiří 510 
AM 3. Vlci severu Pražáková Božena 473 
AM 4. Polární úsvit Hynková Jana 274 
    
GP 1. Gronland Angakok Kaipr Tomáš 215 
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GP 2. Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona 157 
    
SA 1. Orleansnow Luxová Marcela 686 
SA 2. Matyella - SK Okáníková Erika 192 
SA 3. Breed Love Janáková Michaela 182 
SA 4. Vidnavská záře Piskacisová Renata 170 
SA 5. Sněhový zázrak Vlčková Alena 131 
SA 6. Blarthon - SK Turkovičová Simona 103 
    
SH 1. Jednička Semeráková Michaela 416 
SH 2. Arctic Devil Bradáč Jan 180 
SH 3. Arctic snow star Bradáčová Jana, Bc. 143 
SH 4. B.G´s Phantasia Grdinová Barbora 124 
SH 5. Vinyamar´s Podhradská Jana 91 
 
Nejlepší chovatelská stanice KSP 2017 
SHAMANROCK         794 
 
Nejlepší jedinec KSP 2017 

Aljašský malamut  
Sno Klassic Shamanrock The Best Is Yet To Come   330 
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Janine Vlci severu 

Coin Operated Boy Arctic Devil 

Fashion in Style Velnio Malunas 
Layak Gronland Angakok 

Matyella Clown Katie Pink of Mikee Vidnavská záře 
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Chaos Iam What Iam Shamanrock Angel of Ice Devil´s Head 

Iron Northern Shadows from Vlci severu Adelaide Jednička 

Dagan Adorable Smile New Challenge for Orleansnow 
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Czech Northern 2018 - Nová Živohošť 

Rok se s rokem sešel, a tak jak bylo avizováno Výborem Klubu severských psů, 
konala se klubová výstava „CZECH NORTHERN CUP 2018“ opět v nádherném 
prostředí kempu Tobogán v Nové Živohošti. 
Klub KSP sdružuje plemena Aljašský malamut, Sibiřský husky, Samojed a Grónský 
pes. Po loňském tolik vystavovateli opěvovaném víkendovém maratónu Czech 
Northern Cup 2017 určitě většina z vystavujících, možná i organizátorů 
nepředpokládala, že pomyslná laťka úrovně výstavy se dá ještě zvýšit. Nejde jen  
o počet přihlášených seveřánků, ale asi především o naprosto dokonalou atmosféru 
všudypřítomných usměvavých lidiček i pejsků, vzduchem se nesly emoce přátelství, 
porozumění, vystavující i návštěvníci hlasitě povzbuzovali nejen své vlastní pejsky, 
ale i pejsky konkurence a nebylo nouze o podání si ruky ve výstavním kruhu, byť 
dotyčný zrovna nedopadl dle svých představ.  
Počasí vyšlo na jedničku, většina zúčastněných odjížděla z víkendu se spálenými 
rameny či obličejem. Teplo bylo i pro pejsky, avšak jejich majitelé je neponechali 
napospas sluníčku, naopak, ukrývali je před žhavými slunečními paprsky ve stínu 
stromů, pod stany, k dispozici měli nepřetržitě vodu, a to i u výstavních kruhů. Po 
„práci“ si mohli jít pejskové i páníčci zaplavat v přehradě, čehož mnozí hojně 
využívali.  
K příjemné a pohodové atmosféře určitě přispěla i spousta cen, ocenění, dárečků 
pro všechny vystavovatele i pro ty, kteří pomáhali jak ve výstavních kruzích tak 
mimo nich. V první řadě patří obrovské poděkování paní Evě Jungrové, která 
oslovila neuvěřitelnou spoustu sponzorů, a většina z nich její eleganci a výřečnosti 
neodolala a poskytla opravdu hodnotné ceny. Všem sponzorům i všem ochotným 
přispět časem, prací, finančně či jinak, patří obrovské poděkování.  
Poděkování patří také paní Donně Beckman, paní rozhodčí z výstavy v roce 2017, za 
finanční dar v hodnotě 10.000,- Kč, který věnovala klubu již vloni přímo po 
ukončení výstavy jako vyjádření spokojenosti a obdivu s úrovní výstavy a za 
vytvoření výborného zázemí pro vystavovatele i návštěvníky.  
Za finanční dary náleží poděkování manželům Mynářovým, paní Boženě Pražákové 
a  panu Willi Glatterovi. Věcné odměny věnovali i členové klubu paní Michaela 
Semeráková a paní Iva Kinclová. 
Od čtvrtečního rána do nedělního večera s přípravou a organizací pomáhali Eva 
Jungová, Marcela Luxová, Alena Vlčková, Kateřina Seidlová, Pavel Franc a Roman 
Habásko. Po oba výstavní dny provázelo vystavovatele i návštěvníky příjemné  
a vtipné moderování paní Heleny Jankové a paní Ireny Mikschové. Možná více než 
pejskové a jejich vystavovatelé se naběhala paní fotografka Eva Černohubová. 
Neúnavně přebíhala občas i přeskakovala z kruhu do kruhu a svým fotoaparátem 
zachycovala šťastné úsměvy vítězů a zajišťovala fotodokumentaci celého víkendu, 
což se jí znamenitě povedlo. Její fotografie můžete vidět na Facebooku klubových 
stránek KSP a na webových stránkách KSP.  
V průběhu dne si mohli návštěvníci výstavy nakoupit ve stáncích sponzorů od 
kokinek pro hafíky, přes hračky, popruhy, vodítka až po kosmetiku a hojivé 
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přípravky. Děti i dospělí si také mohli vyzkoušet jízdu na koloběžkách, případně si 
zapřáhnout svého pejska.  
Nyní trošku k číslům... na oba výstavní dny se přihlásilo 324 pejsků, což je opět 
rekordní počet, tentokrát z 9ti zemí a od 87 majitelů. V sobotu se předvedlo celkem 
60 AM, 3 GP, 61 SH a 39 Samojedů, v neděli pak 60 AM, 2 GP, 63 SH a 36 
Samojedů. Celkem paní Jungrová dokázala vykomunikovat ceny od více než 70ti 
sponzorů!!!! 
Samozřejmě velkou zásluhu na příjemném průběhu výstav měli oba rozhodčí paní 
Marie Ann Falconer z USA a pan Pierluigi Buratti z Itálie. Dle jejich shodných názorů 
k velmi kvalitním by přiřadili plemeno sibiršký husky, avšak s aljašskými malamuty 
příliš spokojeni nebyli. Nu což, co člověk, to názor. Ovšem úrovní výstav byli 
naprosto nadšeni, tak jako s ubytováním v centru Prahy na Malé Straně. Paní 
rozhodčí s USA přiletěla s manželem do Prahy již ve čtvrtek, odlétali v úterý a byli 
naprosto okouzleni památkami našeho hlavního města.  
K samotnému průběhu výstavy. Mnozí vystavovatelé přijížděli do kempu již v pátek, 
aby se mohli důkladně připravit, tedy spíše své pejsky, jiní přijeli v sobotu ráno 
přímo před zahájením výstavy.  
K potěšení všech nás ráno přivítal nejen předseda klubu pan Jan Brhel, ale také 
usměvavé sluníčko, před kterým jsme se museli chvílemi i schovávat. Na 
upraveném terénu kempu nás čekaly dva prostorné výstavní kruhy ohraničené 
bílými plůtky. Pan předseda nám představil oba rozhodčí a posuzování mohlo začít. 
V kruhu číslo jedna nastoupilo jako první plemeno Aljašský malamut, které 
následovalo plemeno Sibiřský husky. V kruhu číslo dvě nastoupili Gronští psi a po 
nich Samojedi. Druhý výstavní den si rozhodčí posuzování jednotlivých plemen 
prohodili. Oba rozhodčí posuzovali velmi precizně a pozorně. Přikládali důraz nejen 
na stavbu těla, proporce, výraz hlavy, kvalitu osrstění, ale hlavně na pohyb, jelikož 
severská plemena jsou využívána jako psi zápřahoví.  
O nejvyšší titul dne, tedy BIS (Best in show) se každý den utkali zástupci z každého 
plemene a získat takový titul opravdu nebylo nic jednoduchého, jelikož pořadatelé 
pro ně měli v kapse připravený bonbónek. „Zájemci“ o titul BIS museli v sobotu 
předvést tanec s pejskem (dogdancing). Taneční kreace byly vskutku mistrovské, 
proběhl valčík, polka i diskoška. V neděli byla připravena dráha agility, kde se 
vystavovatelé nejrůznějšími způsoby snažili převést svého svěřence přes překážky. 
V závěrečných soutěžích pak byly vyhlášeny i tituly jako „Nejvzdálenější účastník“, 
„Nejvyšší počet přihlášených pejsků jednoho majitele“, „Nejvyšší počet přihlášených 
pejsků z jedné chovatelské stanice“, „Nejstarší jedinec výstavy“ a „Nejmladší 
jedinec výstavy“. 
V sobotu si cenné vítězství BIS odnesla fenka Sibiřského husky Cupido Love In 
Hands Perfect To Me, majitel Michal Ilčík ze Slovenska, v neděli pak opět Sibiřský 
husky tentokrát pes Winter Melody Too Cool Bang Trouble majitelky Ewy Gorske  
z Polska, který převzal i překrásný Putovní pohár pro celkového vítěze „CZECH 
NORTHERN CUP 2018“. Gratulujeme!!! 
Sobotní podvečer zahájila svým vyprávěním nejznámější česká musherka Jana 
Henychová. Někteří posluchači doslova nedýchali a dychtivě hltali každý zážitek  
z Janiných cest. Dále se večer nesl v duchu vyhlašování vítězů Rankingu 2017  
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a Klubového šampiona KSP. Všichni ocenění dostali diplom a krásnou kokardu od 
Báry Grdinové. Poté již na zúčastněné čekal bohatý a chutný rautík, kde si mohl 
každý dopřát, co hrdlo ráčí. Velmi oblíbenou částí společných večerů jsou hry  
o ceny, a těch se díky všem velkým i menším sponzorům sešla opravdu velká 
hromada. Naprosto všichni v pozdních nočních hodinách odcházeli s plnými 
náručemi dárečků. A samozřejmě jak jinak diskutovalo se o pejscích a jejich 
neposlušných páníčcích, a jak nám pejsek čůrá a jak kaká a proč štěká a vyje a jak 
nemůžeme pochopit proč hrabe v kytičkách a zrovna na výstavu vylíná, no prostě 
témat okolo hafíků bylo opravdu mnoho.  
Z kuloárů i za sebe si dovolím citovat: Letošní výstava byla hodnocena jako nejlepší 
výstava klubu, a to hlavně díky všem, kteří se podíleli na její organizaci. Všem patří 
obrovská poklona i poděkování! Úroveň výstavy se posuzuje i podle přihlášených 
pejsků, čím vyšší počet, tím se navyšuje „hodnota“ umístění a výstava se tak stává 
výjimečnou akcí roku. Velké díky patří tedy i všem majitelům, kteří své pejsky na 
výstavu přihlásili, kteří se nebáli konkurence a se vztyčenou hlavou hrdě nastoupili 
do početných výstavních tříd, byť jejich hafík zrovna nechal kožíšek doma v igelitce. 
Výbor KSP si již nyní dovoluje pozvat všechny na Klubovou výstavu CZECH 
NORTHEN CUP 2019, která se bude konat ve dnech 27. – 28. 4. 2019, opět  
v Juniorcampu Nová Živohošť.  
Závěrem bych připojila přání, kéž by takovýchto setkání, ať už v podobě výstav, či 
závodů, bylo více, setkání, kde panuje skvělá přátelská nálada, setkání, ze kterých 
lidé odjíždějí šťastní, spokojení, plni dojmů, zážitků, i když to zrovna nebyl jejich 
úspěšný den, co se hodnocení týče. Naši seveřánci jsou pejskové přátelští, milí  
a inteligentní. Kéž by takoví byli i jejich páníčci.  

       Renata Piskacisová, CHS Vidnavská záře, www.samojed.net 

Kruhy a prostředí kempu 
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CZECH NORTHERN CUP 2018 – Nová Živohošť 28.04.2018 
Klubová výstava Klubu severských psů bez zadání titulu Klubový vítěz  
Club show of Northern dog club without titule Club winner 
 
 

Aljašský malamut /Alaskan malamute    Rozhodčí / judge: Buratti Pierluig 
 

kat.čís Jméno / Name Majitel / Owner Ocenění / Awards 
Psi štěňata/ males baby 

1. King of the Ring Vlci severu (FCI) Steulet Gregory VN1 

Psi dorost/  males puppy 
2. Nanook of Legends Inupiak Botteron Nathalie Klett Kilian VN2 

3. Nuurvik of Legends Inupiak Botteron Nathalie Klett Kilian VN1 

Psi mladý /  males junior 
4. Falgreens Autumn Storm Barrett Louise Falgreen V3 
5. Beanny Gripp´s Crowd Kolibač Jiří V1 CAJC 
6. Midnight Runner  Polární úsvit Střasáková Andrea V2 

Psi mezitřída /  males intermediate 

7. Alaskanflake M´Kenai Pasqelin Audrey 0 
8. Devon Ledový třpyt Pražáková Božena V2 
9. Kiss from King od Ledové královny Petráš Zdeněk V1 
10. Mirror of my soul Shamanrock Uher Marek VD3 

Psi otevřená /  males open 

11. Almost Illegal Devil's head Mynář Pavel V1, CAC, BOB 
12. Grizzly Bear Siwash Legend Slavíková Kristina V3 
13. Hawkey Star of Yukon Kasmanová Anna 0 
14. Charlie Star of Yukon Doubravová Kateřina VD  
15. International Man Shamanrock Vondráček David V2, RES. CAC 
16. Jeremy Vlci severu Pražáková Božena 0 

17. Knut od Mamutí skály Šulc Rudolf VD  

18. Kodiak od Mamutí skály Kalinová Monika VD  

19. Leader of the Team Polární úsvit Střasáková Andrea VD  

20. Lord Vader Polární Úsvit Dundrová Petra VD  

21. Man in The Mirror Shamanrock Mikolka Jozef V4 

Psi vítězů /  males w inners 

22. Ace of Spades Devil's head Mynář Pavel V4 

23. Adair'n´ Hug Casual Class Copley-Holland Kat V2, RES. CAC 

24. Ajchiro Aljašská záře Svoboda Aleš V3 

25. Lonelystone Eagle Eye Engel Jana + Ulli V1, CAC 

Psi veterán /  males veteran 

26. Come On Let´s Go Black Lotus Seidlová Renata V2 
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27. Enormous Nugget Polární úsvit Kynclovi Z. a S. V1, BOV 

Psi čestná /  males honor 

28. Fuego Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 

Feny štěňata /  female baby 

29. Karma Snow Queen Vlci severu Mühlig Carlos VN1 

30. Kessy Alaska Spring Vlci severu Danišová Vladana VN2 

Feny dorost/  female puppy 

31. Merci Mari Magdala od Ledové královny Suchá Veronika VN 1 

Feny mladý /  female junior 

32. Annie Of Roses Vlci z podlesí Berchoux Marie VD  

33. Eysha  Ledový třpyt Sakař Martin VD4 

34. Isabella Midnight Sunrise Kasmanová Anna V3 

35. Million Dollar Baby Polární úsvit Hynková Jana V2 

36. Falgreens Sweet Summer Rain Barrett Louise Falgreen V1, CAJC, BOJ, BOS, 
BIS JUNIOR 

Feny mezitřída /  female intermediate 

37. Baika B2-Kotuko z Rontu -Aru Szotkowski Petr V  

38. Fairytale Toolik's Mikolka Jozef V3 

39. May Surprise  Stormyth Valdhans Michal V4 

40. MS.Quinao Nooak Snow Shamanrock Saenger Amandine V2, RES. CAC 

41. Ursa Minor Tanana Skoblová Karolína V1, CAC 

Feny otevřená /  female open 

42. Adair'n'Hug I Love to Boogie Copley-Holland Kat V  

43. Ajsha Naděje Aljašky Mundok Pavel VD  

44. Al - Tai - 2 Black Sova  z Rontu Aru Galgaňáková Yvona V3 

45. Andy Ledový sever Ledový sever Vondráček David V2, RES. CAC 

46. Angel of Ice Devil´s head Jelínková Radka V 4 

47. Calsee Ledový třpyt Maarová Martina V1, CAC 

48. Countess of White Carpathian meadows Kolibač  Jiří 0 

49. Engie z Kováňské tvrze Kalinová Monika VD  

50. Charmie Star of Yukon Doubravová Kateřina V  

51. Janet Jackson od Ledové královny Skoblová Karolína V  

52. Jasmine Vlci severu Pražáková Božena V  

53. Katabatic Kansas Voyageur Copley-Holland Kat V  

Feny pracovní /  female working 

54. Bery Klidná řeka Veselá Alena VD 1 

Feny vítězů /  female w inners 

55. All or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína V1, CAC 
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56. Kahlua Cream Polární úsvit Hynková Jana V2, RES. CAC 

Feny veteránů /  female veteran 

57. Anetka Klidná řeka Veselá Alena V2 

58. Daphne  Polárni úsvit Engel Jana + Ulli 0 

59. Fionka od Mamutí skály Kynclovi Z. a S. V1 

Feny čestná /  female honor 

60. Everybeat-Ofmyheart Shamanrock Uher Marek V1 
 

Grónský pes /Greenland dog                   Rozhodčí / judge: Mudra Antonín 
 

Feny veteránů /  female veteran 

61. Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona V1, VTV, BOV, BOB 

Feny čestná /  female honor 

62. Eqaluk C' Niisa Galgaňáková Yvona V1 
 

Samojed /Samoyed                                   Rozhodčí / judge: Falconer Marie Ann 
 

Psi dorost/  males puppy 

63. Hubertino Hoorray od Račí studánky Vávrová Eva VN 

64. Aklaro Lord Maxian Lidáková Michaela N 

Psi mladý/  males junior 

65. Muf Lumi  Aiaskima Prokopová Lucie VD3 

66. Quenny of Kubus Vidnavská záře Dočekalová Radka V2 

67. The Uniqe Twiglight Orleansnow Petrušová Veronika V1, CAJC 

Psi mezitřída /  males intermediate 

68. Gawin Robbie Gold Warden Jamrich Pavel VD3 

69. Kastor Aiaskima Pecinová Gabriela VD2 

70. Quenn Quentin  Orleansnow Valiska Martin V1, CAC 

Psi  otevřená /  males open 

71. Daydream Denver Xsara's hope Skovajsová Eva VD3 

72. Moonlight Melody Absolute First Karácsony Petra V1, CAC 

73. My Moonlight Orleansnow Jungrová Eva VD2 

Psi pracovní /  males  working 

74. Fram od Račí studánky Zemánková Zdeňka V1, CAC 

Psi vítězů /  males winners 

75. Because of You Vanderbilt´s Vávrová Eva V1, CAC, BOS 

76. Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona VD2 

Feny dorost/  female puppy 

77. Atrevidas Amaníta La torre roja Petrušová Veronika VN3 

78. Helia Of Shiny od Račí studánky Vávrová Eva VN2 
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79. Reiki of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata VN1, BIS PUPPY 

Feny mladý /  female junior 

80. Ambershine  Our Happiness Kroutilová Romana V1, CAJC 

81. Classy Cherry Nox-Poli Zemánková Zdeňka VD2 

82. Florentina Sněhový zázrak Janoušek Jiří 0 

Feny mezitřída /  female intermediate 

83. Bluebell Breed Love Suchá Veronika VD 

84. Brixi Santiniho hvězda Junová Ivana VD3 

85. Gesta Solveig Iz Severnoy Yarangi Hrabcová Eva V1, CAC 

86. Rio Rebel Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela VD4 

87. Rio Rendy Rosemary Orleansnow Havelková Michaela V2, RES. CAC 

Feny otevřená /  female open 

88. Avenger Sweet Rose Blarthon Turkovičová Simona V2, RES. CAC 

89. Earleen Safira Gold warden Suchá Veronika V3 

90. Icy Princess Orleansnow Kroutilová Romana VD4 

91. Pink of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata V1, CAC, BOB 

Feny pracovní /  female working 

92. Alecia Hanny  Gold warden Pešková Alena V1, CAC 

Feny vítězů /  female w inners 

93. Athena Breed Love Janáková Michaela 0 

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

95. Mikee of Rose Vidnavská záře Piskacisová Renata V2, RES. CAC 

96. Only One Princess Orleansnow Lidáková Michaela V3 

Feny čestná /  female honor 

97. Icy of Kaylan Orleansnow Vávrovy Eva a Hana V2 

98. Jingle Bell Vidnavská záře Janáková Michaela V1, BIS ČESTNÁ 
 

Sibiřský husky /Siberian husky               Rozhodčí / judge: Buratti  Pierluigi 
 

