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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 přátelé a milovníci severských psů, 
     nevím,  kdy dostanete do ruky toto číslo Klubového zpravodaje a proto raději 
nebudu přát pohodový konec roku. Ale určitě vám všichni ve výboru a za redakci  
přejeme co nejlepší a nejpříjemnější začátek nového roku. Spoustu radosti, úspěchů 
jak na závodní dráze tak ve výstavních kruzích, k tomu hodně zdraví a pevné nervy.      
Jak asi  víte, všechny naše klubové akce se velmi povedly a setkaly se s kladným 
ohlasem. Stále se zvyšuje počet přihlášených jedinců a to i ze zahraničí, velmi 
vysokou úroveň mají nejen vystavovaní psi a feny, ale samozřejmě i rozhodčí.    
Věřím, že v příštím roce, kdy bude „výroční“ 35. Klubová výstava nám bude přát 
opět i počasí a sejdeme se všichni ve velkém počtu. Před jarní klubovou výstavou 

se bude konat výroční členská 
schůze spojená s volbami. O termínu 
budete včas informování a 
apelujeme na všechny, aby přijeli a 
schůze se zúčastnili. Přeci jenom 
budete volit nové členy výboru na 
další 4 roky, což je velmi důležité. 
Kdo nemůžete přijet vystavovat, 
přijeďte alespoň fandit svým 
favoritům a popovídat si s přáteli, 
které třeba vidíte jenom na těchto 
akcích. 
     Opět se na vás všechny obracím 
s prosbou o zasílání příspěvků o 
vašich úspěších, zážitcích, 
zkušenostech, uvítáme fotky.  Jak 
jste si všimli, tak v každém čísle KZ 
otiskujeme povídání o chovatelských 
stanicích, tak prosím napište pár 
řádek o vašich začátcích, proč 
severák, pošlete pár fotek. Prostě 
povídání o vaší chovatelské stanici. 
Nebo napište o vašich sportovních 
začátcích a jak jste se k mushingu 

dostali.  
     Mám ještě jednu prosbu a to na všechny chovatele. Zvažte prosím  dobře výběr 
nových páníčků pro svá štěňátka. Seznamte je se všemi klady i zápory severáků ať 
se později nezaplňují útulku jedinců severských plemen. Sice situace není nijak 
katastrofální jako byla před lety, ale stejně vybírejte zodpovědně. A když se zmiňuji 
o útulcích zase na vás všechny apeluji o pomoc. Určitě je ve vašem blízkém okolí 
nějaký obecní či soukromý útulek, který potřebuje pomoc. Hodí se každý i ten 
menší příspěvek nebo potravinový dar. Ne všichni pejsci se mají dobře jako ti u vás. 
Za všechny ty opuštěné děkuji! 
    Ještě jednou přeji hodně zdraví a úspěšný nový rok! 

    Za redakci Ilona Mikysková  
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Výbor 

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

Místopředseda:   Roman Habásko, Borovského 629, Podbořany, 441 00  
e-mail: asamara@seznam.cz, tel.: +420 607 807 564  

Tajemník:    Jana Hynková, Alšova 343, Jaroměř, 551 01  
e-mail: info@alaskanmalamute.cz, tel.: +420 605 862 770  

Ekonom + matrikář:   Barbora Grdinová, Šardice 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 
Alena Vlčková, e-mail: alicali@seznam.cz 

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

 

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 
 

Výroční členská schůze, s volbou výkonných orgánů klubu, se bude 
konat v pátek 26.4.2019, od 18.00 hod. v prostorách Juniorcampu 
Nová Živohošť. 

1. Pro všechny pozice ve výkonných orgánech klubu je nutná 
písemná kandidatura člena klubu. 

2. Kandidaturu člen zašle písemně nebo e-mailem předsedovi 
klubu a předsedovi kontrolní komise, nejpozději do 
28.2.2019 

3. Ke kandidatuře člen připojí, proč se o danou funkci uchází, 
krátkou představu o náplni funkce a jaké má předpoklady 
pro danou funkci. 