Psi štěňata /  males baby 

99. Winter Melody Back on Trouble Track Gorska Ewa VN1 

100. Hirohito Small Dot of Kim's dream Rejha Jiří VN2 

Psi dorost /  males puppy 

101. Call Me Nanook Jednička Sládeček Jiří N1 

Psi mladý/  males junior 

102. Anty Jednička Pešková Kristýna V 
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103. C-Huck  Ailik Bebr Anita VD 

104. Eloki Rose of Nordic Zabloudilová Tereza 0 

105. F'Elite Geronimo  B.G´s Phantasia Grdinová Barbora VD 

106. Zaltana´s Heart Stealer For Active Paws Holló Gabriella V 

Psi mezitřída /  males intermediate 

107. Aris Jednička Kadlčík Jaroslav V3 

108. Winter Melody As Good Aa It Gets Gorska Ewa V1, CAC 

109. Coin Operated Boy Arctic Devil Bradáč Jan V2, RES. CAC 

110. Enzo Daddy´s boy B.G´s Phantasia Musilová Tereza VD 

111. Eragon Aryan  Of Kim´s Dream Valečková  Zdeňka V4 

112. Ulf  Siwash Legend Wasylewska Kinga VD 

Psi  otevřená /  males open 

113. Barnabash  Jednička Sládeček Jiří V3 

114. Highlander´s Hungarian Christmas Holló Gabriella V1, CAC, BOS 

115. Special Effect 2 sexy for Cold Play Andersen Charlotte V2, RES. CAC 

116. Tyler Posey Forjana Slovakia Vaškovičová Blanka V4 

117. Xavier Naidoo von Wulfshill Schlöglová Jana VD 

Psi pracovní /  males  working 

118. Winter Melody  Break The Wave Gorska Ewa V1, CAC 

119. Antique Dust Kailua Bradáč Jan VD2 

120. Saskatchewan  Siwash Legend Mundilová Monika D3 

Psi vítězů /  males winners 

121. Cupido Love In Hands Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC 

122. Elite BG´s Phantasia de Zakouma Grdinová Barbora V 

123. Hay Je Ho Cold Play Andersen Charlotte V3 

124. Odysseus Hydrargium Ilčík Michal V2, RES. CAC 

125. Winter Melody Too Cool for Trouble Gorska Ewa V4 

Psi veteránů /  males veteran 

126. Gretsky Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V1, BOV, BIS VETERAN 

127. Kristari's Jose Cuervo Gorska Ewa V2 

Psi čestná /  males honor 

128. Alvin Arctic Devil Zlámal Lukáš V2 

129. Crystal Tiger Eyes B.G´s Phantasia Grdinová Barbora V1 

Feny štěňata /  female baby 

130. Winter Melody Big Bang Trouble Gorska Ewa VN1, BIS BABY 

131. Happy Rose of Kim´s dream Urban Václav VN2 
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Feny dorost /  female puppy 

132. Inner Vision Zingara Holló Gabriella VN1 

133. Grand Crystal Space Girl Lacinová Alena VN2 

Feny mladý /  female junior 

134. Winter Melody Am I Absolutely in Trouble Gorska Ewa V1, CAJC, BOJ 

135. Crystal Mountain Kailua Jiroutová Adéla V2 

136. Diamond In The Sky Perfect To Me Ilčík Michal V3 

137. Gaya Arabella of Kim's Dream Feherová Iveta VD 

138. Goddess Arwen of Kim´s dream Mundilová Monika VD4 

139. Viking Heart Siwash Legend Slavíková Kristina VD 

Feny mezitřída /  female intermediate 

140. Adelaide Jednička Sládeček Jiří V2, RES. CAC 

141. Catch My If You Can Arctic Devil Řezáčová Markéta V3 

142. Catleya Take My Love Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC, BOB, BIS 

143. Cocky Young Love  Perfect To Me Knoflíčková Tereza VD 

144. Indiana Rory Martinsky zdroj Vevericikova Monika V4 

Feny otevřená /  female open 

145. Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana VD 

146. Wild Husky Pieniny Aspen is my dream Navrátilová Zdeňka V 

147. Ayla Bohemia Legend Lišková Jana V 

148. Bellina Jednička Sládeček Jiří V3 

149. Special Effect Drop Dead Sexy Andersen Charlotte V4 

150. Jedeye Lynx of Manitou Wasylewska Kinga D 

151. Kailua Autumn Sun Řezáčová Markéta V 

152. Lisa Simpson  Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V1, CAC 

153. Winter Melody You Will Live Forever Gorska Ewa V2, RES. CAC 

Psi pracovní /  males  working 

154. Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia Grdinová Barbora V2, RES. CAC 

155. Winter Melody You Are In Trouble Gorska Ewa V1, CAC, BIS 
PRACOVNI 

Feny vítězů /  female w inners 

156. Alice Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC 

157. Winter Melody Here Comes Trouble Gorska Ewa V3 

158. Kimberly  Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V2, RES. CAC 

Feny čestná /  female honor 

159. Arctic Devil Kailua Bradáč Jan V1 

160. Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy Bradáčová Jana V2 

161. Innocence Vinyamars Semeráková Michaela 0 



 

 
25 

 

SH / BIS BABY - CAC výstava KSP 2018 - Winter Melody Big Bang Trouble, maj. Gorska Ewa 

SA / BIS PUPPY - CAC výstava KSP 2018 - Reiki of Mikee Vidnavská záře,  
maj. Piskacisová Renata 
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AM / BOB - CAC výstva KSP 2018 - Almost Illegal Devil's head, maj. Mynář Pavel 

GP / BOB - CAC výstava KSP 2018 - Layak Gronland Angakok, maj. Galgaňáková Yvona 
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SA / BOB - CAC výstava KSP 2018 - Pink of Mikee Vidnavská záře, maj. Piskacisová Renata 

SH / BOB - Catleya Take My Love Perfect To Me, maj. Ilčík Michal 
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 BIS Pár psů CAC výstava KSP 2018 - Winter Melody As Good As It Gets a Winter Melody You 
are in Trouble, maj. Gorska Ewa 

BIS třídy Čestné CAC výstava KSP 2018 - Jingle Bell Vidnavská záře, maj. Janáková Michaela 
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BIS Chovatelská skupina CAC výstava KSP 2018 - Winter Melody, maj. Gorska Ewa a Gomez 
Sanchez Jose Luis, Sibiřský husky 

SA / V1, CAJC - CAC výstava KSP 2018 - The Uniqe Twiglight Orleansnow, 
 maj. Petrušová Veronika 
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SA / CAC výstava KSP 2018 - My Moonlight Orleansnow, maj. Jungrová Eva 

SH / CAC, BOS - CAC výstava KSP 2018 - Highlander´s Hungarian Christmas, maj. Holló 
Gabriella 
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SA / CAC, BOS - CAC výstava KSP 2018 - Because of You Vanderbilt´s, maj. Vávrová Eva 

SH / VN1 - CAC výstava KSP 2018 - Inner Vision Zingara, maj. Holló Gabriella 
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AM / VN1 - CAC výstava KSP 2018 - King of the Ring Vlci severu(FCI), maj. Steulet Gregory 

AM / V1, CAJC - CAC výstava KSP 2018 - Beanny Gripp´s Crowd, maj. Kolibač  Jiří 
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AM /  V1 - CAC výstava KSP 2018 - Kiss from King od Ledové královny, maj. Petráš Zdeněk 

AM / V1, CAC - CAC výstava KSP 2018 - Lonelystone Eagle Eye, maj. Engel Jana + Ulli 
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AM / BOV - CAC výstava KSP 2018 - Enormous Nugget Polární úsvit, maj. Kynclovi Z. a S. 

AM / V1, CAC - CAC výstava KSP 2018 -  Ursa Minor Tanana, maj. Skoblová Karolína 
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AM / V1, CAC - CAC výstava KSP 2018 - Calsee Ledový třpyt, maj. Maarová Martina 

AM / V1, CAC - CAC výstava KSP 2018 - All or Nothing Devil´s head, maj. Čermáková Pavlína 
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Závěrečný kruh  

 

 

 

 

 

 

Kokardy a ceny pro vítěze 

Možnost vyzkoušení 
kolobežky  
Kostka, ocenili  
zejména děti 

Eva a Anička  
pozují s cenami 
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SH / V2, res CAC - CAC výstava KSP 2018 - Coin Operated Boy Arctic Devil, maj. Bradáč Jan 

V2, res CAC - CAC výstava KSP 2018 
Kimberly  Vendredi 13,  
maj. Kinclovi Vladimír a Iva 

V2 - Anetka Klidná řeka, maj. Veselá Alena 
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CZECH NORTHERN CUP 2018 – Nová Živohošť 29.04.2018 
Klubová výstava Klubu severských se zadáním titulu Klubový vítěz 
Club show of Northern dog club with titule Club winner 
 
 

Aljašský malamut /Alaskan malamute    Rozhodčí / judge: Falconer Marie Ann 
 

kat.čís Jméno / Name Majitel / Owner Ocenění / Awards 
Psi štěňata/ males baby 

1. King of the Ring Vlci severu (FCI) Steulet Gregory VN1 

Psi dorost/  males puppy 
2. Mickey Mouse od Ledové královny Borová Martina VN2 

3. Nanook of Legends Inupiak Botteron Nathalie Klett Kilian VN1 

4. Nuurvik of Legends Inupiak Botteron Nathalie Klett Kilian VN3 

Psi mladý /  males junior 
5. Falgreens Autumn Storm Barrett Louise Falgreen V2 
6. Beanny Gripp´s Crowd Kolibač Jiří V1 CAJC 
7. Gasha Železný vrch Vraštilová Marie VD 

8. Midnight Runner  Polární úsvit Střasáková Andrea V3 
Psi mezitřída /  males intermediate 

9. Alaskanflake M´Kenai Pasqelin Audrey 0 
10. Believe The Royal  Charlotte Queen Leity Jaroslav V1, CAC 

11. Devon Ledový třpyt Pražáková Božena VD4 
12. Kiss from King od Ledové královny Petráš Zdeněk V3 
13. Mirror of my soul Shamanrock Uher Marek V2, RES. CAC 

Psi otevřená /  males open 

14. Almost Illegal Devil's head Mynář Pavel V 
15. Grizzly Bear Siwash Legend Slavíková Kristina V2, RES. CAC 
16. Hawkey Star of Yukon Kasmanová Anna 0 
17. Charlie Star of Yukon Doubravová Kateřina V4  
18. International Man Shamanrock Vondráček David V1, CAC 
19. Jeremy Vlci severu Pražáková Božena 0 

20. Kodiak od Mamutí skály Kalinová Monika VD  

21. Leader of the Team  Polární úsvit Střasáková Andrea V  

22. Lord Vader Polární Úsvit Dundrová Petra V  

23. Man in The Mirror Shamanrock Mikolka Jozef V3 

Psi vítězů /  males w inners 

24. Ace of Spades Devil's head Mynář Pavel V4 

25. Adair'n´ Hug Casual Class Copley-Holland Kat V1, CAC 

26. Lonelystone Eagle Eye Engel Jana + Ulli V3 
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27. Jeff Double Trouble Polární  úsvit Vraštilová Marie V2, RES. CAC 

Psi veterán /  males veteran 

28. Come On Let´s Go Black Lotus Seidlová Renata V2 

29. Enormous Nugget Polární úsvit Kynclovi Z. a S. V1, BOV, BOS 

Psi čestná /  males honor 

30. Fuego Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 

Feny štěňata /  female baby 

31. Karma Snow Queen Vlci severu Mühlig Carlos VN2 

32. Kessy Alaska Spring Vlci severu Danišová Vladana VN1 

Feny dorost/  female puppy 

33. Fluffy Hugs Dorothi Orange Spirit Koky Josef 0 

Feny mladý /  female junior 

34. Annie Of Roses Vlci z podlesí Berchoux Marie VD4 

35. Isabella Midnight Sunrise Kasmanová Anna VD 

36. Million Dollar Baby Polární úsvit Hynková Jana V2 

37. Falgreens Sweet Summer Rain Barrett Louise Falgreen V1, CAJC, BOJ, BIS 
JUNIOR 

Feny mezitřída /  female intermediate 

38.  Adele Bohemian Majesty Turnerová Iva V  

39. Fairytale Toolik's Mikolka Jozef V4 

40. May Surprise  Stormyth Valdhans Michal V3 

41. MS.Quinao Nooak Snow Shamanrock Saenger Amandine V2, RES. CAC 

42.  Ursa Minor Tanana Skoblová Karolína V1, CAC 

Feny otevřená /  female open 

43. Adair'n'Hug I Love to Boogie Copley-Holland Kat 0  

44. Ajsha Naděje Aljašky Mundok Pavel 0 

45. Al - Tai - 2 Black Sova  z Rontu Aru Galgaňáková Yvona V2, RES. CAC 

46. Andy Ledový sever Ledový sever Vondráček David V 

47. Angel of Ice Devil´s head Jelínková Radka V3 

48. Calsee Ledový třpyt Maarová Martina V1, CAC 

49. Countess of White Carpathian meadows Kolibač  Jiří 0 

50. Engie z Kováňské tvrze Kalinová Monika 0 

51. Charmie Star of Yukon Doubravová Kateřina V  

52. Janet Jackson od Ledové královny Skoblová Karolína V4  

53. Jasmine Vlci severu Pražáková Božena V  

54. Katabatic Kansas Voyageur Copley-Holland Kat V  
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Feny vítězů /  female w inners 

55. All or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína V2, RES. CAC 

56. Kahlua Cream  Polární úsvit Hynková Jana V1, CAC, KV, BOB 

57. Spark Ice of Navarama Mal Leity Jaroslav V3 

Feny veteránů /  female veteran 

58. Daphne  Polárni úsvit Engel Jana + Ulli 0 

59. Fionka od Mamutí skály Kynclovi Z. a S. V1 

Feny čestná /  female honor 

60. Everybeat-Ofmyheart Shamanrock Uher Marek V1, BIS ČESTNÁ 
 

Grónský pes /Greenland dog                   Rozhodčí / judge: Buratti Pierluigi 
 

Feny otevřená /  female open 

61. Black Star  Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1, CAC, KV, BOB 

Feny veteránů /  female veteran 

62. Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona V1, KVV, BOV 

Feny čestná /  female honor 

63. Eqaluk C' Niisa Galgaňáková Yvona V1 
 

Samojed /Samoyed                                   Rozhodčí / judge: Buratti Pierluigi 
 

Psi dorost/  males puppy 

64. Mishka na Severe Equilibrium Omnis Rykun Irina VN3 

65. Hubertino Hoorray od Račí studánky Vávrová Eva VN1 

66. Aklaro Lord Maxian Lidáková Michaela VN2 

Psi mladý/  males junior 

67. Muf Lumi  Aiaskima Prokopová Lucie VD3 

68. Quenny of Kubus Vidnavská záře Dočekalová Radka V2 

69. The Uniqe Twiglight Orleansnow Petrušová Veronika V1, CAJC 

Psi mezitřída /  males intermediate 

70. Gawin Robbie Gold Warden Jamrich Pavel V2, RES. CAC 

71. Mishka na Severe Cookie Whisperer Rykun Irina V1, CAC, KV 

Psi  otevřená /  males open 

72. Daydream Denver Xsara's hope Skovajsová Eva VD3 

73. Moonlight Melody Absolute First Karácsony Petra V1, CAC 

74. My Moonlight Orleansnow Jungrová Eva V2, RES. CAC 

75. Fram od Račí studánky Zemánková Zdeňka VD1 

Psi vítězů /  males winners 

76. Because of You Vanderbilt´s Vávrová Eva V1 
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77. Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona V2 

Feny dorost/  female puppy 

78. Atrevidas Amaníta La torre roja Petrušová Veronika VN4 

79. Mishka na Severe Enigma Aeterna Rykun Irina VN1 

80. Helia Of Shiny od Račí studánky Vávrová Eva VN2 

81. Reiki of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata VN3 

Feny mladý /  female junior 

82. Ambershine  Our Happiness Kroutilová Romana V3 

83. Psi pracovní /  males  working Široký Martin V4 

84. Classy Cherry Nox-Poli Zemánková Zdeňka V2 

85. Mishka na Severe Dyhaniye Zimy Rykun Irina V1, CAJC 

86. Florentina Sněhový zázrak Janoušek Jiří 0 

Feny mezitřída /  female intermediate 

87. Barbie Breed Love Luxová Marcela V1, CAC 

88. Candy Diet Mishka na Severe Soboleva Alexandra V3 

89. Gesta Solveig Iz Severnoy Yarangi Hrabcová Eva V 

90. Pink of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata V2, RES. CAC 

91. Rio Rebel Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela V4 

Feny otevřená /  female open 

92. Avenger Sweet Rose Blarthon Turkovičová Simona V2, RES. CAC 

93. Matyella Clown Katie Okániková Erika V1, CAC 

94. Gillian  od Račí Studánky Haut Čermáková Ludmila V3 

95. Icy Princess Orleansnow Kroutilová Romana VD4 

Feny vítězů /  female w inners 

96. Athena Breed Love Janáková Michaela 0 

97. Fleriss-Snowy od Račí studánky Vávrovy Eva a Hana V1, CAC, KV 

V98. Mikee of Rose Vidnavská záře Piskacisová Renata V2, RES. CAC 

99. Only One Princess Orelansnoww Lidáková Michaela V3 

Feny veteránů /  female veteran 

100. Ellis Ella of Zolo Orleansnow Okániková Erika V1, KVV, BOV 

Feny čestná /  female honor 

101. Icy of Kaylan Orleansnow Vávrova Hana a Eva V1 

102. Jingle Bell Vidnavská záře Janáková Michaela V2 
 

Sibiřský husky /Siberian husky               Rozhodčí / judge: Falconer Marie Ann 
 

Psi štěňata/ males baby 

103. Aiden z Dřínovské smečky Ledecká  Veronika VN3 



 

  
42 

104. Winter Melody Back on Trouble Track Gorska Ewa VN1 

105. Hirohito Small Dot of Kim's dream Rejha Jiří VN2 

Psi dorost/ males puppy  

106. Call Me Nanook Jednička Sládeček Jiří VN1 

Psi mladý/  males junior 

107. Anty Jednička Pešková Kristýna V2 

108. Eloki Rose of Nordic Zabloudilová Tereza V4 

109. F'Elite Geronimo  B.G´s Phantasia Grdinová Barbora V1, CAJC 

110. Zaltana´s Heart Stealer For Active Paws Holló Gabriella V3 

Psi mezitřída /  males intermediate 

111. Aris Jednička Kadlčík Jaroslav V3 

112. Winter Melody As Good Aa It Gets Gorska Ewa V2, RES. CAC 

113. Coin Operated Boy Arctic Devil Bradáč Jan V1, CAC 

114. Eragon Aryan  Of Kim´s Dream Valečková  Zdeňka V4 

115. Ulf  Siwash Legend Wasylewska Kinga V 

Psi  otevřená /  males open 

116. Barnabash  Jednička Sládeček Jiří V2, RES. CAC 

117. Highlander´s Hungarian Christmas Holló Gabriella V1, CAC 

118. Special Effect 2 sexy for Cold Play Andersen Charlotte V3 

Psi pracovní /  males  working 

119. Antique Dust Kailua  Bradáč Jan V2, RES. CAC 

120. Winter Melody  Break The Wave Gorska Ewa  V1, CAC, KV, BOS 

121. Saskatchewan  Siwash Legend Mundilová Monika V3 

Psi vítězů /  males winners 

122. Cupido Love In Hands Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC 

123. Elite BG´s Phantasia de Zakouma Grdinová Barbora V 

124. Hay Je Ho Cold Play Andersen Charlotte V4 

125. Chris Koumi Bohemia Miláček František V 

126. Odysseus Hydrargium Ilčík Michal V2, RES. CAC 

127. Winter Melody Too Cool for Trouble Gorska Ewa V3 

Psi veteránů /  males veteran 

128. Gretsky Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V2 

129. Kristari's Jose Cuervo Gorska Ewa V1, BOV, BIS 
VETERAN 

Psi čestná /  males honor 

130. Alvin Arctic Devil Zlámal Lukáš 0 

131. Aram Arctic Devil Moravec Jiří 0 

132. Crystal Tiger Eyes B.G´s Phantasia Grdinová Barbora V1 
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Feny štěňata /  female baby 