4. Před výroční členskou schůzí obdrží členové klubu seznam 
kandidátů, včetně detailnějších informací o uchazečích na 
jednotlivé pozice. 

 

 
 

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: 
26.1.2019 - Šediváčkův long, Deštné v Orlických horách 
27.4.2019 - Klubová výstava KSP 2019, Nová Živohošť 
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Gratulujeme k šampionátům 
 

Aljašský malamut -Český junior šampion 
Chant Třpytivý sníh    maj. Straníková 
Merci Mari Magdala od Ledové královny  maj. Suchá Veronika 
Midnight Runner Polární úsvit    maj. Střasáková Andrea 
Sno Klasicc Shamanrock The Best Iis Yet To Come maj. Seidlová Katka 
Al-Tai2.Black Sova z Rontu-Aru   maj. Galgaňáková Yvona 
Almost Illegal Devil´s head   maj. Mynář Pavel 
Al lor Nothing Devil´s head   maj. Čermáková Pavlína 
Angel of ice Devil´s head    maj. Jelínková Radka 
Barcelona Vasilyev Ostrov   maj. Vasylieva 
Mirror of my soul Shamanrock   maj. Uher Marek 

Grónský pes -Český junior šampion 
Black Star Třpytivý sníh    maj. Galgaňáková Yvona 

Samojed -Český junior šampion 
Cookie Whisperer Mishka na severe  maj. Rykun Irina 
Everything Changes Carpathian white smile maj. Henčelová Petra 
Lord Maxian Aklaro    maj. Lidáková Michaela 
Pink of Mikee Vidnavská záře   maj. Piskacisová Renata 
Gesta Solveig Iz Severnoy Yarangi  maj. Hrabcová Eva 

Sibiřský husky -Český junior šampion 
Adelaide Jednička    maj. Sládeček Jiří 
Astra Brama Goodly Smile   maj. Plisková Petra 
Choco O´Miss at B.G´s Phantasia   maj. Grdinová Bara 
Diamond Star Rose of Nordic   maj. Poláková Jarmila 

Aljašský malamut -Český šampion 
Just for you Shamanrock    maj. Plocková 
Kahula Cream Polární úsvit   maj. Hynková Jana 
Dreamer Snow Flake of Engel   maj. Durďák 
Ace of Spades Devil´s head   maj. Mynář Pavel 
All or Nothing Devil´s head   maj. Čermáková Pavlína 
Angel of ice Devil´s head   maj. Jelínková Radka 
Countess of White Carpathian meadows  maj. Klibač, Valigůrová 
Sno Klasicc Shamanrock The Best Is Yet To Come maj. Seidlová Katka 

Grónský pes -Český šampion 
Black Star Třpytivý sníh    maj. Galgaňáková Yvona 

Samojed -Český šampion 
Amy Zafira Zlatý safír     maj. Janíková Dagmar 
Cookie Whisperer Mishka na severe  maj. Rykun Irina 
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Inaya Irbis Winter Queen   maj. Daňsová Pavlína 
Lovelace Guapass    maj. Urban M. 
Only one Princess Orleansnow   maj. Lidáková Michaela 
Pink of Mikee Vidnavská záře   maj. Piskacisová Renata 
Pure Crystal Smiling Snowball   maj. Henčelová Petra 

Sibiřský husky -Český šampion 
Aida Arctic Snow Star    maj. Bradáčová Jana 
Arktogea Joanna´s Love    maj. Plisková Petra 
Astra Brama Goodly Smile   maj. Plisková Petra 
Baltoro lyre of Kim´s dream   maj. Bělica Martin 
Choco O´Miss at B.G´s Phantasia   maj. Grdinová Bara 
Cupido Love In Hands Perfect To Me  maj. Ilčík Michal 
De Facto By-Eyes B.G´s Phantasia  maj. Grdinová Bára 
Fashion in style Velnio Malunas   maj. Grdinová Bára 
Crystal Aquamarine B.G´s Phantasia  maj. Grdinová B.+Válková D. 
Crystal Tiger Eyes B.G´s Phantasia  maj. Pospíšil 
Crystal Vulcanit B.G´s Phantasia   maj. Nohel M. 