133. Winter Melody Big Bang Trouble Gorska Ewa VN1, BIS BABY 

Feny dorost /  female puppy 

134. Inner Vision Zingara Holló Gabriella VN1 

Feny mladý /  female junior 

135. Winter Melody Am I Absolutely in Trouble Gorska Ewa V1, CAJC, BOJ 

136. Crystal Mountain Kailua Jiroutová Adéla V3 

137. Diamond In The Sky Perfect To Me Ilčík Michal V4 

138. Gaya Arabella of Kim's Dream Feherová Iveta V 

139. Giggles Marley of Kim´s dream Ledecká Veronika VD 

140. Goddess Arwen of Kim´s dream Mundilová Monika V2 

141. Viking Heart Siwash Legend Slavíková Kristina V 

Feny mezitřída /  female intermediate 

142. Adelaide Jednička Sládeček Jiří V3 

143. Catch My If You Can Arctic Devil Řezáčová Markéta V2, RES. CAC 

144. Catleya Take My Love Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC  

145. Indiana Rory Martinsky zdroj Vevericikova Monika V4 

Feny otevřená /  female open 

146. Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana VD 

147. Wild Husky Pieniny Aspen is my dream Navrátilová Zdeňka 0 

148. Ayla Bohemia Legend Lišková Jana V4 

149. Bellina Jednička Sládeček Jiří V2, RES.CAC 

150. Special Effect Drop Dead Sexy Andersen Charlotte V3 

151. Jedeye Lynx of Manitou Wasylewska Kinga D 

152. Kailua Autumn Sun Řezáčová Markéta 0 

153. Lambada Sheytan Beauty  Miláček František VD 

154. Lisa Simpson  Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V 

155. Winter Melody You Will Live Forever Gorska Ewa V1, CAC 

Psi pracovní /  males  working 

156. Choco Ó Miss At B.G´s Phantasia Grdinová Barbora V2, RES. CAC 

157. Winter Melody You Are In Trouble Gorska Ewa V1, CAC, KV, BOB, BIS 
PRACOVNÍ, BIS 

Feny vítězů /  female w inners 

158. Alice Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC 

159. Winter Melody Here Comes Trouble Gorska Ewa V3 

160. Kimberly  Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V2, RES. CAC 

Feny čestná /  female honor 

161. Arctic Devil Kailua Bradáč Jan V3 

162. Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy Bradáčová Jana V2 

163. Innocence Vinyamars Semeráková Michaela V1 
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SA / BIS Puppy Klubová výstava KSP 2018 - Mishka na Severe Enigma Aeterna,  
maj. Rykun Irina 

AM / BOB  Klubová výstava KSP 2018 - Kahlua Cream  Polární úsvit, maj. Hynková Jana 
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GP / BOB Klubová výstava KSP 2018 - Black Star Třpytivý sníh, maj. Galgaňáková Yvona 

SA / BOB Klubová výstava KSP 2018 - Fleriss-Snowy od Račí studánky,  
maj. Vávrovy Eva a Hana 
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SH /BOB Klubová výstava KSP 2018 - Winter Melody You Are In Trouble, maj. Gorska Ewa 

BIS Čestná Klubová výstava KSP 2018 - Everybeat-Ofmyheart Shamanrock, maj. Uher Marek 



 

 
47 

  

VN1 - Klubová výstava KSP 2018 - Call Me Nanook Jednička, maj. Sládeček Jiří 

V1, CAJC - Klubová výstava KSP 2018 - F'Elite Geronimo  B.G´s Phantasia, 
maj. Grdinová Barbora 
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V1, CAC - Klubová výstava KSP 2018 -  Barbie Breed Love, maj. Luxová Marcela 

V1, CAC, Nejlepší pes - Klubová výstava KSP 2018 - Mishka na Severe Cookie Whisperer, 
Maj. Rykun Irina 



 

 
49 

  

V1 - Klubová výstava KSP 2018 - Innocence Vinyamars, maj. Semeráková Michaela 

V1, CAC - Klubová výstava KSP 2018 - Believe The Royal  Charlotte Queen,  
maj. Leity Jaroslav 
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V1, CAC, Nejlepší pes - Klubová výstava KSP 2018 - International Man Shamanrock, 
maj. Vondráček David 

V1, CAC - Klubová výstava KSP 2018 - Adair'n'Hug Casual Class, maj. Copley-Holland Kat 
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V2, res CAC - Klubová výstava KSP 2018 - Barnabash  Jednička, maj. Sládeček Jiří 

V2, res. CAC - Klubová výstava KSP 2018 - Odysseus Hydrargium, maj. Ilčík Michal 



 

  
52 

 
  

V2, res. CAC - Klubová výstava KSP 2018- Grizzly Bear Siwash 
Legend, maj. Slavíková Kristina 

Aiden z Dřínovské smečky, maj. Ledecká  Veronika 
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Vítězka 1. kategorie Junior Handling KV 2018- Lenka Mynářová 

Vítězka 2. kategorie Junior Handling KV 2018  - Michaela Semeráková 
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BIS Chovatelská skupina Klubová výstava KSP 2018 - Polární Úsvit, maj.  Jana Hynková 

Rozhodčí na Klubové a CAC výstavy 2018 
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Pohár pro BIS  
Klubové výstavy 

KSP 2018 

Ceny pro vítěze 
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Termíny výstav na rok 2018 
 

VÝSTAVY KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ 2018 

22.9.2018   Speciální výstava Nová Živohošť – KSP 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
Interdog Bohemia Ml.Boleslav  25.-26.8.2018 
České Budějovice          6.-7.10.2018 
Praha                2.12.2018 
 

NÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
Moravskoslezská Olomouc            1.-2.9.2018 
Více informací naleznete na www.cmku.cz 
 
EURO DOG SHOW 2018  11.– 14.10.2018 
Warszawa, Polsko 
www.eurodogshow2018.pl 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

Gaya Arabella of 
Kims dream, 

Saskatchewan 
Siwash legend, 

Goddess   Arwen of 
Kims dream 
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Baer test na hluchotu 
V loňském roce byla potvrzena hluchota u samojeda z českého chovu, doposud 
jsme se s touto chorobou za dobu chovu samojedů u nás nesetkali, ale to nemusí 
znamenat, že hluchý samojed zde nebyl. Navíc jednostranná hluchota se vůbec  za 
celý život postiženého jedince nemusí odhalit. To se pozná jen při BAER testu. Toto 
vyšetření vynalezl a uvedl do praxe Profesor George M.Strain PhD z Louisianské 
univerzity. Přístroje na toto vyšetření už má v ČR několik veterinářú na svých 
klinikách i ošetřovnách a určitě si je pořídí i další, stejně jako se toto postižení 
objevuje u dalších plemen. Někteří provádí tento test jen v celkové sedaci-narkóze 
a dokonce tvrdí, že jinak se tento test bezchybně provádět nedá. To není pravda  
i Prof.Strain to potvrzuje a slabou sedaci doporučuje jen u nezvladatelných jedinců. 
Záleží i na přístroji, který se používá a celková sedace kromě zdravotních rizik celé 
vyšetření mnohem prodlužuje a prodražuje. Jak mě někteří sedaci také zdůvodnili-
přece se nenechám pokousat, je to asi i pohodlnost. Samojed pokud všechny  
v ordinaci nepozdraví a neolíže, tak určitě nikoho nepokouše. Potvrzují to i majitelé 
již testovaných psů, některým je to úplně fuk, jiní potřebují trochu zklidnit. Štěňata 
a mladí psi test zvládají velice dobře a také se s nimi snadněji manipuluje než  
s dospělým psem. BAER test se provádí jen 1x v životě psa a mohou se vyšetřovat  
i štěňata a to již od 6 týdnů, pokud jsou již čipovaná, aby se ověřila a potvrdila 
identita jedince. U plemen, kde se hluchota vyskytuje, se často vyšetřují celé vrhy 
štěňat. Někteří veterináři se svým přístrojem testují přímo doma u chovatele a BAER 
test předává chovatel majiteli štěněte. Ten může majitel v budoucnu předložit i při 
bonitaci a je stále platný. Pro plemeno samojed teď v obou klubech jenž je 
zastřešuje, platí, že negativní BAER test  předloží majitel při bonitaci, společně  
s vyšetřením očí a DKK. U již chovných psů před vystavením krycích listů. Majitelé 
fen se většinou informují u poradce chovu co vše je potřeba k vystavení předložit. 
Majitelům psů bych doporučila nechat si test udělat co nejdříve, aby jejich psi mohli 
být nadále využívání v chovu. Bez tohoto negativního testu mají chovnost 
pozastavenou. 
Hluchotu považuje i F.C.I. za vážnou vyřazující vadu z chovu, proto vznikla 
povinnost BAER testu i na doporučrní Komise pro chov a zdraví ČMKU.  
Hluchota je většinou spojována s bílým zbarvením a to nejen u psů. Jak jsem 
zjistila, tak úplně pravda to asi nebude. Plemena zatížená hluchotou, kde vyšetřují 
již štěňata jsou například dalmatini, bulteriéři nebo Argentinské dogy a přitom se 
nejedná o čistě bíle zbarvená plamena. U čistě bílých Slovenských čuvačů, westíků 
nebo bišonků se s touto nemocí dosud nesetkali. U bílých Švýcarských ovčáků se již 
několik hluchých psů vyskytlo. Já sama mám doma další dvě plemena v bílé barvě 
Japonského a Německé špice a nemám informaci o hluchém jedinci. Hluchota se 
zjistila u Belgických ovčáků a hodně se vyšetřují již dnes populární Australští ovčáci 
a Louisilandští leopardí psi. Zde hluchota bude souvist s častým a oblíbeným merle 
zbarvením. 

Stanislava Bogdanová 
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Seznam veterinárních klinik provádějící BEAR test 
AA-Vet,s.r.o.  Veterinární klinika / celková sedace –narkóza / Chmelová 3316/6b    
Praha 10 - Zahradní Město  tel. 271751907, 272652611 
 

Veterinární klinika Jaggy Praha  /celková sedace / Reinerova 9,  Praha 6 Řepy   
tel. 235097540 
 

Veterinární ošetřovna   MVDr. Zbyněk Lonský / bez sedace / Počátecká 1380, Praha 
4 – Krč, tel. 261264278, 775303713  nebo 
Veterinární ošetřovna  / bez sedace / Palackého 1380, Poděbrady, tel. 325612506, 
602303713 
 

Veterinární klinika LIFE  MVDr. Josef Polák / bez sedace / Dělnická 59,  Havířov    
tel.596440607  
 

Veterinární klinika Horky / bez sedace / Struhy 86, Horky nad Jizerou 19, Brodce    
tel.326329533 
 

ABClinik-Veterinární klinika  / bez sedace / Jemelkova 42, Starý Lískovec- Brno,  
tel. 606513925  
 

Cb-vet.České Budějovice /celková sedace / U Lesa 6, Sídl.Máj - České Budějovice  
tel. 385310797  
 

Veterinární ordinace MVDr. Markéta Pacltová -bez sedace  Americká 43, Františkovy 
Lázně, tel. 736674959, možnost i o víkendu po domluvě     
 

MVDr. Markéta Pacltová, Zemědělská 342, Plosná u Chebu, tel. 736674959      

Euridyka Jamamba 
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Samojed - otužilý arktický špic 
Kdysi jsem si přečetla větu mushera, která na mě velmi zapůsobila. Víc a víc jsem 
přemýšlela, kde je tedy to pravé a nejlepší místo pro samojeda. V ryze sportovně 
založené rodině, v rodině vystavovatele, v domku se zahradou či v panelákovém 
bytě? Možná je pravda, že 
samojed se dokáže 
přizpůsobit životu kdekoliv. 
Ale co je pro něj opravdu to 
nejlepší? Co pomáhá rozvíjet 
jeho odolnost, sílu, pružnost, 
lehkost? Co pomáhá utužovat 
jeho zdraví a imunitu? Co 
posiluje jeho myšlení a 
svobodné rozhodování? 
Vezmeme všechny uvedené 
případy, kde všude samojed 
žije a všichni mají své 
milované samojedíky jako 
děti a členy rodiny. 
Mé asi úplně první domácí 
zvířata byly rybičky. Oblíbila 
jsem si dvě, obrovskou 
skaláru a velkého sumečka. 
Byly to takové mé dětičky, 
sumeček se dal i pohladit, 
skalára nikoliv. Jejich 
přirozené prostředí byla voda, 
ne má dlaň ani postel. Měli 
jsme kočku. Byla u nás spoustu let, spávala s námi v posteli, měli jsme ji velmi rádi. 
Dostávala kvalitní stravu, i veškerou potřebnou péči, byla to naše Micka. Poté se 
někam ztratila. Druhou kočku nám přejelo auto a třetí se také někde ztratila. Možná 
by bylo řešení zavřít je v bytě a mít je pouze doma na gauči, občas ji vzít na vodítko 
na procházku… 
S blížícím se stěhováním do nového domu se nám splnil sen a přišla k nám naše 
první samojedka Angie. Velmi jsme si přáli PSA. Psa, který bude běhat po zahradě, 
psa, který nám bude oblizovat tváře a těšit se z naší přítomnosti, psa, který s námi 
bude chodit na procházky, psa, který bude mít radost z pohybu, bude chytrý, 
inteligentní, učenlivý a zdravý. Angie jsme si dovezli v zimě, byl sníh a mráz, měla 
7,5 týdne. A samozřejmě se v nás probudily rodičovské city, co když jí je venku 
zima, co když se nachladí atd. Angie měla ráda společnost, avšak vždy nám jasně 
ukázala, kde je její místo, ne v posteli, ne ve vytopeném pokoji, ale venku, ve 
sněhu, v přirozeném prostředí pro psa tím spíše pro samojeda. Přišla se s námi 
pomazlit, ale pak šup šup ven a měla pravdu. Když jsme viděli, jak v místnosti 
hlasitě dýchá, stále pije, hledá chladné místo, vypadá spíše unaveně a ospale, než 
šťastně, souhlasili jsme s ní i my, že severské plemeno opravdu patří ven. 

Reiki of Mikee Vidnavská záře 
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Dnešní doba s sebou nese i to, že lidé touží po samojedovi, byť nemají zahradu či 
výběh. Samojed si časem na bytové podmínky snad dokáže přivyknout… Naučí se  
v klidu ležet, občas se přesune z obýváku do ložnice, naučí se pravidelnému venčení 
i  umývání tlapek. Pokud bychom však chov stavěli pouze na těchto „domácích“ 
samojedících, asi bychom se za pár generací dočkali místo temperamentního, 
poskakujícího a veselého společníka, plyšovou bílou hračku splňující kritéria těch 
lidí, kteří si samojeda vzali pro jeho krásu, a kteří nerespektují jeho povahové 
vlastnosti. Procházky bytového samojeda by neměly být jen za panelák se vyčůrat. 
Denní procházková dávka by měla být 10 i více km, nejlépe na longovém nebo 
samonavíjecím vodítku, kdy má samojedík možnost pobíhat okolo svého páníčka, 
očichávat okolí a značkovat. Ideální jsou procházky na měkkém podkladu, v lese či 
na louce. Výborným místem pro rozvoj samojedí „psychiky“ jsou různá cvičiště. 
Samojed potřebuje prostor k rozvíjení myšlení, tak jako dítě. Čím více podnětů je 
kolem něj, tím více je pozornější a vnímavější a nestane se z něj jen znuděná 
chlupatá koule se smutnýma očima. 
Samojed potřebuje společnost, ideální je psí společnost, avšak šťastný je 
samozřejmě i v přítomnosti lidí. Toto si není možné vykládat způsobem, čím více 
času stráví samojed zavřený v bytě, tím je šťastnější, protože je blízko svého 
páníčka. Určitě, pokud samík ztloustne a zleniví, což je opět chyba páníčka, jeho 
nejmilejším životním prostředím bude gauč nebo postel. 
Samojed žil v prostředí, kde venkovní teploty klesaly pod -30°C a ani teplota v iglú 
se dlouhodobě nepohybovala nad bodem mrazu. To bylo jeho přirozené životní 
prostředí. Zahříval děti. Dnes se bohužel spousta majitelů v zimě snaží zahřívat 
samojedy a strachuje se, aby neumrzli. Až se v budoucnosti začne samojed při 
průměrných zimních teplotách v našich zeměpisných šířkách třást zimou a kňučet  
u dveří, bude asi s chovem něco v nepořádku.  

Samojed - lovec aneb Proč se na zahradě objevila kachna  
Našim mazlíčkům odpustíme cokoliv. Rozkousané boty, v případě našich samíků 
„sežrané“ boty; vyhrabané díry, v našem případě vojenské zákopy; okousané 
stromky, v našem případě kompletně sklizenou úrodu ovoce; v současnosti, co  
k nám přibyla Merci, jsou to rozkousané plastové květináče - všechny, rozkousané 
ručky u jízdního kola včetně sedadla a blatníků, hadičky u mopedu, agáve (velký 
kaktus), rohožky, prostě vše dřevěné i plastové mizí v jejich útrobách.  
Ale jednou jsem se fakt rozčílila, že jsem musela svítit na metry daleko. Naši 
samojedi měli jedno období tzv. utíkací. Beauty dokázala rozplést pletivo tak 
dokonale, že během 5 minut byli fuč. Nějaký čas nám trvalo, než se nám podařilo 
oplotit celou zahradu „karisítěmi“ a jelikož jsme nechtěli hafulky někam zavírat, 
chodila jsem je co 5 minut kontrolovat, jsou-li na zahradě přítomni či nejsou-li 
přítomni. 
Jednou jsem zase takhle šla na kontrolu, byla už tma něco po desáté, na sobě jsem 
měla „sexovní“ noční košili. Hvízdnu - nic, zavolám - nic, kouknu za první roh 
domku -nic, kouknu z druhého rohu - nic, to už jsem měla adrenalin po kolena, tak 
jdu kouknout za třetí roh - kachna. Otočím se zpátky, protřu si oči (na zahradu 
dopadá pouliční světlo, takže trochu vidět přeci jen je), kouknu znova - opět 
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kachna. Bylo mi naprosto jasné, že, kde je kachna rozkošně se batolící po zahradě, 
rozhodně nemohou být naši samojedi. Adrenalin stoupl k pasu. Pokud si tedy po 
zahradě vykračuje kachna, která si přelétnutím plotu určitě minimálně zachránila 
kožich, tedy peří, jsou naši samojedi za 1,5 m vysokými tújemi a 1,5 vysokým 
plotem u sousedů a zřejmě si hrají s ostatními kachnami na honěnou. Nastartovala 
jsem své nohy poháněné adrenalinem, nevím jak, hopsla jsem do tújí, a už vůbec 
netuším, jak jsem se dostala přes plot, ale byli tam. Naši samíci i kachny. Oni byli 
ohromně nadšení (teda samíci, kachny byly ohromně ožužlané), že mě vidí a jak se 
tak naproti mě řítili tmou, postupně jsem je pochytala a po jednom je přehazovala 
přes plot. Ani jsem netušila, že mám takovou sílu v rukách. Byla jsem hooooooodně 
vulgární, některé vulgarizmy jsem dokonce použila poprvé v životě. Adrenalin ze mě 
sršel ušima, musela jsem v té sousedovic zahradě svítit jako žárovka, ale přesto 
jsem i při 
přehazování 
myslela na zdraví 
hafulí a spíše než 
přehazovala, jsem 
je spouštěla do 
tújí. A když jsem 
viděla, že se na 
druhé straně zase 
v pohodě smějí a 
vrtí ocasem, 
rozhodně mě 
zlost neopouštěla, 
a to ještě ten náš 
Pipin Xaver na mě 
hulákal, ať rychle 
slezu z toho 
plotu, aby mě 
neviděli sousedi! 
Čím víc jsem na 
něj řvala, aby 
přestal štěkat, tím 
víc jeho hlas 
přidával na síle. 
No, sousedi se fakt museli bavit! Když byli zase všichni na domácí půdě, vyšla 
odkudsi ze tmy ona kachna, na kterou jsem úplně zapomněla. Asi byla postižená 
nebo slepá, protože normální kachna by se rozhodně nebatolila proti čtyřem 
načepýřeným samojedům. Jelikož jsem nechtěla, aby nám peří lítalo po zahradě, 
spěchala jsem rychle přes plot zpátky. Jenže jsem nedala pozor a noční košile se mi 
zachytla za plot. Takže jsem visela na plotě jako trouba s nohama ve vzduchu, na 
psy jsem řvala jako kráva: „Mazejte na místo“!, což mělo znamenat nechte tu 
pitomou kačenu na pokoji! Nevím z jakého důvodu poslechli, asi jim mě bylo líto, 
jak si tak visím na tom plotě po tmě, sama a opuštěná a řvoucí z plna hrdla,  

Mikee of Rose Vidnavská záře 
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a prostě šli na místo. Nějak se mi podařilo roztrhnout košili, samozřejmě pak 
následoval nekontrolovatelný pád do tújí, a po chvíli jsem se celá rozdrápaná a 
poškrábaná, stále však plná adrenalinu, tudíž řvoucí, vyškrábala z tújí. Hafule jsem 
zavřela a teď, co s kačenou. Můj adrenalinem vymytý a tújemi poškrábaný mozek 
napadlo, kachnu chytit. Blbost, samozřejmě. Chvíli jsme se honily po zahradě, 
myslím, že pokud někdo z protějších paneláků zrovna koukal z okna, bylo to lepší 
než se koukat na Mr.Beana. Kachna vždycky poodlétla a provokativně se otočila, 
jestli to strašidlo v roztrhané noční košili za ní ještě běží. Běželo. Hafule mi svým 
štěkotem hlasitě, podotýkám velmi hlasitě, fandily (už jsem na ně ani neřvala, aby 
byly zticha, došel mi dech i hlasivky). Nakonec se mi však podařilo zahnat kachnu 
přes plot na cestu. Musela jsem ještě opravit rozpletený plot, kudy samíci utekli a 
naprosto vyčerpaná jsem šla spát. Ráno jsem viděla souseda, jak chodí po cestě a 
... samozřejmě jsem to věděla... hledá chybějící kachnu. A jelikož jsem už měla 
odpočinutý mozek, hned mě napadlo, že ho předběhnu. Vyšla jsem ven a zeptala 
se, jestli náhodou nehledá kachnu, že se tady před chvílí jedna procházela. Soused 
na to, že ano, hledá: „Blbá kachna, musím ji ostříhat křídla, pořád se snaží někam 
uletět.“ Jo, chudák, kdyby věděl, jaký útok jeho kachny v noci zažily! 
A řekněte, nezažijeme my s těmi našimi bílými chlupáčky ty nejkrásnější zážitky? 
 
Vychovaný samojed - je či není to možné?  
V minulém zpravodaji jsem si dobře početl. Mohu konstatovat, že jako plemeno 
samojed rozhodně nevymřeme. Lidi jsou z nás hotoví, mají nás rádi a myslí si, jak 
zvládají naši výchovu. A my jim to samozřejmě nevymlouváme. Jsem se ani 
nepředstavil, jmenuji se Canny a je nás na zahradě pět samojedíků. Vlastně už 
čtyři, Beautyška odešla do nebíčka za maminkou Angie. Ale jako by byly obě mezi 
námi. 
Zahradu máme celou pro sebe, občas se o ni podělíme se svými dvounohými 
kamarády. Panička sice říká, že to tam vypadá jako po pumovém útoku, při kterém 
chcípnul dinosaurus. No, trošku má pravdu, naše zahrada je samá díra a sem tam 
se válí nějaká ta kost. Na druhou stranu, když vidí ostatní zahrady, které jsou samý 
krtinec, tak si lebedí. My jsme všechny myši a krtky vyhnali, tudíž žádné hromádky. 
Možná si kamarádi říkáte, a co tedy lovíme? Samojed je přeci lovec… lovíme, 
nemějte strach, lovíme žížaly. Smějete se? Lovit žížaly není žádná legrace. Jakmile ji 
ucítím, začnu opatrně rozhrabovat hlínu, ale musíte hlínu pořádně odhazovat tlapou 
co nejdále, aby se díra zpátky nezasypala. Někdy jsou ty mršky hluboko a je třeba 
použít obě tlapky. Řeknu vám, to je radost, když ji objevíte na dně půlmetrové 
jámy! Představte si, že nejvíce žížal bývá přímo před domkem. Ty jsou navíc těsně 
pod povrchem, takže stačí hrábnout a je venku! Je fakt, že letos to nás anglický 
trávník asi nerozchodí, žížal se urodilo nějak mnoho… prý to tady máme rozryté 
jako od divokých prasat. 
Prý ani nemůžeme nikoho pozvat na návštěvu, že to u nás vypadá příšerně. Páníček 
říká, že se vždycky strašně těšil, jak budeme mít nádherně zatravněnou zahradu s 
květinami a stromečky... teď má radost z toho, když se mu podaří bezpečně ji přejít 
a nešlápnout přitom do exkrementu. Nám se ale naše zahrada líbí. Někdy některý  
z nás hodí hovino na zakázané místo. Panička „to“ pak musí posbírat. Je fakt, že 
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občas si „toho“ nevšimne a šlápne na „to“. Ona většinou chodí v takových 
pantoflích, takže jak tak v „tom“ stojí, sjede jí občas noha a skončí v „tom“  
i s ponožkou. No řekněte, když nás to chytne… přeci nepoletíme dozadu do zahrady 
na WC. Šupneme to třeba pod houpačky… Panička se zlobí, že prý jsme čuňata, 
jestli nevíme, kam se chodí na WC, ale máme ji rádi. Vždycky za ní příjdu a jak tak 
dřepí a sbírá, dám ji packu na ramena. Než se stihne postavit, dám ji tam i druhou 
a přiběhne Merci, skočí na ni zepředu. Někdy ji překotíme až na zem. Při zvedání z 
ní nejdříve opadá kýbl bláta, který jsme měli na tlapkách a pak hudruje, prý ať si 
vezmeme příklad z ostatních, že oni po nikom neskáčí. No to by se divila, když k 
nám přijde návštěva, teda pokud najde odvahu k nám přijít, tak ostatní skáčí o sto 
šest a Beauty ještě drze strkala hlavu do tašek a do kapes. U nás to návštěvy 
nemají jednoduché, než se proderou přes nás, jsou většinou samý chlup. A co 
teprve, když prší! Mohli bychom jim udělovat medaile „Za statečnost“. Obdivuji ty, 
kteří se k nám vrátí i podruhé 
Panička taky říká, že naše dva nádherné kotečky a boudičky vypadají jako po 
nájezdu divokých opic. Nevím, co se jí nelíbí. Boudičky máme hezky dokulata 
okousané, aby se nám tam lépe spalo. Spíš by nás měla chválit, jak pečujeme  
o čistotu. Umíme si sami vyprášit koberečky, někdy se nám stane, že se nějaký 
trošku roztrhne… ale na krajích umíme vyrobit nádherné dlouhé třásně. Jo a Xaver, 
ten umí udělat parádní podestýlku. Z ubrusů a ručníků, co dostáváme na ležení, 
dokáže naškubat malinkaté čtverečky. No je to úžasné! To se musím ještě naučit. 
Xavin je vůbec kabrňák! Když byl mladší, celou boudu dokázal rozštípat na třísky. 
Říkal, že poctivě pracoval každou noc. No a pak, že nejsme pracovní plemeno. Sice 
páníček postavil novou, ale ta už taky bere za své… a údajně už ani žádnou další 
nedostaneme a budeme jako bezdomovci a klidně si můžeme spát na dlažbě a dělat 
si ostudu. Jako by někoho zajímaly naše boudy! 
Na jaře děláme velký úklid našich hříbků. A letos byla obzvlášť dlouze zasněžená 
zima, takže se nám jich na zahradě urodilo. Oni se dost špatně sbírají v zamrzlém 
sněhu, když roztaje, panička vezme hrábě a shrabe je. No řekněte… a my jsme prý 
čuňata! My ji pozorujeme z dálky vleže, samojed by se za ni styděl, fuj, jak se v 
„nich“ přehrabuje hráběmi. Nejhůř naše hříbky snáší páník. Je na něj srandovní 
pohled, když se tak brodí mezi nimi, hudruje, že čeho se to dožil, slalomovat mezi 
hovny. Holt, 5 samíků x min. 2 hříbky denně x zhruba 60 dnů =…. Vypadá jako čáp, 
jak tam tak stojí na jedné noze a přemýšlí, kam šlápnout. Jooo páníčku, a to my 
máme čtyři nohy! A dohromady 20 nohou taky něco naběhá. Už jsme vyfasovali 
hřištní zátěžovou trávu a budeme sít. Jen musím říct Esterce, aby ta semínka 
nechala na pokoji, vloni snědla na posezení celou kilovku. 
Ale s tím okusováním zase nejsme tak nejhorší. Jedna má samojedí kámoška doma 
okusuje páníčkovi blinkry na autě… to jsme zatím ještě nezkoušeli, ale na vozíku 
umíme ukousnout kábl na jeden zákus. Minule jsme to vzali i na sousedčiným 
vozíku, když si ho k nám uschovala. Esťa ještě pro jistotu vykousla zadní světlo. 
Blinkry jsme tam nechali. Myslím, že jsme docela shovívaví a vychovaní samojedi. 
Těžko bych si vzpomněl na něco, co jsme si zuby neoznačili. 
Zdrháte? My už ne. Vyprávěla mi Beauty, jak kdysi zdrhali. Ona uměla dokonale 
rozplést pletivo… si páníci mysleli, že polezou přes 1,5 metr vysoký plot. Dírou to 
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šlo lépe… Chodili ve třech, Angie, Xavin a Beauty. Největší zábava byla se slepicemi. 
Už měli obšlápnuté všechny slepice v okolí, panička pak jen jezdila autem  
a poslouchala, kde nejvíce kdákají. Jednou našli jeden bezva kurník s voliérou. 
Slepice tam byly zavřené. Beauty se do něj protlačila dírou a to vám prý bylo 
rošambo! Slepice lítaly, chlupy lítaly, no neskutečná zábava! Překazila to panička, 
rudá vzteky si to přifrčela v autě. Zvláštní, už tenkrát měla v oblibě nazouváky. 
Angie slípky naháněla po zahradě, Xavin na ně štěkal přes voliéru. Beauty byla 
absolutně hluchá, panička za ní musela do voliéry. Tak nevím, ale myslím, že my 
rozhodně nejsme ta největší čuňata. Beauty byla v pohodě, ale panička se se svými 
kily bořila do nánosu kuřinců, občas jí zůstala zabořená i pantofle. Řvala na Beauty, 
Xaver přes pletivo na paničku, Angie na zahradě na slepice a paní domácí 
omdlívala… Nejhorší, když se chtěla v té voliéře chytnout, aby nespadla… všude 
kuřince… Nakonec se jí 
podařilo těma zapatlanýma 
rukama Beauty chytnout a 
posadit do auta. Pak ještě 
hulákala na Angie a Xavina, 
paní domácí slíbila, že vše 
zaplatí a všichni jeli domů. 
Xaver si při té vzpomínce 
dodnes drží nos, prý obě 
smrděly jak tchoř. 
My jsme občas taky utekli, 
brankou. Ale páníci na to 
vždycky hned přišli, v okolí 
nás každý zná, takže 
páníkům hned žhavili 
telefony. Měli jsme to 
vymakané, když jsme 
napoprvé poslechli a 
nastoupili bez problému do 
auta, ani se na nás 
nezlobili. Trochu sice 
hudrovali, když jsme se 
rozdělili. To pak museli lítat 
všude možně, než nás 
sesbírali. Jednou jsme vlítli 
nějakým dětem do bazénu. 
Jééé no to byl taky príma 
výlet. I tam nás našli. 
Dva z nás taky byli i v zahraničí. Sami. Páník opravoval před brankou auto a nechal 
ji pootevřenou. Měl hlavu strčenou v motoru, Xavin s Esterkou toho hned využili. My 
jsme to už nestihli, páník branku zabouchnul. Ani jsme neštěkali, abychom 
neprozradili, že utekli. Páníček odjel spokojeně do práce. Najednou přijel nějaký 
pán, divně mluvil a prý, že paničce utekli psi. Ona, že ne, že je má všechny doma. 

Pink of Mikee Vidnavská záře 
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Ve chvíli, kdy pán řekl, že dva běhají ve vesnici v Polsku se i ona dopočítala  
a docvaklo jí to. Páníček Xava s Esťou přivezl domů, ani nenadával, jen nemohl 
pochopit, že zrovna jemu mohli utéci. Když už jsme totiž zdrhli, tak to byla vždycky 
chyba paničky, ona při vynášení odpadků do popelnice zásadně nezavírá branku. 
Ale teď jsme už vychovaní, za plot nesmíme strčit ani čumák 

Život se samojedy aneb když jich pět zdrhne 
Jaký je život se samojedy všichni z nás poznají. Jsou to milí, milující, inteligentní, 
krásní pejskové. Dlouholetí majitelé vědí, že samojedi jsou i rozmazlení, vychytralí 
až vyčůraní a jejich bělostná srst se během krátké chvíle v daném prostředí dokáže 
proměnit na černohnědý blíže neidentifikovatelný materiál, v lepším případě 
zdobený bodláčím a šlahouny z ostružin. Někteří z našich hafulí dokonce za 
deštivého počasí vytahovali se země žížaly (rozuměj dešťovky) a váleli se po nich. 
Ty se jim přichytily na srst… Nebudu popisovat ruční vytahování napůl vysušených 
žížal z mokré zablácené samojedí srsti… 
A letošní zima… Ano, byla dlouhá, pro milovníky zimy ideální, pro naše samojedy 
také. Nám, běhajícím s lopatami a košťaty i několikrát denně, však již tak veselá 
nepřišla. Vždyť sníh, běhání v něm, rošťačení, strkání čumáčku do sněhu, to je 
určitě pro většinu samojedíků ideálně strávený čas. Ale zima skončila, přesněji, sníh 
roztál a na naší zahradě vyrostly … hříbky. Zahrada jimi byla doslova posetá. 
Zkoušela jsem vyčíslit počet. Množství hříbků, které vyprodukuje 5 samojedíků a ze 
začátku zimy i 8 štěňátek, bylo opravdu, hmmm, obrovské. U nás byl sníh přes  
2 měsíce, vysoká zmrzlá vrstva sněhu, ve které se hříbky opravdu těžko sbíraly. 
Takže teď, jak na ně. Ručně? Lopatou? Nakonec vyhrály hrábě. Před zraky sousedů 
jsem se po zahradě vrtěla s hráběmi, jako bych hrabala zahradu, tedy suchou trávu. 
Ve skutečnosti jsem zápasila s hříbky, které jaksi přischly k suché trávě nebo  
k hlíně. Naše Pětka ležela volně hozená kolem a koukala na mě s výrazem: „Fuj, ty 
prase, ty se ňouráš v našich hovinách! To si máme od tebe brát večeři?“ 
Dobrý, zahrada vypadala opět docela slušně 
Tuhé zimě neodolala ani naše branka, u které jaksi zchátralo kování a jednou se 
nám stalo, že se nedovřela. My jsme na to nepřišli, naši samojedíci ano. Když se mě 
soused ptal, jestli nám neutekli psi, s jistotou jsem tvrdila, že ne. On na to: „ Aha, 
já jen, že tamhle běželo pět bílých psů.“ U branky se v tu chvíli nikdo nemotal  
a bylo jasné, že to byla naše Pětka. Naštěstí 8 letý syn Nikolásek už byl doma ze 
školy, takže mohl hlídat toho mladšího. Manžel doma nebyl. Jak jsem byla  
v manželových gumových pantoflích, o 7 čísel větších, hodila jsem na sebe 
Nikoláskovu bundu, nastartovala auto a fičela. Merci jsem našla za cestou, jak se 
rýpala v hnoji u cesty a Xaver právě dobíhal z druhé strany. Tak dva bych měla. 
Jelikož jsem měla své auto tzv. bez kufru, musela jsem je nacpat na zadní sedačky, 
což oni rezolutně odmítli. Na dalekém kopci jsem zahlídla něco nemotorného  
a velkého, to se řítil Canny. Naštěstí na zavolání poslechl.Takže jsem nechala auto 
nastartované u cesty, a v gumových dětských lyžích na mých nohou jsem běžela se 
psy domů. Canny nás doběhl u branky. Naštěstí mě napadlo, že bych se mohla 
alespoň přezout do svých botasek. Teď ještě ty dvě babiny. Esterku jsem našla 
bahnit se v rýpaništi po divokých prasatech asi 1 km od domova. Ta viděla můj 
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rudý obličej a bez mluvení nastoupila mezi zadní sedačky. Doma jsem ji vysadila  
a dvakrát bez omezení rychlosti objela Vidnavu, hlavně slepičárny. Nic. Jela jsem se 
mrknout domů, jestli se Beauty už nevrátila. Kluci od sousedů na mě už kývali, že 
primadona Beauty se uráčila sama se dobrovolně vrátit. 
O podobné neplánované útěky u nás není nouze. Vždy se jedná o naši nepozornost 
a nedovřenou branku… nejčastěji to bývá, když se balíme na nějakou výstavu nebo 
výlet. Při nošení věcí do auta naše hafule přesně odhadnou moment, kdy je 
nejvhodnější zdrhnout. A věřte, že projdou kolem vás, tak jak máte hlavu narvanou 
v kufru a přerovnáváte tašky, vy neslyšíte ani jejich drápky na chodníku, jak lehce 
našlapují. Naštěstí sousedovic psi z dálky hlásí útěk našich bambulí. Doufáme jen, 
že do budoucnosti můžeme zavolat: Útěkům nezdar! 