Aljašský malamut -Český Grandšampion 
All or Nothing Devil´s head   maj. Čermáková Pavlína 
Dreamer Snow Flake of Engel   maj. Durďák 

Grónský pes -Český Grandšampion 
Eqaluk C'Niisa     maj. Galgaňáková Yvona 

Samojed -Český Grandšampion 
Furry Rose Arctic Aivik Vidnavská záře  maj. Piskacisová Renata 
New Challenger for Orleansnow   maj. Luxová Marcela 
Only one Princess Orleansnow   maj. Lidáková Michaela 

Aljašský malamut -Český veterán šampion 
Z-The Devil Head Shamanrock   maj. Kutín 

Aljašský malamut - Mezinárodní šampion krásy – CIB 
Baltazar Magic boy of Alaska Empire  maj. Navrátilová 

Sibiřský husky - Mezinárodní šampion krásy – CIB 
Crystal Aquamarine B.G´s Phantasia  maj. Grdinová B.+Válková D. 
Tessie Jednička     maj. Semeráková Michaela 

Samojed-Šampion ČMKU  
Furry Rose Arctic Aivik Vidnavská záře  maj. Piskacisová Renata 
Kiddy Katrin Katie Orleansnow   maj. Luxová Marcela 

Aljašský malamut-Šampion ČMKU  
All or Nothing Devil´s head   maj. Čermáková Pavlína 



 

  
8 

 

CH Fashion In Style Velnio Malunas 
maj. Grdinová Barbora+Izabela Krieger 

 

 

CIB Multi CH Crystal Aquamarine B.G´s 
Phantasia, maj. Grdinová B.+Válková D. 

 

CH Inaya Irbis Winter Queen,maj. Daňsová Pavla 

Ch. Eqaluk C´Niisa, maj. Galgaňáková Yvona CIB Baltazar Magic boy of Alaska Empire 
maj. Navrátilová L. 
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Gratulujeme Romanu Habáskovi k 1. Místu 

ME psích spřežení FISTC v Abertamech 
Mistr Evropy Abertamy     třída 8 psů, MID trať 20 km 

 

 
Před pár dny proběhlo ME psích spřežení FISTC v Abertamech. No a já si zde s 
pejsky vyjel další titul Mistra Evropy ve třídě s 8 psy na tratích MID 20 km. K tomu 
jsem si ještě s partou stejných 
nadšenců a kamarádů tento 
šampionát zorganizoval. Šílený 
nápad, který se povedl nad 
očekávání dobře. 
                            Roman Habásko 

 
 

 
a   Aleně Peškové k 1. Místu 

MČR Hradecký mid 2018 
pořadí MB2: 1. 
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ZÍSKÁNÍ TITULU KLUBOVÝ ŠAMPION KSP 
Body se počítají stejným způsobem jako pro Ranking. Titul KŠ, KJŠ, KVŠ bude 
uznán pouze těm členům klubu, kteří neměli přerušené členství v KSP a členství 
musí být trvat i v roce, kdy je titul Klubového šampiona psu (feně) udělen a 
vyhlášen na KV výstavě, pořádané KSP. Pokud je jedinec ve spoluvlastnictví více 
osob, musí mít všichni majitele nepřerušené členství v KSP i v roce, kdy je KŠ 
zadán. K udělení titulu je nutná účast na klubové výstavě KV, CAC, SV) pořádané  
KSP a získáním známky Velmi nadějná či Výborná. 