Rose - růže s ďáblem v těle 
Po nějaké době, kdy naší 
smečku opustila Beautyška 
a z Pětky se stala osiřelá 
Čtyřka, která začala pomalu 
a jistě lenošit, a ze které se 
vytratila jiskra mládí  
a hlavně, ze které se vytratil 
temperament a pohyb, 
začali jsme s manželem 
uvažovat, že si pořídíme 
chybějící článek do naší 
smečky. Kdyby hafule měly 
jen trochu tušení, co na ně 
chystáme a čím je chceme 
vyrušit z jejich poflakování  
a jak chceme narušit jejich 
hierarchii, asi by vzaly nohy 
na ramena. V srpnu jsme si 
přivezli malou Rose. Malou 
postavou, teda ze začátku, 
velkou rozumem, nebo spíše 
nerozumem…??? … no 
prostě na blbosti měla hlavu 
jako slon! 
Asi manžel věděl, proč na 
výběr jména Rose reagoval 
slovy: „Rose?... to se mi na 
ni bude špatně hulákat: 
Rose nes.. mě!!!“ 
Ze začátku jsem si říkala, že aspoň na vlastní kůži vyzkouším všechny své rady, 
které dávám novým majitelům našich štěňátek ohledně výchovy a výživy. Přála 
jsem si velmi temperamentní fenku plnou života a energie… Neměla jsem ani 
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ponětí, jak doslova se mi mé přání vyplnilo! Naše zlatíčko Rose je rozjetý tank na 
bitevním poli, květiny před ní utíkají stranou, tráva se dobrovolně obrací vzhůru 
kořeny, květináče se předem vzdávají svého života… A když přišla na to, že na 
zadních se to lépe táhne a lépe na všechno dosáhne, mizelo postupně v jejích 
útrobách vše do výšky 1 metru. A podle jejího neutuchajícího temperamentu a stále 
rostoucí chuti pracovat, bude hůř… 
Při vycházení ze dveří musíme zaujmout pevný postoj s nohama pevně 
přichycenýma na zemi, ideální je i držet se rukama něčeho pevného… Rose se řítí 
stylem přední nohy vzadu za zadkem, zadní nohy dosahující až před čumák, hlava 
natažená s pootevřenou čuňkou a vyceněnými zuby, uši plandající kolem celé hlavy, 
srst potažená „co zahrada dala v kombinaci létajícího strýčka Fida a zdrhající 
kreslené myši Jerryho… každopádně toto její vítací gesto končí obrovským nárazem 
do nohou, jelikož při svém nekontrolovatelném letu nestíhá nahodit brzdy… Zatím 
jsme její vítání vždy přežili, někdy „jen“ s otisknutými zuby v lýtku 
Pravda je, že je velmi chytrá. Povely Fuj! Nesmíš! Zůstaň! Pusť! Neštěkej! zvládla za 
3 dny. Pravda je i to, že jsme 3 dny nedělali nic jiného, než používali tyto povely. 
Vybíhání z branky, vbíhání s kopami bláta na tlapkách do obýváku, žvýkání 
nežádoucích předmětů se odnaučila bleskurychle. 
Jestli naše hafule jsou ohledně krmení vysavači a sníst večeři jídla jim trvá 15 
vteřin, Rose je totální turbovysavač a nenasyta. Jídlo si doslova vyštěkává, kdy si 
sedne na jídelní místo a štěká, leží a předvádí podvyživeného psa, hází buldočí 
hladové oči tak dlouho, dokud nedostane svou porci… to se opakuje 3x denně… už 
teď uvažuji o méně tučnějších granulích a snížením dávek na dvě jídla Nějakými 
podpůrnými rozmazlovacími prostředky jako jsou kousky masa, konzervy, piškotu či 
tvarohu v granulích se absolutně nezaobírá, konzumuje je suché, vitamíny  
a odčervovací tablety rovnou z dlaně. Zdatně ve výšce dohání své dospělé 
kolegyně, dostala přezdívku Žirafka. 
Žirafa Rose je také šíleně rychlá a v odcizování věcí dvojnásobně. Jestli jsme měli  
s manželem obavy, že naše rozhodnutí vymalovat kompletně domek, bylo 
neuvážené z hlediska dvou našich aktivních dětí, práce za pomoci Rose byla totálně 
nemožná. Byli jsme zbaveni možnosti odložit si štětku byť na 1 vteřinu! Ponechat 
volně stát kýbl s barvou či disperzí, za její asistence nebylo možné najít metr, 
igelitové plachy, smetáček, lopatku, molitanové válečky manžel kupoval pro jistotu 
hned po dvou kusech. 
Nejsme zastánci trestů jako zavírání psa kdekoliv nebo fyzických, byť okamžitě po 
činu. Jsou absolutně neúčinné, odcizí psa od svého pána a podle vyjádření těch, 
kteří to vyzkoušeli, vůbec nevedou k nápravě či žádoucí změně v chování psa. 
No ale jak naši žirafu Rose vychovat? Ničením věcí jsme se snažili zabránit tím, že 
po naší zahradě bylo dostatek hraček plyšových (těch byla opravdu velká spotřeba), 
plnících, dřevěných v podobě haluzí, kořenů, polínek, dále se nám po zahradě válí 
vyvařené hovězí kostí, sušené kosti apod. Při výchově hodně používáme náš hlas, 
kdy stačí změna intonace a pes zareaguje. Je fakt, že dle hlasového rozpětí by mě 
mohli angažovat do filmu o indiánech jako náčelníka. Mám jednu vychytávku,  
v případě nutnosti okamžité reakce bělobek, ze sebe vystřelím vulgarismus. 
Používám je velmi výjimečně, proto hafule vždy zůstanou oněmělí v šoku a úžasu, 
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co jsem to vyplodila za povel, mimochodem, tak jako sousedi, jelikož tímhle stylem 
ječím většinou ze střešního okna, a kupodivu na „povel“ zareaguji… hafule. Sousedi 
asi také, ale nechtěla bych slyšet jejich reakce. Někdy je nutné plácnutí, aby si 
vůbec hafík uvědomil, že stojím za ním a vyplivnul z úst rozkousanou rozdvojku do 
elektriky. Díky tomu, že naše hafule bývají doma samotné jen výjimečně, se i Rose 
dala postupně vychovat a civilizovat 
Na naší velké a velmi členité zahradě s rušným děním za ploty, měla Rose opravdu 
skvělé podmínky k socializaci a zřejmě tak chtěla činit i mimouškům, 4 klučíkům, 
které jsme v té době měli. Se štěňátky si nejen hrála a učila je, kde, co a jak zničit, 
ale především jí sloužila jako lovná zvěř a pokud už naše dospělá smečka ležela na 
zádech s žalostným výrazem v očích, abychom je té „vichřice“ zbavili, Rose si 
dokonale vystačila s malými štěňousky. No ne že by jim to zrovna vadilo, byli 
nadšení z bojové hry a z pustošení životního prostředí. Upřímně lituji všechny, kteří 
si naše „K“ kluky vybrali. Rozhodně pocitem strachu, bojácnosti nebo zbabělosti 
určitě trpět v nových domovech nebudou 
Asi největší obavy jsem měla z reakce manžela na pubertu Rose… přeci jen si už 
tolik let přeje nádhernou zahradu s keři a květinami… místo toho seškrabuje hovina 
z bot a boří se do děr… avšak Rose si i jeho tak nějak omotala a nad jejími 
neskutečnými kousky přivírá oči. To ještě netuší, že máme rozkousané káblíky od  
vánočních světýlek… 

Samojed – polštář, rohožka nebo anděl s ďáblem v těle? 
Už pracuji na několikátém Klubovém zpravodaji a procházím všechny ty soutěže  
s fotografiemi, se články, nesmím zapomenout závody a výstavy, což je vlastně taky 
forma soutěží, nově je vyhlášena soutěž o Nejúžasnější samojedí kožíšek a tak mě 
napadá soutěž s názvem „Co všechno náš samojed sežral?“ (omlouvám se za ten 
výraz, ale momentálně se mi vybavuje jen slabé procento toho, co sežrali a o jídle 
nebo jedení se rozhodně mluvit nedá) nebo „Nejzajímavější obsah samojedího 
žaludku“ a asi ve finále bych soutěž nazvala „Čí páníček toho nejvíc snese!“ 
Pro začátek bych mohla dát motivaci. Žaludky bělouškům sice nerentgenujeme, ale 
při mizení věcí a následně sbírání boboušů po zahradě v tom máme naprosto jasno! 
Nebudu začínat věcmi, jako je okusování stromků, pojídání dřeva nejlépe 
ztrouchnivělého porostlého houbami, okusování šlapek u kola, sedátek (v létě jich  
u nás padlo 7!!! to máme jen 2 kola!!!), blatníků… to všechno je naprosto normální 
a pokud to Váš samojed nedělá, tak je divný anebo celodenně zavřený v kotci nebo 
někde ve výběhu nebo vycapený na gauči. Ale je pravda, že i doma se toho dá 
zničit požehnaně, že jo, vy naši miláčkové a drahouškové!!!??? 
Letos nás venkovní výzdoba stála 4 náhradní světýlka, což Rose ještě zakončila 
rozkousaným káblem na elektriku (několik rozdvojek již poničila dříve, to ani 
zmiňovat nebudu). Ona je nezničitelná, takže se ani nezatěžuji si dělat starosti, co 
kdyby tam byl proud. U nás neřešíme okousané zapomenuté nářadí nebo hračky, 
minule sfutrovala násadu od kladiva… jen mě překvapilo, že nechala ten kovový 
konec. 
Dát našim bělouškům pelíšky, deky nebo snad hračky znamená vzít si za 1 hodinu 
kyblík a sbírat rozcupované zbytky… takže naše Pětka se baví starým vyřazeným 



 

 
69 

oblečením, různě zauzlovaným do sebe. Na hraní dostávají plastové kyblíky nebo 
velké krabice, s čímž se ohromně běhá kolem domku! Smetáky, metly, lopatky, 
dětské hračky všeho druhu, ohryzaná trampolína… neřešíme… nebo spíš řešíme, ale 
nevyřešíme! Nejraději mají haluze, polena a rohožky, z těch už bychom měli 
slušnou výstavu. No a jak výborně se našim ušatým torpédům lítá s ubrusem na 
hlavě po celé zahradě! To vědí jen naši samoušci a sousedi! Několik let zpátky 
pobíhali po zahradě s podprsenkami, proto již věším prádlo na balkóně. 
Vytahané stromečky z květináčů a kořeny vytřepané a zkrácené tak důkladně, že na 
další život už nemají šanci ani když jsou bělouši chyceni při činu a stromek 
opětovně zasazen. A k tomu samozřejmě patří i vyhrabaná hlína z květináče… ono 
totiž na dně přes půl metru hlubokého květináče je vždy něco zajímavého! Zajímavě 
se pak i hlína vyhrabuje z vymývané dlažby. Ideální je vyhrabat květináč v noci, což 
je nezjistitelné a přijít na to ráno, kdy je hlína do dlažby jaksepatří „vmrznutá“  
a zaťapkaná. Xaverovi prošlo útrobami za 12 let života vše možné i nemožné od 
plastu nejrůznější tvrdosti a špičatosti, molitanu, provazů, textilu… kolíčky na 
prádlo, co mi spadnou z balkonu polyká na počkání… a vše vždy vyšlo předkem 
nebo zadkem ven. To jen potvrzuje účinnost jehlového reflexu žaludku a střev  
u psů. Laicky řečeno, když si pes stěny žaludku, střev a celkově i peristaltiku vycvičí 
hned od mládí, reflex nabude na síle a je jen minimální riziko, že by se zažívací 
ústrojí nevypořádalo s ostrými či jinými nežádoucími předměty. 
Posledním kouskem Rose byl Infadolan, pro neznalé mast na hojení ran v kovové 
tubě. A jestli si někteří myslí, že si snad dala práci mast vymačkat, jsou vysoce na 
omylu, sežrala ji i s tubou… a paradoxně náš plastožrout nechal jen vršek z umělé 
hmoty a kousek tuby, na kterém byl našroubován, abych jako viděla, že fakt nemá 

smysl tu tubu hledat. 
Říkáte si, že se jí mohlo 
něco stát… myslím, že  
i stalo… pak hodinu lítala 
kolem domku, skákala po 
ostatních, štěkala jako 
zběsilá, rozházela hromadu 
se dřevem…anebo nestalo? 
Vlastně… vždyť toto je její 
normální chování… Manžel 
s ní chtěl jet dokonce 
starostlivě na veterinu, což 
mě velmi příjemně dojalo, 
jelikož od něj má Rose za 
své skopičiny celkem často 

u dveří nachystaný sbalený kufr zpět do Švýcarska 
No prostě samouškové jsou nejlepší!!!! Miluji jejich temperament, schopnost 
přemýšlet, rozhodovat se. Jejich vynalézavost nezná mezí, jejich výmluvná gesta 
nemají hranice, pokud k tomu tedy mají prostor a vhodné „životní prostředí“. 
Lotrovinám a samojedíkům zdar!!!                                         

Renata Piskacisová 

Albert Sněhový zázrak - agility 



 

  
70 

Velký chovatelský úspěch 

Aljašský malamut – C.I.B. Multi CH Grizzly Bear Star of Yukon 
(C.I.B. Multi CH Simon Peter Apostle x CH Correy Star of Yukon) 

 

Příběh tohoto krásného 
chlapce začal ještě dříve 
než se vůbec narodil a to 
v květnu roku 2013 na 
Světové výstavě 
v Budapešti, kde jsem 
poprvé prezentovala mé 
první importy z USA a 
stala se tam taková milá 
příhoda. Šli veterináři a 
hledali háravou fenku, 
aby mohli odebrat 
sperma „nějakému“ psu. 
Já měla s sebou malou 
6ti měsíční Carmen 
(Carmen VS Del Rey la 
Montana Blanka), která 
nebyla díky tomu, že 
začala hárat vystavena. 
Tak jsem jim nabídla, že 
jim pomohu. Když jsme 
došli na místo odběru, 
uviděla jsem tam svého 
dlouholetého kamaráda 
Marcela Hlus z Holandska 
s jeho nádhernou 
americkou akitou 
(Světový vítěz r. 2013). 
Nikdy asi nezapomenu na 
přitroublý výraz 
veterinářů, když nás 
viděli jak jsme se oba rozesmáli, když jsme se setkali. Ten den jsem musela 
Marcelovi slíbit, že až se někde narodí vrh G, tak si z něj musím vzít psa a dát mu 
jméno po jeho akitě (Grizzly) a že mi zaručuje, že to bude pes, který bez problému 
dosáhne na titul BIS a až mu bude 5 let, tak mi také vyhraje Světovou výstavu. Co 
jsem slíbila jsem i splnila a zatím vše co mi tenkrát Marcel řekl se do puntíku splnilo. 
Tak čekám až bude Grizzlymu (narodil se 2.9.2013) 5 let a uvidíme. Ale i kdyby se 
to vítězství na Světové výstavě nesplnilo, tak tento mladý pes je prostě nádherný 
jedinec, který splňuje všechny body standardu. O čemž svědčí i jeho nemalé 
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úspěchy – například Amerického šampiona získal během tří dnů a to byl pro jistotu 
přihlášen na 5 výstav a na všech 5ti výstavách s přehledem získal Best of Winners. 
Za jeho prezentaci v USA a Mexiku bych chtěla velice poděkovat panu Armando 
Martinezovi. V Irsku pobyl 6 měsíců a byl vystavován pouze na 4 výstavách a také 
všechny bez problémů vyhrál a vrátil se domů s titulem Šampion Irska, za což bych 
chtěla moc poděkovat Peri a Scarlet Burnside. Jeden z jeho významných titulů je 
také BIS z mezinárodní výstavy v Aarau ve Švýcarsku a BIS z Francouzské Nationale 
Elevage, kde vyhrál z konkurence 215 jiných aljašských malamutů a samozřejmě, 
když se loni objevil na 2 dny v Evropě, tak také hned zazářil na výstavě Německého 
klubu. Tam vyhrál s přehledem třídu otevřenou a získal CAC VDH a ani na Světové 
výstavě se neztratil, byl výborný 4. 

Prozatím je šampionem krásy Švýcarska, 
Německa, Slovenska, Irska a USA. 

Chtěla bych tímto poděkovat i jeho chovatelce 
Kateřině Doubravové za to, že si jako ženicha 
pro svoji krásnou fenku CH. Correy Star of 
Yukon (dcera nejúspěšnějšího jedince 
v historii chovu malamutů v ČR psu Rasta-Man 
Shamanrock) vybrala právě mého Simonka. 
Považuji celý tento vrh za velice povedený. 
Protože chovám malamuty skoro 30 let, vím, 
co říkám.  
Božena Pražáková – Klub severských psů,  
CHS Vlci severu 
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Vystavování psů 
Vzhůru do práce! 
Předvedení severského plemene vyžaduje i dobrou fyzickou kondici. Předem 
zdůrazňuji, že vystavování psa a jeho nácvik je práce! Práce o to náročnější, oč lépe 
chcete svého psa předvádět. Vzít vodítko a oběhnout se psem kruh zvládne téměř 
každý, ale vystavovat tak, aby nebylo jasnou prohrou postavit se vedle zkušeného 
zahraničního vystavovatele (neřku-li vedle profesionálního handlera = placený 
vystavovatel, který má předvádění psů na výstavách jako součást svého 
zaměstnání), kterého mnohdy s úžasem obdivujeme, a dělat mu důstojnou 
konkurenci, to je věčný oříšek k rozlousknutí pro většinu z nás. A je jedno, zda za 
sebou máte výstav pět, padesát nebo 
sto padesát. Stále je čemu se učit a 
jak se zdokonalovat, chcete-li být 
nejlepší. A to je doufám přesně to, co 
opravdu chcete. 
Moudrý majitel, vlastnící výstavně 
nadějného psíka, by se měl řídit 
úvahou: "Udělám-li svému psovi 
přípravu na výstavu i předvádění 
samotné příjemným, mohu od něj 
očekávat dobrý výkon." Stejně 
důležité je, aby práce s předvýstavní 
přípravou a vystavováním byla 
příjemná také pro majitele psa. To 
znamená, že člověk a pes by měli 
vytvořit ucelenou, harmonickou 
dvojici, krátce řečeno dobrý tým (v 
textu budu používat střídavě oba 
pojmy).  

Co můžete udělat hned?  
Pokuste se pro začátek aplikovat do 
všeobecné výchovy svého psíka a 
také do nácviku vystavování tato 
praktická doporučení: 
Vždy pracujte se psem dobře 
vyvenčeným, ne však příliš unaveným 
(s nemocným nebo s oslabeným nikdy!) Při nácviku na něj mluvte a měňte intonaci 
hlasu podle toho, zda se cvik daří či nikoliv. Naučte se na svého psa správně mluvit, 
odlišně intonovat, používejte čitelná gesta rukou i signály těla (časem si řekneme 
více). Mluvte tiše, protože jednak pes slyší, daleko lépe než my, lidé, a jednak tím 
lépe upoutáte jeho pozornost; navíc na výstavě není vhodné na psa povely 
pokřikovat, neboť to ruší ostatní vystavovatele a rozhodčí vás může v kruhu  
i napomenout. S pejskem jednejte vlídně, ale trvejte důsledně na provedení 
požadovaného úkonu. Chvalte ho za každý, byť sebemenší pokrok a pěkné 

Kristaris Chinook at Jednicka 
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provedení požadovaného vítejte s neskrývaným nadšením. Nebojte se vyjádřit 
pomocí hlasu své pocity, zejména svou radost a spokojenost, ale i případné 
zklamání či nelibost. 
 
Výstavní pes musí být zvyklý na ledasco. Používejte odměny, zvýšíte pracovní 
motivaci psa (kousek piškoty, psí krekry, páreček a pod.); psa můžete odměňovat  
i na výstavě v kruhu, mezi jednotlivými fázemi vystavování - nikde to není 
zakázáno. Motivací může být i velmi malá, ale oblíbená hračka (myška, gumová 

kulička, látkový sáček ...). 
Zásadně se vyvarujte trestů  
v průběhu nácviku! Nejhorším 
trestem může být ostře 
vyslovené FUJ! nebo 
přiměřené cuknutí vodítkem, 
použité ve vhodném 
okamžiku. 
Nácvik nesmí trvat příliš 
dlouho, raději ho rozdělte na 
více menších částí. Pokud 
uvidíte, že pes nepracuje se 
zájmem, změňte náplň, 
pohrajte si s ním a k práci na 
předvádění se vraťte později. 
Chcete-li dosáhnout 
výborných výsledků, najděte 
si na psa čas alespoň 10 
minut každý den (minimálně 
měsíc před výstavou), kdy se 
mu budete po stránce 
předvýstavní přípravy plně 
věnovat. Střídejte nácvik  
a hru, protože uvolnění po 
vykonání cviku je pro psa 
stejně důležité jako pro vás. 
Postupujte od jednoduchého 
ke složitějšímu; nácvik 
ztěžujte postupně a teprve  
v době, kdy pes váš předchozí 

požadavek bezpečně zvládne. 
Pokud pes cokoliv nedělá 

podle vašich představ, hledejte chybu nejprve u sebe a ve vedení nácviku. 

Všeobecně je vhodný systematický, pravidelný postup nácviků podpořený 
pochvalami, odměnami a také vašimi kvalitními znalostmi o dané problematice. 
Ideálním způsobem pro ostrý trénink jsou soutěže Junior handling. Velice se mi 
osvědčilo postupně vytvářet u psů návyk na skupinu navazujících cviků určenou pro 

Alexander Great Carpathian white smile    
 maj. Matúš Lehotský 
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vystavování, proloženou uvolněním, hrou a odměnami. Pes považuje takovou formu 
přípravy za příjemné vyplnění času, při němž je ke své veliké radosti stále  
v kontaktu s pánečkem, který mu občas dává odměny a vytrvale se mu věnuje. 
Navíc se hra, uvolnění a odměny uplatní jako motivace pro pozornější práci psa a 
pro předvádění v požadovaném energickém postoji. Výkony psů na výstavách jsou 
pak stabilní, kvalitativně nadprůměrné, majitelé se díky této formě zbavují 
nadměrné nervozity, získávají jistotu v práci se psem, učí se svému psovi věřit a 
komunikovat s ním. Metodu můžete vyzkoušet se svým psem také. Důležité je, aby 
složení jednotlivých nácviků co možná nejlépe odpovídalo povahovému založení 
vašeho psa, a aby způsoby vystavování, o kterých si povíme příště, odpovídaly jeho 
individuálnímu exteriéru. V neposlední řadě nezapomeňte, že pes není stroj! Může 
mít také „špatnou“ náladu, může být unavený nebo nemusí být "ve své kůži". Fenka 
může být zrovna „hormonálně nevyvážená“ po hárání a pes třeba „zamilovaný“ 
Pracujete s živou bytostí, která je ochotná přijmout váš způsob zábavy a ještě se z 
toho radovat. Buďme tedy psům za tuhle ochotu svým způsobem vděční! 