Pro titul KLUBOVÝ JUNIOR ŠAMPION platí tato pravidla: 
• Celkový počet získaných bodů 100 
• Body získané ve věkovém období do 24 měsíců 
• Účast na KV KSP se získáním známky VN, V 
• Body, které použijete z mezitřídy pro KJŠ již nesmíte použít pro KŠ  

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

 

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

 
Členové mohou zaslat po získání příslušného počtu bodů všechny posudky v kopiích 
kde je zřetelné, jaký nejvyšší titul pes dosáhl + kopii PP. Započítává se pouze 
nejvyšší bodová hodnota za nejvyšší ocenění na dané výstavě. 
Body za dosažené tituly nebo umístění se nesčítají, počítá se jen nejvyšší 
bod za nejvyšší titul či umístění. 
Slavnostní vyhlášení Klubových šampionů, předání diplomu a poháru 
(medaile, kokardy) se bude konat na první klubové výstavě v roce, 
pořádané KSP. 
Tento titul se zapisuje do PP – diplom zaslat na sekretariát ČMKU společně 
s výstavní přílohou a kopii PP. 

 
Ranking Klubu severských psů – nezapomeňte zaslat do 

31.1.2019 
Ranking je klubová soutěž o výstavně nejúspěšnějšího jedince a nejúspěšnější 
chovatelskou stanici za kalendářní rok. 
Psi a feny soutěží odděleně a to ve třech kategoriích – Vítěz rankingu mladých, 
Vítěz rankingu, Vítěz rankingu veteránů a Vítězná chovatelská stanice. Přihlášení do 
jednotlivé kategorie je určeno věkem přihlášeného jedince. Členové klubu do 
soutěže zasílají výsledky ze 7 výstav za uplynulý kalendářní rok (kopie posudků 
z výstav), kde jedinec dosáhl nejvyššího hodnocení, dle bodovací tabulky soutěže. 
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Do soutěže se započítává pouze nejvyšší hodnota za nejvyšší ocenění na výstavě, 
body za jednotlivá ocenění na výstavě se nasčítají. Při nerovnosti součtu bodů 
jedinců v kategorii bude zvýhodněn starší jedinec. Pes či fena mohou být přihlášení 
do dvou kategorií současně (junior/dospělý nebo dospělý/veterán) a současně 
zvítězit v obou kategoriích. Pes nebo fena může být vítězem Rankingu opakovaně. 
Vyhlášení výsledků je na Klubové výstavě pořádané klubem. 
Přihlášku do soutěže a výsledky z výstav (kopie posudků) je třeba poslat nejpozději 
do 31.01. následujícího roku. Přihlášky do Rankingu zaslané s pozdějším datem než 
31.01. nebudou přijaty do soutěže, stejně jako přihlášky neúplné. Pokud je jedinec 
ve spoluvlastnictví více osob, musí mít všichni nepřerušené členství v KSP i v roce 
kdy Ranking přihlašují. 
Přihlášku a podklady pro Ranking (kopie PP, kopie výstavní přílohy a kopie posudků 
z výstav – pokud nemáte zapsané výsledky ve výstavní příloze) je nutné zaslat ke 
zpracování. NOVĚ MŮŽETE ZASÍLAT ELEKTRONICKY ve formátu PDF na 
adresu: orleansnow@seznam.cz – Marcela Luxová 
 

Tabulku a formuláře k vyplnění přihlášek do soutěží naleznete na stránkách klubu:  
www.polardogs.cz 