Pohyb v kruhu  

 
Slíbila jsem vám, že si 
budete moci vybrat 
způsob, jakým 
vystavovat svého 
pejska. Nejdříve vám 
nabídnu nejčastěji 
používané způsoby 
vystavování psa v 
pohybu tak, jak je 
můžete vidět na 
výstavách. Při výběru se 
prosím podřiďte 
dispozicím svého psa, 
jeho exteriérovým 
kvalitám a tomu, co je 
pro něj nejpřirozenější.  
Měli byste se mě hned 
zeptat: 
A jak mám vědět, co jsou exteriérové kvality mého psa a jaké jsou jeho 
dispozice? 
Předně musíte znát standard plemene a porozumět jeho výkladu. To je alfa  
a omega celého snažení. Standard vám prozradí, jak má vypadat „ideální jedinec“, 
který sice neexistuje, ale všichni se popsané představě o jeho vzhledu snažíme 
chovatelsky přiblížit (někdo také ne, ale to v našem seriálu nebudeme řešit). Kromě 
standardu byste měli ovládat základy anatomie psa (to abychom se bez problémů 
domluvili, o které části těla se nad daným pojmem zrovna bavíme) a vědět, jaký je 

Almost Illegal Devil ´s head, maj. Mynář Pavel 
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rozdíl mezi klusem, mimochodem, krokem a cvalem. Čím více znalostí budete mít, 
tím lépe! 
Za druhé musíte být schopní objektivně posoudit vzhled svého psa a zcela kriticky 
na něm najít všechny nedostatky, abyste s nimi mohli pracovat, a naopak, měli 
byste na něm objevit jeho hlavní přednosti, neboť ty se stanou vaší „zbraní“ proti 
soupeřům. Ve standardu musíte vyčíst i to, jak se má pes správně pohybovat 
(klusem, mimochodem, vydatně, lehce …), jak má nést ocas, jak držet uši, jakou 
vyžaduje úpravu, jak má celkově působit, atd. Než se dopracujete k výslednému 
poznání, čeká vás řada hodin studia nad fotografiemi jiných jedinců stejného 
plemene. Pro hledání předností doporučuji obdivovat vítěze a ty nejlepší, pro 
hledání nedostatků pak rozebírat psy s horším hodnocením. Dívejte se nejen na 
české jedince, ale učte se i v zahraničí, přestože  tam mohou mít poněkud odlišný 
typ v rámci plemene. Důvodem, proč například na náš web dáváme maximum 
fotografií ze všech dostupných výstav i akcí je právě ten, aby se každý, kdo o to má 
zájem, mohl 
učit z co 
nejrozmanitější 
škály 
předvedených 
jedinců. Je to 
nejsnadnější 
cesta pro 
vzdělávání nás 
všech. 

Typická fáze 
výstavního 
klusu s 
pravidelným 
střídáním 
končetin. 
Výstavní 
dispozice každého jedince tvoří nejen jeho exteriér, ale také jeho momentální 
kondice fyzická i psychická. Měli byste vědět, jakého pohybového rozsahu je váš 
pes schopen, zda mu svědčí rychlejší či pomalejší tempo, měli byste vypozorovat, 
jaká rychlost pohybu mu nejvíce „sluší“. Fyzická kondice se v průběhu roku liší a má 
na předvedení jedince nezanedbatelný vliv. Jiný je psík po prázdninách, kdy dva 
měsíce řádil na zahradě a denně naběhal spoustu kilometrů, jinak vypadá uprostřed 
zimy, kterou prolenošil zachumlaný v teplé dece či posteli, obložený vánočními 
laskominami. V neposlední řadě je vaším spojencem či nepřítelem celková pohoda 
psa. Psík unavený, nevyspalý, vyčerpaný blinkáním po cestě nebo rozlámaný po 
tisícikilometrové jízdě autobusem bez možnosti dostatečné předvýstavní relaxace 
bude zcela jistě reagovat jinak, než jeho dobře odpočinutý kolega, který noc 
prolenošil roztažený na posteli, ráno se vesele proběhl v parku, před výstavou se 
dostatečně vyvenčil a pohrál si s dobře naladěným a též neunaveným majitelem. 
Asi už nemusím dodávat, kdo bude mít ve výstavním kruhu navrch, že? 
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Pro začínající vystavovatele v kostce zopakuji základní pravidla pro předvádění psa 
ve výstavním kruhu: 
pohyb v kruhu probíhá v protisměru hodinových ručiček, takzvaně na levou ruku, 
výstavní vodítko se drží v levé ruce, pes se pohybuje po levé straně těla majitele, 
tedy uvnitř kruhu posouzení psa v kruhu se skládá z posouzení psa v pohybu, 
posouzení ve výstavním postoji a z detailní prohlídky (hlava, chrup, oči, tělo, 
končetiny, varlata ...). Základním stylem výstavního pohybu psa je klus (výjimky viz 
standard daného plemene!) 

Jaké máte možnosti předvedení psa v pohybu? 
Vedení "s kontrolou" - pes se sebevědomě pohybuje před majitelem. 

1) vedení "S kontrolou" - psa vedeme šikmo vlevo od sebe o krok až dva 
vpředu na délku výstavního vodítka. Lehce napjaté vodítko se drží v téměř 
upažené levé ruce při mírně pokrčeném loktu, který poskytuje prostor pro 
ovlivňování pohybu psa. (Výjimky, například pro německé ovčáky, v tomto 
seriálu nebudu popisovat).  

Výhody: majitel může svým pohledem kontrolovat pohyb psa, kterého má mírně 
šikmo před sebou, může volit ideální tempo klusu a přizpůsobovat vydatnost kroku 
svého svěřence situaci v kruhu. 
Určení: pro psy s vyrovnanou sebevědomější povahou, kteří se nebojí pohybovat se 
v cizím prostředí před svým pánem nebo jsou lehce ovladatelní. 

Anty Jednička, maj. Pešková Kristýna 
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Standardní vedení - pes se pohybuje po boku svého pána, vodítko je vedeno za 
hlavou psa. Typické standardní vedení v postavení vedle majitele. U zkušeného psa 
je vodítko spíše kosmeticku záležitostí a k vedení opravdu stačí "dva prsty". 

2) vedení "Standardní" - vedeme psa vlevo vedle sebe na vzdálenost alespoň 
30 cm od levé nohy, přičemž vodítko držíme v mírně upažené a lehce 
pokrčené levé ruce (styl chůze ve smyslu přesného povelu "K noze", kdy 
pes jde téměř u nohy pána se na výstavy nehodí, protože těsným 
kontaktem pána se psem je porušena přirozenost pohybového projevu 
psa). Jde o nejčastěji používaný způsob, protože vedení psa se zdá 
jednoduché, k přípravě psa na výstavu stačí návyk na výstavní vodítko  
a běžná ovladatelnost. 

Výhody: možnost ovlivnění výkonu psa odměnou či hračkou v pravé ruce majitele, 
relativně snadný nácvik vedoucí alespoň k průměrnému výsledku. 
Zpětné vedení s lehce napjatým vodítkem, pes sleduje majitele. Vodítko vede 
stranou vpřed k majiteli.  
Určení: až na výjimky se hodí pro většinu psů, přednost mu dávají majitelé  
s nedostatkem času na před výstavní přípravu psa. K dokonalému předvedení psa 
tímto stylem musí mít majitel zažité přesné tempo pohybu se psem, protože nemá 
možnost kontrolovat celkový projev svého svěřence zrakem. 

3) vedení "Zpětné" - psa vedeme vlevo šikmo za sebou na téměř prověšeném 
nebo lehce napjatém vodítku. Vodítko bývá o něco delší než obvykle a je 
drženo poníž buď v levé ruce nebo v pravé s tím, že vede zprava před 
tělem majitele na levou stranu, kde kluše pes. Jde o způsob hojně 
používaný zahraničními vystavovateli. (Ani zde neřeším výjimky pro krátká 
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vodítka některých plemen atd.). Zpětné vedení s maximálním rozsahem 
pohybu psa. Zpětné vedení na prověšeném vodítku - krásný rozsah 
pohybu, výborné nesení hlavy. 

Výhody: na pohled velice efektní způsob, dává psovi možnost přirozeného, 
elegantního pohybu a pěkného nesení hlavy. Protože pes sleduje svého pána, hlavu 
zvedá nenásilně. Pro majitele je způsob náročnější. Pokud chce průběžně sledovat a 
ovlivňovat výkon svého psa, musí se pohybovat s trupem natočeným vlevo a hlavou 
otočenou ke psu. Psovi lze dobře ukazovat odměnu, jako podnět za kterým poběží. 
Určení: způsob je vhodný zejména pro psy, kteří rádi následují svého pána a také 
pro ty, kteří nesnášejí přímé ovlivňování pohybu vodítkem. 
Kontakt psa a majitele je nesmírně důležitý pro vzájemnou komunikaci. Vodítko 
slouží jako "telefonní kabel". U štěněte je třeba ideální způsob předvedení hledat. 
Zde je psík v pohybu mírně zpět, ale učí se standardnímu vedení.  
U jednotlivých způsobů jsou možné různé modifikace, vystavovatelé si sami určují 
nejlépe vyhovující délku výstavního vodítka, styl jeho držení v ruce, typ své vlastní 
chůze vedle psa, vymýšlejí nejrůznější podněty pro upoutání pozornosti psíka. Se 
svým psem se můžete domluvit na libovolném způsobu a ten nacvičit. Chce to jen 
trpělivost, důslednost, vlídný přístup a především vymyslet jak na to. Mimochodem, 
možná vás to překvapí, ale u vystavování psa je opravdu potřeba myslet! Dovolená 
u moře je odpočinek, kvalitní vystavování psa nikoliv. Já osobně se bavím na 
výstavách právě tím, že mi dávají možnost soustředit se úplně na něco jiného, něž 
je běžná práce, starosti či únava. Ve výstavním kruhu jsem jen se svým psem a 
plně se věnuji jeho předvádění a dění v kruhu. Obvykle se mi stává, že nevím, kdo 
se mnou byl v kruhu nebo co se dělo o dva metra dál od nás. Natolik jsem 
soustředěná na vystavování psa, na kontakt s ním a na pokyny rozhodčího. Věřte 
mi, že kdo jednou propadne kouzlu toho způsobu „odpočinku“, stane se to pro něj 
stejnou drogou, jako závody pro vrcholového sportovce. Proto se nás na výstavách 
schází tolik a proto se řada z nás vystavováním psů dobře baví. Jakou cestu si 
vyberete vy? 
K výstavnímu pohybu psa ještě pár poznámek. 
Vydatný klus s maximálním projevem rozsahu pohybu. Střední tempo klusu - přední 
končetiny mají ještě rezervu. Klus velmi mírného tempa, končetiny nemusí 
vykazovat práci s maximálním rozsahem. Konec vodítka nevhodně plandá před 
hlavou psa. První z nich je zmínka o stylu a rychlosti pohybu. Skutečnost, že se má 
pes ve výstavním kruhu pohybovat pravidelným klusem (plemena s předepsaným 
jiným stylem nyní nezmiňuji), jste už jistě vzali za svou. Tedy žádný mimochod, 
žádný cval. Klus je pro psa nejpřirozenější formou pohybu. Je také nejúspornější, co 
do výdeje energie a nejelegantnější, co do vzhledu psa.  Také bišonek se předvádí v 
pravidelném klusu. Leč pozor. Ani s klusem, má-li vypadat dokonale, není vše tak 
jednoduché, jak se zdá. Klus může být krátký, středního tempa, zrychlený, vydatný, 
prodloužený či na hranici cvalu. Problém tkví v tom, že každému psu nejvíce 
vyhovuje jen určitý druh klusu a to v závislosti na formátu těla a pohybových 
dispozicích toho kterého jedince. Peruánský naháč se zpětným vedením, na zadních 
končetinách je vidět rezerva v rozsahu pohybu. Trénovaný pes s dobrou svalovou 
hmotou si může dovolit prodloužený a vydatný klus, protože má pevné, kompaktní 



 

 
79 

tělo i dostatečný pohybový rozsah. Zato se psem netrénovaným, který má svaly 
měkoučké a víceméně pro ozdobu, bude mít majitel spoustu práce, pokud chce 
dosáhnout solidního výsledku. Tělo netrénovaného psa působí příliš uvolněně, 
opticky se prodlužuje nebo naopak nepřirozeně zkracuje a k údivu majitele vynikají 
v tělesné stavbě chyby, které by u vyběhaného psa tolik vidět nebyly. Při 
nacvičeném postoji lze u psa s úspěchem zmírnit většinu běžných nedostatků, v 
nesprávném tempu pohybu se bohužel většina z nich projeví. 
Cílem snažení dobrého vystavovatele je předvést rozhodčímu psa v ideální 
psychické i fyzické kondici, s pěknou  pohybovou kulturou a maximálně estetickým 
celkovým projevem. Proto je potřebné znát všechny klady i zápory vlastního psa a 
umět s nimi tvůrčím způsobem pracovat v jeho prospěch. Kvalitního rozhodčího 
nijak neoklamete, ale budete mít jistotu, že jste lepší než ti, kteří se psem zacházet 
neumějí, dostane se vám uznání za vynikající předvádění psa a zaručeně sklidíte 
obdiv přihlížejících diváků, což je myslím příjemné. 
Majitel nesmí svým vlastním projevem psa rušit, ale musí mu být stálou oporou a 
průvodcem. Kartáč by měl být schovaný v kapse! Čím větší plemeno, tím větší 
nároky na fyzickou kondici majitele. Zkušená vystavovatelka ctí celkový projev 
svého psa. Druhá poznámka se týká pohybu vystavovatele při předvádění psa. Je 
zajímavé, kolik majitelů dokáže zkreslit pohyb psa vlastním nesprávným tempem a 
stylem kroku. Nejdůležitější je, aby vystavovatel svým pohybem psa nerušil, 
naopak, aby mu pomáhal. Ne nadarmo se říká, že ve výstavním kruhu se dobře 
sehraná dvojice pozná podle počtu společně nachozených kilometrů. Tajemství 
úspěchu tkví v umění navzájem si vyhovět, přizpůsobit se a maximálně zdokonalit 
souhru dvojice do plynulého pohybu. Namítnete, že na výstavě se hodnotí pes a ne 
pán. Ano, máte pravdu. Většina společenských plemen neklade na své majitele 
zvláštní požadavky ani v jejich vyšším věku. Pes je zde středem pozornosti a 
hlavním aktérem, ale jeho pán je tu proto, aby mu k úspěchu pomohl, aby ho vedl, 
podporoval a povzbuzoval. A dovedu-li tuto úvahu až dokonce, pes je tedy na 
výstavě kvůli vám a vy kvůli němu. Rovnice tudíž souhlasí, vy můžete svého psíka 
podrbat na hlavě a s klidem odjet vyhrát další výstavu. 
Speciální přístup je třeba do finálových soutěží párů a skupin, neboť zde rozhoduje i 

celkový projev týmu.  
Mnoho zdaru při 
tréninku přeje 
© Ing.  
Libuše Brychtová  
04.12. 2003 
Převzato s laskavým 
svolením autorky. 
 

 

Aklaro Lord Maxian, 
maj. Lidáková Michaela 
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Dog biatlon  –  zábava snad pro všechny pejskaře 
Biatlon v České republice obdivuje poslední roky nejméně půlka národa. Nenechte 
se ale mýlit, dog biatlon nesouvisí se sněhem a zimou. Je to velmi mladý sport a 
100% bezpečný pro všechny milovníky a fanoušky biatlonu, který spojuje canicross 
a bezpečnou střelbu laserovou puškou (nevydává žádný zvuk).  Majitel psa nemusí 
mít žádnou fyzickou kondici a předchozí zkušenosti.  
Dog biatlon se běhá na 2 vzdálenosti. Ta kratší je pro začátečníky a uběhnou se asi 
2 kilometry. „Tým“ (pes a běžec) má před sebou tři kola. Každé kolo má okolo 600 
metrů. V delším okruhu měří kolo 2 až 3 kilometry. Mezi jednotlivými koly je 
střelnice. Střílí se ze vzdálenosti 6 metrů laserovou malorážkou. Každý závodník má 
pět ran a za netrefený terč dostane trestné vteřiny. Na střelnici jsou pomocníci, 
kteří vám poradí a podrží psa. Závodníci se dělí do dvou kategorií a to: 
Dog biatlon sprint (muži, ženy, junioři) – 3x 600-800 metrů 
Dog biatlon enduro (muži, ženy, juniři) – 3x 2 – 3 km 
Závody a tréninky pořá Behejsepsem.cz a je k tomu potřeba pes ochotný běhat  
a vybavení na canicross.  
Termíny dog biatlon tour (od května 2018) 
9.5.2018   -  Praha Klánovice 
20.5.2018 -  Mladá Boleslav 
9.6.2018    -  Plzeň 
24.6.2018 -   Chomutov 
Dob biatlon Cup je seriál tří závodů. Zúčastnit se můžete jen jednoho závodu, ale 
pokud zvládnete všechny tři, je šance bojovat o umístění v celkovém pořadí nebo 
třeba o titul nejlepšího střelce. 
Termíny závodů Dog biatlon Cup 
16.9.2018    -  Brandýs nad Labem 
Z27.10.2018  -  Liberec 
17.11.2018  -  Praha 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Samojedí spřežení Pavlíny Daňsové v Králíkách na Slovensku 



 

 
81 

Šediváčkův long 2018 
     Orlickými horami se po roce opět rozeznívá štěkot psů, zahajovací průvod 
prochází ulicí osady Jedlová, lidé nesou v rukou zapálené pochodně a blíží se ke 
startu. A tu ze svahu sjíždí první psí spřežení a je naváděno pomocníky… závod 
může začít! Kdo již tuto neopakovatelnou atmosféru zažil, ví, o čem tu mluvím, kdo 
na vlastní kůži nezažil… vřele doporučuji!! Ano, jedná se o proslulý Šediváčkův 
Long!  
     Orlické hory se opět staly dějištěm musherských klání, kdy ve dnech 23-
27.01.2018 proběhl další ročník jednoho z nejtěžších musherských závodů v Evropě. 
Šediváckův Long je již po několik desetiletí důležitým datem v kalendáři pro 
každého zapáleného milovníka hor, tažných psů a trochy dobrodružství. Tento 
podnik celoevropského formátu, jež je tradičně organizován v posledním lednovém 
týdnu, kdy je vysoká pravděpodobnost vhodného, tedy dostatečně chladného 
počasí a sněhové nadílky, se chlubí mezinárodní účastí. Tentokrát se závodu 
zúčastnili musheři z České republiky, Německa, Rakouska, Maďarska, Itálie, 
Švýcarska, Polska, Holandska a Francie. Mezi pravidelné účastníky například patří: 
Dieter  Gramberger-Kral (AUT), Roman Novotný (CZE), Uli Wagner (GER), Jana 
Holá (CZE) a Roman Habásko (CZE).  Místem konání je osada Jedlová v obci Deštné 
v Orlických horách, kde je start, cíl a vyhlášení vítězů, návstěvníci si mohou užít 
zázemí, jež skýtá chata Kristýna a stánky v jejím okolí. Zde je i místo odpočinku 
závodníků a jejich spřežení. Spřežení  jsou primárně složena ze psů severských 
plemen jako jsou Sibiřský husky, Aljašský malamut, Samojed a Grónský pes. 
Grónský pes je na závodech prezentován silnou francouzskou závodnickou 
skupinou. 
Nyní trochu z historie:  Nultý (první) ročník byl pořádán v únoru 1997 a byl později 
pojmenován Šediváčkův Long k uctění památky sibiřského huskyho Šediváka, který 
spolu s dalším psem utekl majiteli (jednomu z pořadatelů závodu) den před startem 
a byl zastřelen. Do tohoto ročníku se přihlásilo zhruba 17 závodníků. V současnosti 
závody zpravidla hostují daleko vyšší počet účastníků a jejich počet každým rokem 
stoupá. Například, desátého ročníku (2006) závod absolvovalo 64 závodníků  
z Německa, Holandska, České republiky, Rakouska, Belgie, Francie, Maďarska  
a Slovenska. Závodu se zúčastnilo okolo 400 psů severských plemen. 
     Letošního 22. ročníku se zúčastnili nadšenci jak z řad cyklistů, ať už se psem 
nebo bez doprovodu psa, (od roku 2008 se na trasu mohou vydat jezdci na 
horských kolech) tak i z řad běžkařů a musherů se spřežením. Jedná se o jeden 
z nejtěžších závodů psích spřežení v Evropě a nejdelší v České Republice. 
Zúčastnění zápolili také s extrémním převýšením, přičemž měli na výběr ze dvou 
tras, kategorie 200km nebo kategorie 300km, kde jsou trasy rozděleny do čtyř etap, 
či pěti etap a jednoho povinného bivaku. Noční bivak se koná ve volné přírodě, 
v lokalitě Zámeček-Pádolí a je jistě na místě zmínit, že je velmi zajímavé sledovat 
s jakou péčí a láskou se musheři starají o stravu a pohodlí svých čtyřnohých 
partnerů. Povinností musherů je strávit noc v blízkosti svých spřežení a je pouze 
dobrou vůlí organizátorů poskytnout zázemí ve formě teplé večeře. Tuto sezónu zde 
bivakovalo 67 spřežení. 
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     Závod poskytuje mnoho příležitostí, jak nahlédnout do světa musherů, jejich 
čtyřnohých miláčků a sportu jako takového. Není ojedinělé, že musheři s sebou na 
závody vezou i mladší jedince či naopak psí závodníky v penzi, ať už z důvodů 
socializace psů nebo pro potěšení veřejnosti.  
     Všichni příznivci závodu mají hned několik příležitostí, jak závod sledovat: 
Na místě: 
Chata Kristýna- zázemí závodů, stake-outy (místa úvazu a odpočinku psů), start  
a cíl 
Masarykova chata- snadná dostupnost, zhruba první třetina denní vzdálenosti 
Chata Bedřichovka- odpočinek psů 
Zámeček-Pádolí- bivak (noční stanování se psy) 
nebo za pomoci webových stránek Šediváčkova Longu a nebo facebookového 
profilu. Mezi závodníky jsou i tací, kteří zprostředkují všem zážitek z první ruky 
prostřednictvím živého vysílání ze závodu! 
     Závěrem bych se ráda podělila o moje osobní dojmy z posledního ročníku, kde 
jsem měla příležitost sledovat závod očima dobrovolníka. V první řadě poklona 
organizátorům, kteří opět dokázali připravit skvělý závod, který si užili všichni 
zúčastnění na maximum. I přesto, že nejsem milovníkem nízkých teplot a sněhové 
nadílky, jsem velmi ráda, že jsem mohla poznat spoustu fajn lidí, být nápomocna  
a těším se na i na další ročníky, které doufám, budu moci navštívit ať už jako 
dobrovolník nebo pouze v roli diváka. 
     Aktuální informace o závodu jsou dostupné na webových stránkách: 
www.sedivackuv-long.cz.  
Trasy 2018 
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Výsledková listina 2018, podrobnější informace na strankách Šediváčkova Longu. 