Best of Winners AMCA Regional Specialty 2018  
„Mike“ - Man In The Mirror Shamanrock, maj. Seidlová Kateřina 
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Speciální výstava září 2018 
Při pořádání klubových výstav Klubu severských psů se sluníčko už ani nemůže 
mračit. Při pohledu na usmívající se tváře našich seveřánků i jejich páníčků se 
prostě musí usmívat, i když nám předpověď slibuje déšť nebo přeháňky.  
Náš oblíbený kemp v Nové Živohošti nás 22. září opět přivítal s otevřenou náručí, 
naprosto skvěle připravený pro zahájení Speciální výstavy. Celkem bylo přihlášeno 
108 chlupáčků, 37 aljašských malamutů, 2 gronští psi, 32 samojedů a 37 sibiřských 
husky. Pozvání k posuzování přijala paní rozhodčí Anna Albrigo z Itálie. Ve své 
chovatelské stanici Selvaspina se věnovala chovu maremmansko-abruzzský 
pastevecký pes, aljašských malamutů a sheltií.  
Paní rozhodčí patří opravdu velký obdiv posoudit tolik pejsků, věnovat se nejen 
jejich pohybu, ale i prohmatání a hlavně diktovat celý den posudky, což při takovém 
množství psů už v dnešní době na výstavách není běžné. 
Podle atmosféry v kruzích i mimo nich si troufám tvrdit, že všude panovala 
přátelská nálada, což se na výstavách KSP již stává tradicí. Přejme druhým a bude 
nám přáno.  
Titul nejvyšší BIS si odnesla fenka samojeda New Challenge for Orleansnow 
majitelky Marcely Luxové. Gratulace patří i všem ostatním vystavovatelům s velkými 
či menšími úspěchy. 
Již tradičně velké poděkování celému týmu, který výstavu připravil, od členů výboru 
po zapisovatele, překladatele, paní fotografku i všem, kteří jakkoliv přispěli svou 
pomocí.  
Tradicí se také stává pomoc paní Evy Jungrové, nejen se zajišťováním sponzoringu, 
ale i s jeho dopravou a doručením. Dárečky pro pejsky i vystavovatele vždy 
přispívají k příjemnému průběhu celé výstavy a vždy vykouzlí úsměv na tváři 
páníčka.  
Za dárečky ve věcné podobě i podobě finanční patří poděkování všem sponzorům, 
jejichž jména či jména firem byla zveřejněna v katalogu speciální výstavy.  

Již nyní se můžeme 
těšit na další 
setkání na 

Klubových 
výstavách v Nové 
Živohošti poslední 
dubnový víkend 
příštího roku, kde 
zároveň proběhne 
Výroční členská 
schůze KSP 
tentokrát s volbou 
členů výboru na 
další volební 
období.  
      R. Piskacisová  
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CZECH NORTHERN CUP 2018 – Nová Živohošť 22.09.2018 
Speciální výstava Klubu severských psů se zadáním titulu Vítěz speciální výstavy  
Speciality show of Northern dog club with titule Special Club winner 
Rozhodčí / judge: ANNA ALBRIGO (ITA) 
 

Aljašský malamut /Alaskan malamute 

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

1. Bali Charming Midnight Makovec David VN4 

2. Bentley Charming Midnight Hvězdová Anna VN3 

3. Joe Bellissima Cane Müllerová Denisa VN2 

4. Leave It To Me Shamanrock Vasiljev ostrov Uher Marek+Seidlová Kateřina VN1, BIS BABY 

Psi dorost/  males puppy 
5. Cold Mountain Wofarediok Ševčíková Jana+Černička Jaroslav N1 

Psi mladý /  males junior 
6. Chant Třpytivý sníh Straníková Barbora               V2 
7. Midnight Runner  Polární úsvit Střasáková Andrea V1, CAJC, VSV 

mladých, BOJ 
Psi mezitřída /  males intermediate 

8. Beanny Gripp´s Crowd Kolibč Jiří a Andrea V1, CAC, VSV, BOS 
9. Believe the Royal Charlotte Queen Leity Jaroslav a Irena V2, res CAC 
10. Broken Black Gem Wofarediok Dvořáček Martin VD3 

Psi otevřená /  males open 

11. Almost Illegal Devil's head Mynář Pavel V1, CAC 
12. Brambie The Brave of Unesdala Dvořáček Martin+Pečar Denisa VD 
13. Charlie Star of Yukon Doubravová Kateřina+Bárta Tomáš V3 
14. Kodiak od Mamutí skály Kalinová Monika V 
15. Leader of the Team Polární úsvit Střasáková Andrea V2, res CAC 
16. Lord Vader Polární Úsvit Dundrová Petra V4 