Zpracovala 
Rybenská Ina, 
Chovatelská 
stanice 
Twinx´n´us, 
Zdroje: 
www.sedivackuv
-long.cz 
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Dominantní pes 
Když se řekne „dominantní pes“, většina lidí si představí psa, který neposlouchá, 
tahá na vodítku, cpe se do domu jako první, vrčí, když si má nechat nasadit postroj 
či utřít nohy, naštvaně vyjíždí, když je vyrušen u jídla nebo při odpočinku na svém 
oblíbeném místě…, prostě problémový jedinec, kterého je třeba přísně trestat za 
každý náznak neposlušnosti či vzdoru, aby svému majiteli docela nepřerostl přes 
hlavu a nevzal vedení společné lidsko-psí smečky do svých pracek. Tím automaticky 
předpokládáme, že psi považují naši rodinu za svou smečku, která má hierarchické 
uspořádání a chování podobné jako smečka vlků. Ale je to skutečně tak?  
Dlouhodobá etologická zkoumání prokázala, že psi žijící ve skupinách mají dost 
odlišná „společenská pravidla“ než jejich předci vlci. Přece jen od doby, kdy byli psi 
domestikováni, začali žít s lidmi a být jimi ovlivňováni, uběhlo už mnoho tisíc let,  
a psi jsou docela samostatným druhem. K pochopení této skutečnosti stačí 
uvědomit si rozdílné vzorce chování lidí a opic. Všichni – vlci, psi, opice i lidé – 
patříme mezi sociální druhy, to znamená, že ke svému spokojenému životu 
potřebujeme další jedince, a 
abychom s nimi mohli v klidu a 
míru vycházet, pracovat, zajistit 
si podmínky nutné k přežití a 
rozmnožování, musíme 
dodržovat určitá pravidla. Tato 
pravidla má přirozeně každý 
druh nastavena poněkud jinak, a 
i když mohou mít mnoho 
mezidruhově společných prvků, 
těžko se směšují a mnohdy jsou 
jiným druhům nepochopitelná. 
Proto při soužití různých druhů 
dochází k řadě nedorozumění. 
Chceme-li mít dobrý vztah 
s příslušníkem jiného druhu, je 
třeba stavět především na 
vzájemném respektu, důvěře a 
srozumitelné komunikaci.  
Naštěstí se již desítky let světem 
šíří metody výchovy a výcviku 
psů založené na pozitivním 
přístupu a správné motivaci ke 
spolupráci, a nikoli na hrubé síle, 
nátlaku a vynucování 
podřízeného postavení. Úctu, 
respekt a důvěru psa, stejně jako jeho ochotu plnit zadané úkoly, lze získat i tak, že 
to přináší lidem i psům radost. Zkusme tedy docela zapomenout na tradiční pojetí 
dominance coby fyzické převahy a krutého vynucování poslušnosti či pokory, a 
podívejme se trochu jinak na některé aspekty, které bývají s dominancí spojovány: 
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Přístup ke zdrojům 
Samozřejmě když si pořídíme psa, očekáváme, že se přizpůsobí našim pravidlům. 
Ale jsou to pro něj cizí pravidla, proto je potřeba jej trpělivě a důsledně učit, jak se 
má v té které situaci správně zachovat. Pokud se nechová správně, neznamená to 
hned, že je dominantní – jen jsme ho to nedokázali naučit. 
Pravidla v jakékoli společnosti určují ti nejvýše postavení jedinci. Vůbec to nemusí 
být siláci ani despotové. Ale musí umět ostatní přesvědčit o tom, že se vyplácí 
respektovat jejich vůli, protože to všem přináší něco dobrého. V psím pojetí 
hierarchie má vysoko postavený jedinec neomezený přístup k tzv. zdrojům, tedy ke 

všemu, co je k životu 
potřeba, a také k tomu, co 
dělá život příjemným. Malé 
štěně má v tomto směru 
jasno: Vysoko postavenými 
jedinci jsou lidé. Na jejich 
dobré vůli je štěně zcela 
závislé. Když lidé s citem, 
ale důsledně udrží  
i dospívajícího psa v tomto 
přesvědčení a dají mu 
najevo, že všechny požitky 
si musí zasloužit svým 
správným chováním, 
zpravidla nenastane žádný 
problém.  
Například pamlsek nebo 
misku s krmením dostane 
štěně jen v případě, že se 
klidně posadí. Stačí psovi 
jídlo ukázat a pak stát 
vzpřímeně a držet sousto u 
své hrudi. Po mnoha 
marných pokusech na jídlo 
vyskočit nebo je získat 
štěkáním se štěně uklidní  
a rozpačitě usedne. A 

přesně v ten moment dostane to, po čem právě nejvíc touží. Po pár opakováních už 
ví, jak na to, aniž byste je museli okřikovat nebo trestat za skákání. Svůj nárok na 
pohodlné místo k odpočinku nejlépe uplatníte tak, že si na svou pohovku sedáte 
stejně odhodlaně, ať je prázdná nebo právě zabraná psem. Na psa se ani 
nepodíváte, nekomentujete jeho přítomnost, vy totiž vůbec nepředpokládáte, že na 
vaší pohovce by mohl ležet někdo jiný, protože tento zdroj patří vám a vaše 
suverénní chování o tom psa jednou provždy přesvědčí (samozřejmě je třeba 
s citem odlišit, zda svou převahu demonstrujete vůči štěněti nebo dospělému psu). 
V době vaší nepřítomnosti si pejsek asi dovolí to úžasné místečko na chvíli 
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vyzkoušet, ale rychle je opustí, jakmile se přiblížíte, aniž byste museli láteřit nebo 
křičet povel „dolů“. Podobně je to s procházením dveřmi. To, že se pes vehementně 
tlačí ven, neznamená, že je dominantní, jen se těší na procházku a potřebuje se 
vyprázdnit. Naučte ho, že dveře se otevřou, když se uklidní a posadí. Bez povelu. 
Jen se postavte ke dveřím a dejte ruku na kliku. Cpe se přes vás? Stůjte, dívejte se 
do zdi a ruku zase stáhněte. Počkejte malou chvilku. Jakmile pes udiveně couvne  
a udělá vám místo, znovu zkuste otevřít. Netrapte ho dlouho – stačí jednou dvakrát 
dát najevo, že dveře se otevřou jen klidnému psovi. Budete-li důslední, brzy budete 
odcházet z domu kultivovaně.   

To je moje!  
Podobně jako lidé mají i psi různé žebříčky hodnot a jsou věci, o které jsou ochotni 
se poprat s celým světem. Pro některé je to jídlo, pro jiné oblíbená hračka, pro další 
přízeň a pozornost paničky. Agresi, která souvisí s obranou takovýchto věcí, 
nenazýváme však dominantní (nemá za cíl vládnout nebo si někoho podrobit), 
nýbrž konkurenční agresí či agresí na obranu zdroje. Z názvu je zřejmé, že nejde  
o agresi ofenzivní, při 
níž by pes aktivně 
napadal člověka, ale o 
agresi obrannou, 
defenzivní. A protože 
souvisí s konkrétním 
zdrojem, dá se jí vcelku 
snadno účinně 
předcházet, aniž by 
muselo dojít ke 
konfliktu. Každý konflikt 
psa posiluje v jeho 
přesvědčení, že jeho 
důležitý zdroj skutečně 
stojí za obranu, a 
následné fyzické tresty, 
kterými většina páníčků 
krotí psovu 
„dominanci“, způsobí 
nejistotu a nedůvěru na 
obou stranách. Dejte 
najevo, že zdroj, který 
si pes uzurpuje, je pro 

vás naprosto bezcenný. 
Otočte hlavu do strany, 
dívejte se chvíli do zdi (tím mu dáte jasně najevo že o tento nezajímavý zdroj 
nemíníte se psem bojovat), a pak v klidu odejděte, nejlépe k jinému, mnohem 
důležitějšímu zdroji – k ledničce nebo sáčku s pamlsky. Chvíli se v nich přehrabujte, 
dívejte se přitom z okna, oblékejte se k odchodu… Máte tolik možností 

Eufrozína Jamamba s kamarádkou 
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demonstrovat svou převahu! Na rozdíl od fyzického trestu těmto vašim gestům pes 
moc dobře rozumí.  
U hodně majetnických psů je nejlepší problémovým situacím cíleně předcházet. 
Uveďme si opět pár příkladů: Projeví-li pes snahu hlídat si jídlo nebo kousací hračku 
či nalezené odpadky, měli bychom především dbát na to, aby se k takovýmto 
zdrojům pokud možno nedostal. To znamená po každém krmení uklidit prázdnou či 
nedojedenou misku, nikde nenechávat zbytky jídla (ani v odpadkovém koši), 
kousací hračky dát psovi jen v případě, že s nimi bude sám a stačí je rozkousat, než 
se vrátíme domů. Sbírá-li dobroty venku a pak je odmítá vydat, měli bychom jej 
naučit nosit na procházkách náhubek. To jsou preventivní opatření zmírňující riziko 
agrese. Zároveň je ale třeba naučit psa své majetnické chování ovládat  
a potlačovat, protože se to vyplácí daleko více, než vrčení a chňapání. Například 
psa, který hrozivě vrčí u misky, je vhodné krmit zpočátku po soustech z ruky, 
nejlépe vždy s jeho oslovením jménem. Je-li přitom klidný, je možné dát na zem 
misku a jednotlivá sousta házet do ní. Pozor – na psa přitom nesahat! Dotek by 
v takovémto případě nepovažoval za pochvalu či odměnu, ale za ohrožení. Postupně 
dáváme méně krmiva z ruky a větší množství do misky. U misky pak nestojíme, ale 
odejdeme a necháme psa v klidu najíst.  
Podobně psa, který sbírá laskominy venku, můžeme přesvědčit, že je lepší nechat je 
ležet. Nejprve se psem uvázaným na vodítku procházíme kolem pohozeného málo 
atraktivního předmětu (zmačkaného papírového kapesníku) tak, aby na něj pes 
nedosáhl. Jakmile si ho všimne (vzpřímí uši, zaměří pohled, zatáhne směrem 
k němu), vyslovíme povel „fuj“. Nijak přísně, není to okřiknutí. Současně 
natáhneme ruku s pamlskem psovi pod nos a tím ho motivujeme k otočení hlavy od 
nalezeného předmětu. Necháme ho slupnout pamlsek, usmějeme se, pochválíme. 
Opakujeme při každé vhodné příležitosti, dokud nevznikne dobrý podmíněný reflex: 
„Fuj“ znamená nech to ležet a podívej se na paničku, má něco lepšího. Pak cvičení 
ztížíme použitím atraktivnějších předmětů, popřípadě cvičíme bez vodítka, 
samozřejmě s atraktivnějšími pamlsky. V obou uvedených případech se psům 
vyplatí potlačit majetnické chování v souvislosti s jídlem a chovat se neagresivně. Je 
však třeba mít na paměti, že majetnické chování je součástí povahy psa, a pokud 
jej nebudeme mít plně pod dohledem, může se kdykoli znovu projevit.  

Nesahat! 
Pro některé dospělé psy má velký význam jejich tělesná nedotknutelnost. Takovým 
pak bývá problém otřít tlapky, nasadit obojek, odstranit klíště nebo jej přidržet  
u veterináře. Stejně jako v předchozích případech, i zde je každé násilí na škodu, 
protože otřese důvěrou psa a vyvolá strach a sebeobrannou reakci. Lépe je od 
štěněte psa učit, že určité doteky mají svůj název a jsou vždy spojeny s něčím 
příjemným, což pro většinu psů bývá vhodný pamlsek či hračka. Při otírání tlapek 
například vždy používáme slovo „pacičku“, při pevnější fixaci „držíme“ apod. – je na 
každém, jaké názvy či povely zvolí, ale měly by být pokaždé stejné. Se štěnětem by 
měli vždy pracovat dva lidé: Jeden udržuje jeho zájem soustředěný na odměnu, 
popřípadě psa lehce fixuje, druhý provádí jemně a šetrně potřebný úkon.  
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I dospělý pes, se kterým se podobný postup v mládí netrénoval, se může dobře 
naučit snášet manipulaci. Jen je potřeba začít velmi zvolna, opravdu letmým 
dotekem s okamžitou odměnou, a jen pomalu zvyšovat náročnost, aby pes neztratil 
důvěru. Vyslovení názvu úkonu, nebo chcete-li povel, řekne psovi srozumitelně, co 
jej čeká, a trpělivým cvičením se naučí správné reakci, po které následuje odměna. 
Nezdary se netrestají. Prostě jen není odměna a příště se vrátíte na úroveň, ve 
které pes reagoval správně.  
Pozor na snahu o pohlazení či mazlení u takovýchto psů. V psím světě má každý 
dotek nějaký význam a dospělí psi se vzájemně dotýkají málokdy. Suverénní psí 
dospělák snese doteky kolem čenichu od štěněte, které jej tak zdraví a prokazuje 
mu tím podřízenost. Toleruje tak doteky při hře se známými a přátelskými psy,  
a samozřejmě při dvoření se fenkám. Ale potká-li druhého dospělého psa-samce, 
každý dotek by mohl vyvolat velkou nelibost a vyprovokovat rvačku. Podobně i naše 
doteky by mohly být přijímány s rozpaky až s nevolí. To, že si pes lehne k našim 
nohám, neznamená, že chce být pohlazen – jen je rád v naší blízkosti. Ani pohlazení 
za splnění povelu nemusí brát jako odměnu, ale spíše jako nepříjemné vyrušení, 
zvláště je-li soustředěn na obvyklý pamlsek nebo hračku. A hladit psa u jeho misky 
nebo na pelechu, to je hrubé porušení psí etikety! Nechme si pohlazení a pomazlení 
na chvíle, kdy jsou radostné emoce na obou stranách, tedy při vítání, při hře, po 
ukončené společné aktivitě. To, že se pes nechce mazlit, vůbec neznamená, že nás 
nemá rád nebo nás nerespektuje! Jen se chová přirozeně pro svůj druh.  
Závěrem 
Snad tento nástin trochu jiného pohledu na projevy „dominance“ psů vůči lidem 
poslouží alespoň k zamyšlení. Všichni chceme mít ze svých psů radost, stejně jako 
oni chtějí žít v pohodě a beze strachu s námi. Když si budeme lépe rozumět  
a vyjdeme si vstříc, podaří se nám to snáze. 

MVDr. Hana Žehrová 



 

 
89 

ŘÁD OCHRANY ZVÍŘAT PŘI ZÁVODECH PSÍCH SPŘEŽENÍ 

Čl. 3 
Pořadatel Závodů 

1. Odpovědnou osobou, která jako pořadatel odpovídá při přípravě a průběhu 
Závodu za dodržování a kontrolu Řádu a zabezpečení ochrany a péče  
o zvířata, je každým organizátorem-klubem jmenovitě určený ředitel 
Závodu (dále jen ,,Pořadatel"). Jméno pořadatele (ředitele závodu) bude 
uvedeno v žádosti o stanovení veterinárních podmínek pro Závod, která je 
předkládána v případě Závodu s účastí pouze českých závodníků Krajské 
veterinární správě (dále jen "KVS") a následně obci. V případě Závodu  
s mezinárodní účastí je žádost o stanovení veterinárních podmínek 
předkládána Státní veterinární správě ČR (dále jen "SVS ČR"), odbor 
ochrany zdraví zvířat a následně obci. 

2. Pořadatel předkládá žádost o stanovení veterinárních podmínek pro Závod 
KVS místně příslušné podle místa konání Závodu nebo SVS ČR v případě 
mezinárodní účasti. Součástí žádosti je prohlášení o platnosti tohoto Řádu. 
Po stanovení veterinárních podmínek a odsouhlasení prohlášení o platnosti 
Řádu je předkládána žádost o souhlas s pořádáním Závodu místně 
příslušné obci. 

3. Pořadatelem Závodu může být pouze osoba s takovými teoretickými a 
praktickými znalostmi o psech, aby byla schopna_  

a. rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu psů 
b. zjistit změny v chování psů 
c. určit, zda celkové prostředí je vhodné k zachování zdraví a 

pohody psů 
d. organizačně zabezpečit ochranu psů při pořádání Závodu. 

4. Pořadatel je oprávněn a povinen  
a. kontrolovat dodržování Řádu v místě jeho konání, vyžadovat od 

jednotlivých osob plnění povinností Řádem stanovených a při 
zjištění závad je povinen neodkladně zjednat nápravu, 

b. mít po dobu konání veřejného vystoupení nebo svodu tento Řád  
k dispozici v písemné podobě a na vyžádání jej předložit 
účastníkům nebo orgánům ochrany zvířat.  

Čl. 4 
Druh zvířat, která se Závodů účastní 

1. Závodů se účastní psi různých ras a plemen s průkazem původu i bez 
průkazu původu. Řád se vztahuje na maximální počet 900 psů 
zúčastněných při Závodech. Při pořádání ME případně MS se může účastnit 
až 900 psů, při běžných českých závodech se počty psů pohybují okolo 200 
- 300 psů. 

2. K Závodu lze používat jen feny a psy zdravé a v dobré kondici.  
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3. Aktuální seznam psů, včetně jejich dokladů, údajů o vakcinacích  
a identifikaci psů používaných při Závodu je po celou dobu Závodu uložen 
u pořadatele a jeho kontrola je součástí veterinární přejímky psů na místě 
konání závodu a může být na vyžádání předložen orgánům ochrany zvířat.  

4. Podle tohoto řádu se Závodů nesmí účastnit :  
a. psi mladší 12 měsíců pro Závody typu sprint a mid, psi mladší 18 

měsíců pro Závody typu long, březí feny ve druhé polovině březosti, 
kojící feny nejméně 50 dnů po porodu 

b. psi nemocní nebo podezřelí z onemocnění, které by ovlivnilo jejich 
výkon nebo jim působilo bolest, utrpení nebo poškození jejich 
zdravotního stavu 

c. psi, kteří jsou léčeni se mohou účastnit pouze po vyšetření 
veterinárním lékařem a s jeho souhlasem 

d. psi, kteří jsou agresivní vůči svému okolí, lidem a ostatním psům 
e. psi se zákrokem provedeným v rozporu s ustanovením § 4 odst. 1 

písm. g) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve 
znění pozdějších předpisů, zejména psi s kupírovanýma ušima, 

f. psi pod vlivem zakázaných látek (doping) nebo kterého účastník 
(chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití 
těchto látek požadováno k jejich zjištění 

g. psi přepravení na Závod nevhodným způsobem, přepravním 
prostředkem nebo za podmínek, které nejsou v souladu s tímto 
Řádem. 
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ 

Oddělení závislé činnosti a evidence tržeb 

Odpověď na dotaz 

Generální finanční ředitelství obdrželo dne 21. 09. 2017 Vaši e-mailovou zprávu, v 
nížžádáte o objasnění k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoET“), konkrétně v oblasti problematiky vzniku 
povinnosti evidovat tržby dle tohoto zákona v případě chovatelů psů. 
Pro ucelenost v úvodu uvádíme, že subjektem evidence tržeb je dle § 3 ZoET 
poplatník daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob a 
předmětem evidence tržeb jsou evidované tržby poplatníka. Dle § 4 ZoET je 
evidovanou tržbou platba, která 
splňuje formální náležitosti pro 
evidovanou tržbu stanovené v § 5 
ZoET a která zakládá rozhodný příjem 
dle § 6 ZoET, tedy příjem z podnikání. 
Evidovanou tržbou je pouze taková 
platba, která splňuje obě dvě 
podmínky současně. Obecně platí, že 
evidenci tržeb podléhají platby v 
hotovosti, platební kartou nebo jiným 
obdobným způsobem (směnky, šeky, 
žetony, poukázky apod., evidenci 
tržeb nepodléhají platby přijímané 
výhradně převodem z účtu), pokud 
jsou tyto platby příjmem z podnikání. 
Lze shrnout, že evidovanou tržbou je 
platba, která splňuje formální 
náležitosti a zároveň plyne z činnosti, 
která je podnikáním. Pro účely určení 
základních znaků podnikání je nutné 
vycházet z definice pojmu 
„podnikatel“ obsažené v § 420 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), kde za podnikatele je považován 
ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost 
živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za 
účelem dosažení zisku. Aby se jednalo o podnikání, musí být splněny všechny výše 
uvedené podmínky. 
Zvlášť důležitý je zejména prvek soustavnosti a záměr vykonávat činnost za účelem 
dosažení zisku. Prvek soustavnosti je jedním ze základních znaků podnikání. Za 
soustavnou činnost lze považovat i činnost sezónní či činnost provozovanou v 
určitých, byť nepravidelných intervalech. 
Pro posouzení, zda je účelem činnosti, kterou poplatník soustavně vykonává, 
dosažení zisku, není rozhodující skutečný výsledek hospodaření, ale účel, k němuž 
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výkon činnosti směřuje. To, zda poplatník měl záměr vykonávat činnost za účelem 
zisku, či nikoli, vyplývá např. z předběžné kalkulace příjmů a výdajů /jestliže 
poplatník nastaví cenu se záměrem dosáhnout zisku, jedná se o výdělečnou činnost 
(podnikání)/. 
Podnikání není vázáno v OZ na dovolenost, tj. na to, že ten, kdo podniká, má 
k podnikání příslušné podnikatelské oprávnění, je-li vyžadováno. OZ stanoví, že ten, 
kdo podniká ve smyslu § 420 odst. 1 OZ je podnikatelem bez ohledu na to, zda 
potřebné podnikatelské oprávnění má či zda k dané činnosti žádné podnikatelské 
oprávnění potřeba není. Pro určení charakteru příjmu je tedy rozhodující, zda reálně 
vykonávaná činnost naplňuje znaky podnikání tak, jak jsou definovány v OZ. V 
případě chovatelů psů (a jejich možných souvisejících činností) lze na základě shora 
uvedeného konstatovat, že o výkon činnosti, která by definované znaky naplňovala 
se bude jednat např. při prodeji chovatelských potřeb (krmivo, hygienické potřeby, 
doplňky stravy, hračky aj.), okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby nastává od 1. 
března 2017, tedy od 2. fáze (NACE 47.7 Maloobchod s ostatním zbožím ve 
specializovaných prodejnách), činnosti chovných stanic prodávajících štěnata, 
okamžik vzniku povinnosti evidovat tržby nastává od 1. Března 2018, tedy od 3. 
fáze (NACE 01.49 Chov ostatních zvířat), nebo třeba při provozování psího salonu, 
kdy povinnost evidence vzniká taktéž od 1. března 2018 (NACE 96.09 Poskytování 
ostatních osobních služeb j. n., péče o domácí mazlíčky, jako např. ubytování a 
stravování, ošetřování, úprava srsti, výcvik). Prakticky není např. vyloučena situace, 
kdy chovatelství, jakožto zájmová činnost, bude současně naplňovat základní znaky 
podnikatelské činnosti ve smyslu OZ. Je vždy nutno posuzovat každý případ 
individuálně s ohledem na jeho konkrétní aspekty. Podstatou je účel, za jakým je 
činnost vykonávána. Existence chovatelské stanice je důvodným předpokladem, že 
jde o činnost, která se může za obdobných podmínek opakovat, čímž je naplněn 
znak soustavnosti, potom provozuje-li chovatel s registrovaným názvem chovatelské 
stanice chov psů za účelem zisku, bez ohledu na to, zda zisku nakonec bylo či 
nebylo dosaženo, může být „podnikatelem“ i v případě, že výsledkem jeho činnosti 
je jeden či dva vrhy za život. Pojem „ojedinělý příjem“ patří do kategorie tzv. 
neurčitých právních pojmů. Výklad vnitřního obsahu pojmu je nutné provést v 
daném případě s ohledem na posouzení konkrétních okolností. Přitom kritériem pro 
definici této vlastnosti příjmu je tedy jednorázovost či výjimečnost příjmu. Za 
ojedinělý příjem lze považovat s přihlédnutím ke konkrétním skutečnostem zcela 
výjimečnou platbu v hotovosti nebo např. platbu za ojedinělý prodej vyřazeného 
majetku. Přijímá-li poplatník pravidelně (byť nepříliš často) platby, které splňují 
formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tj. platby uskutečněné v hotovosti, 
platební kartou nebo obdobným způsobem a současně zakládají rozhodný příjem, 
tj. příjem z podnikání, je povinen takovéto tržby evidovat, neboť se o ojedinělé 
příjmy nejedná. 
Pro úplnost znovu upozorňujeme, že pokud by k úhradám docházelo výhradně 
bankovním převodem (z účtu na účet), potom by takové platby evidenci tržeb 
nepodléhaly. Ve vztahu k technickému zabezpečení informujeme, že podnikatelé 
potřebují pro evidenci tržeb vhodné pokladní zařízení a to takové, které bude 
schopno přes internet odeslat datovou zprávu o přijaté tržbě a přijmout zpět fiskální 
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identifikační kód (FIK). Smyslem otevřeného řešení je, aby si podnikatel pořídil 
takové pokladní zařízení, které bude odpovídat typu jeho činnosti a jeho 
požadavkům. V rámci volby zařízení není odkázán na konkrétního dodavatele nebo 
skupinu dodavatelů. Dodavatelé pokladních zařízení ani tato zařízení nepodléhají 
certifikaci. Konkurenční prostředí v této oblasti tím vytváří tlak na snižování cen. 
Mimo klasických pokladen je možné využít pro evidenci tržeb například osobní 
počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s příslušenstvím software, připojením 
na internet a tiskárnu. Pro úplnost uvádíme, že podnikatel (fyzická osoba) si bude 
moci odečíst jednorázovou slevu na dani za rok (resp. zdaňovací období), ve kterém 
poprvé zaeviduje tržbu, kterou měl podle ZoET povinnost evidovat, a to bez 
nutnosti dokládat potvrzení za pořízení pokladního zařízení pro evidenci tržeb. Výše 
slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši 
kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní 
slevy na poplatníka. 
Vaší pozornosti doporučujeme internetové stránky http://www.etrzby.cz/, zvláště: 
Dokumenty → Metodika k evidenci tržeb  
http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika_k_evidenci_trzeb_v3.0.pdf. 
Závěrem dovolte, abychom se omluvili za časové prodlení ve zpracování odpovědi 
na Váš dotaz, které bylo způsobeno velkým množstvím agendy v oblasti 
problematiky elektronické evidence tržeb. 
Při posouzení Vámi předloženého emailového dotazu vycházelo Generální finanční 
ředitelství výhradně z údajů uvedených ve Vašem dotazu, a to bez dalších 
konkrétních informací a souvislostí, které se k předmětné situaci vztahují. 
Upozorňujeme, že Generální finanční ředitelství neposkytuje závazný výklad  
a aplikaci právních předpisů. K tomuto je v individuálních případech oprávněný 
místně a věcně příslušný soud. Poskytnuté informace nenahrazují závazný právní 
výklad, závazné posouzení o určení evidované tržby či rozhodnutí v soudním řízení. 
                                                    Mgr. Kateřina Ptáková – vedoucí oddělení 
K obsahu odpovědi bychom rádi dodali, že povinnosti vztahující se k EET dopadají 
na všechny chovatele psů, kteří spadají do kategorie podnikatelů, a to bez ohledu 
na to, zda příjem z chovu psů je hlavním či vedlejším zdrojem příjmů, tj. dopadají  
i na chovatele-podnikatele, kteří jsou zaměstnáni i na ty, kteří jsou v důchodu“. 
V případě, že se chovatelská stanice „zapůjčuje“ platí, že mezi chovatelem  
a majitelem zapůjčené feny se musí sepsat smlouva o převzetí všech závazků (jako 
jsou náklady i výnosy). Vše bude platit a přiznávat majitel feny. 
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Rozsáhlá novela veterinárního zákona 

Prvního listopadu roku 2017 začala platit rozsáhlá novela tzv. veterinárního zákona 
– zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (novela má číslo 302/2017 Sb.). 
Novela modifikuje stávající či zavádí nové povinnosti pro mnoho subjektů, kteří tak 
či onak přichází do styku se zvířaty. Změny se týkají např. obchodování se zvířaty, 
pokusů na nich, nebo zacházení s jatečními zvířaty atd. Novela také přináší uvolnění 
pravidel pro domácí porážky a rozšiřuje možnosti přímého prodeje produkce malých 
zemědělců. 
Do povědomí veřejnosti se však tato novela dostala zejména kvůli dvěma změnám 
– nové povinnosti oznamovat chov 5 a více fen psů a povinnosti registrace útulků 
pro zvířata. 
První uvedená změna si dle vyjádření autorů novely klade za cíl omezit působení 
tzv. množíren psů. Důvodová zpráva novely k tomu uvádí, že „cílem úpravy je 
stanovit oznamovací povinnost chovatelům psů, kteří chovají 5 a více psů samičího 
pohlaví starších 12 měsíců a tím přispět k odstranění závadného stavu, který 
spočívá v nelegálním množení psů v nelegálních podmínkách; jedná se především  
o tzv. množírny, kde jsou zvířata chována v nevyhovujících podmínkách a krajská 
veterinární správa o nich nemá žádný přehled“.  
Pro ty z Vás, kdo přemýšlí, jak může pouhé oznámení zabránit nelegálnímu množení 
či odstranit nelegální podmínky chovu, má Státní veterinární správa na svých 
webových stránkách odpověď, v níž se praví, že SVS tím získá „větší přehled  
o chovech, kde se nachází větší počet psů a kde může docházet k jejich množení  
a riziko nevhodných podmínek chovu, ať už se jedná o reprodukci zvířat, výživu 
nebo podmínky prostředí“ s tím, že tam bude moci „provést plánované kontroly 
s cílem ověřit podmínky péče o zvířata“. 
Tato nová povinnost byla vetknuta do § 4 odst. 3, veterinárního zákona, který zní 
takto : „Chovatel, který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je 
povinen tuto skutečnost oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy 
nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 
měsíců dosáhl 5 a více chovaných zvířat; tato povinnost se nevztahuje na osobu, 
jejíž oznamovací povinnost upravuje jiný právní předpis, a na osobu, jejíž právo 
nebo povinnost držet, cvičit nebo používat psa stanoví jiný právní předpis, zejména 
na chovatele služebních psů, psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních 
psů, psů určených k odhalování výbušnin a loveckých psů. V oznámení chovatel 
uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu. Za chovatele tvořící domácnost 
může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.“ 
Nová povinnost je definována poměrně jasně, soustřeďme se proto spíše na 
výjimky z ní. Povinnost se předně nevztahuje na toho, kdo už oznamovací povinnost 
měl a má podle jiného právního předpisu, konkrétně podle § 13a zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání – jedná se o chovatele psů na 
základě živnostenského oprávnění. Proč je tatáž povinnost ukládána dvěma různými 
právními předpisy zůstává záhadou. 
Další výjimky z oznamovací povinnosti se vztahují na chovatele psů takříkajíc 
„speciálního určení“. Aby se na fenu vztahovala výjimka pro služební psy, psy se 
zvláštním výcvikem, vodící psy, asistenční psy nebo psy určené k odhalování 
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výbušnin, musí mít osvědčení o složení příslušné zkoušky, či o zařazení do výkonu 
služby. Loveckým psem se pak ve smyslu § 44 odst. 1 zákona o myslivosti rozumí 
pes loveckého plemene uznaného Mezinárodní kynologickou federací (FCI) 
s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. 
Chovatel se nesplněním této oznamovací povinnosti může dopustit přestupku, za 
který mu může být uložena pokuta až do výše 20.000 Kč, je-li fyzickou osobou 
nepodnikající, a až do výše 300.000 Kč, je-li fyzickou osobou podnikající nebo 
právnickou osobou. 
Státní veterinární správa má za povinnost vést seznam přijatých oznámení 
obsahující jméno a příjmení chovatele, obec, počet nahlášených fen a datum 
oznámení. Seznam je přístupný na webové stránce https://www.svscr.cz/seznam-
chovatelu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/  
Druhou zmiňovanou novou povinností je registrační povinnost pro provozovatele 
útulků pro zvířata. I tady se jedná o úplnou novinku, takovou povinnost 
provozovatelé útulků dosud neměli. Na rozdíl od čistě oznamovací povinnosti 
chovatelů (viz shora) se v tomto případě jedná ve své podstatě o povolení 
k činnosti. To je zřejmé z příslušných ustanovení:  
§ 42 odst. 6 – Provozovatel útulku pro zvířata je povinen požádat krajskou 
veterinární správu o registraci útulku nejméně 14 dnů před zahájením činnosti.  
V žádosti vedle obecných náležitostí podle správního řádu uvede druh útulku, zda 
půjde o útulek pro hospodářská zvířata nebo o útulek pro zvířata v zájmovém 
chovu, a kapacitu útulku. 
42 odst. 7 – Provozovatel útulku pro zvířata může tuto činnost vykonávat až po 
registraci. 
Z tzv. přechodných ustanovení novely plyne, že registrační povinnost dopadá i na 
stávající útulky : „bod 2. – Provozovatel útulku pro zvířata, který jej provozoval 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen podat žádost o jeho 
registraci krajské veterinární správě nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti 
tohoto zákona“ (tedy fakticky do 2.1.2018).  
Stojí za připomenutí, že útulkem se ve smyslu zákonné definice rozumí každé 
„zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným zvířatům.“  
 
I od této nové povinnosti si SVS slibuje větší ochranu potenciálně zanedbávaných 
nebo týraných zvířat. I zde si pomohu citací z webu SVS : „veterinární dozor často  
o existenci těchto zařízení neví, což do značné míry komplikuje možnosti pro 
kontroly těchto zařízení; při vlastních šetřeních SVS a kontrolách prováděných na 
základě podnětů od občanů přitom v některých případech bývají zjišťovány vážné 
nedostatky, v některých případech se jedná dokonce o týrání zvířat; po registraci 
budou tyto subjekty automaticky zařazeny do systému kontrol SVS“. 
Seznam registrovaných útulků by měl být k dispozici na webových stránkách Státní 
veterinární správy. 
Provozovatel útulku se nesplněním této registrační povinnosti může dopustit 
přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 50.000 Kč, je-li 
fyzickou osobou nepodnikající, a až do výše 500.000 Kč, je-li fyzickou osobou 
podnikající nebo právnickou osobou. 
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Novela přináší i další významné změny, které jsou možná ve stínu dvou 
shora probíraných, ale zapadnout by přesto neměly.  
Zavádí např. všem chovatelům povinnost „zabezpečit provádění 
vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních  
a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly 
dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách 
stanovených Ministerstvem zemědělství, uchovávat jejich výsledky po 
dobu nejméně 3 let a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu 
lékaři“. Předchozí právní úprava ukládala tuto povinnost jen chovatelům 
hospodářských zvířat, avšak nově dopadá na všechny chovatele bez rozdílu. 

www.prava.cz  
 
Zajímavosti ze světa psů 

Jak ponechat psa před prodejnou a „nebát“ se o něho. Ten problém zná asi každý 
majitel psa – kam s ním, když do obchodu nesmí a nechat ho přivázaného před ním 
so bojíme (aby nám ho nikdo neukradl). Řešení zřejmě našla jedna mladá 
Američanka. Vymyslela „Dog Parker“, klimatizovanou boudu s kontrolou vnitřní 
teploty a s integrovanou kamerou. Prostřednictvím mobilní aplikace lze pak i během 
nakupování sledovat, co právě dělá a zda mu nic neschází. Newyorští obchodníci, 
kteří si boudu objednávají před své obchody, si novinku pochvalují. 
Přátelskost psů vůči lidem, kterou vlci nemají byla dlouho přikládána domestikaci. 
Převratný  výzkum vědců z univerzity v Oregonu v USA však naznačuje, že toto 
chování psů je možná ovlivněno spíše genetikou. Jejich chromozomy prý 
připomínají ty, je mají lidé s Williamsovým-Beurenovým syndromem. Nové důkazy 
naznačují, že psi mají na rozdíl od vlků geny, které vedou k mnohem větší motivaci 
k sociálním konktaktům. Williamsův-Beurenův syndrom je vývojová vada, která 
ovlivňuje rysy v obličeji nemocného a způsobuje celou řadu vážných zdravotních 
komplikací včetně selhání srdce a problémů s mozkem a nervovým systémem. 
Počet psů v Praze stále stoupá. Aktuálně jich zde žije, alespoň podle oficiálních 
údajů na 100tisíc a to je o 18tisích více než v roce 2008. Nejčastěji lidé mají 
křížence, druzí jsou jorkširští teriéři a třetí jezevčíci. 
Proč pes kroutí hlavou? Proč to dělá? Aby nám lépe porozuměl?! A proč by nám více 
rozumět než když má hlavu rovně. Vědci dospěli ke dvěma teoriím. Podle první psů 
v lepším vidění vadí jejich dlouhý nos a když dají hlavu na stranu vidí lépe. Podle 
druhé teorie  se tajemství skrývá v akcentu a významu slov. Vědci se domnívají, že 
určité procesy odehrávají v rozdílných mozkových hemisférách a pes naklání hlavu 
podle toho, kterou z nich zrovna potřebuje využít. 
Nejstarší chov – důkazy svědčící o možná nejstarším cíleném chovu na světě se 
nyní podařilo najít ruským archeologům. Při vykopávkách prováděných na Sibiři 
našli 13 psích koster, jejichž stáří odhadují na přibližně 9000let. Vykazují podobné 
znaky a zdá se, že se jedná o „plemeno“ či spíše lokální ráz, který se vytvořili tamní 
lovci jako pomocníka pro lov sobů a k tahání saní. Psi vážili 16 až 25 kg a zřejmě se 
podobali dnešnímu sibiřskému haskymu. 
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