Psi vítězů /  males w inners 

17. Ace of Spades Devil's head Mynář Pavel V2, res CAC 

18. Magic Boy For Polární úsvit Oakiok Hynková Jana V1, CAC 

Psi veterán /  males veteran 

19. Enormous Nugget Polární úsvit Kynclovi Z. a S. V1, CAC 

Psi čestná /  males honor 

20. Avalanche Snow Matermuth Ševčíková Jana+Černička Jaroslav V2 

21. Fuego Třpytivý sníh Galgaňáková Yvona V1 

Feny štěňata /  female baby 

22. Bella Charming Midnight Křivánek Filip+Zajíčková Martina VN1 
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109. Bonnie Charming Midnight Sbrilli Iva VN2 

Feny mladý /  female junior 

23. Leanne Ann od Ledové královny Křivánek Vladimír V2 

24. Merci Mari Magdala od Ledové královny Suchá Veronika V1, CAJC 

Feny mezitřída /  female intermediate 

25. Naira Shamanrock Müllerová Denisa V1, CAC 

Feny otevřená /  female open 

26. Aylin Bellissima Cane Tmášiková Andrea V1, CAC  

27. Donna od Petrových kamenů Glatter Willi VD 

28. Hapy Star of Yukon Bicanová Julie V4 

29. Charmie Star of Yukon Doubravová Kateřina V2, res CAC 

30. Ursa Minor Tanana Skoblová Karolina V3 

Feny pracovní /  female working 

31. Caibel Ledový třpyt Jůdová Jana D 

Feny vítězů /  female w inners 

32. All or Nothing Devil´s head Čermáková Pavlína V1, CAC, VSV, BOB 

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

34. Kahlua Cream Polární úsvit Hynková Jana V2, res CAC 

Feny veteránů /  female veteran 

35. Fionka od Mamutí skály Kynclovi Zuzana a Stanislav V1 

36. Z-The Devil Head Shamanrock Kutín Jiří+Seidlová Kateřina V2 

Feny čestná /  female honor 

37. Everybeat-of Myheart Shamanrock Uher Marek V1, BIS čestná 

Grónský pes /Greenland dog 

Feny vítězů /  female w inners 

38. Eqaluk C' Niisa Eqaluk  Galgaňáková Yvona V1, CAC 

Feny veteránů /  female veteran 

39. Layak Gronland Angakok Galgaňáková Yvona V1, VSV veterán, BOB 

Samojed /Samoyed 

Psi mladý/  males junior 

40. Hubertino Hoorray od Račí studánky Vávrová Eva V3 

41. Aklaro Lord Maxian Lidáková Michaela V1, CAJC,VSV mladých 
BOJ, BOS, BIS Junior 

42. Muf Lumi  Aiaskima Prokopová Lucie VD4 

43. Quenny of Kubus Vidnavská záře Dočekalová Radka+Krček Alfréd V2 

Psi mezitřída /  males intermediate 

44. Mishka na Severe Cookie Whisperer Rykun Irina V1, CAC 

Psi  otevřená /  males open 
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45. Mishka na Severe Blue Blue Ocean Rykun Irina+Ponomyryova Allena V1, CAC 

46. Pretty Phoenix Orleansnow Leflerová Stanislava absent 

47. Quenn Quentin Orleansnow Valiska Martin V2 

Psi vítězů /  males  winners 

48. Dagan Adorable Smile Turkovičová Simona V1, CAC 

Psi veteránů /  males veteran 

49. Canadian Vidnavská záře Arctic Aivik Piskacisová Renata V1, VSV veterán, BOV 

Feny štěňata /  female baby 

50. Amazing Antara Angel Polar Beauty Driáková Eva N2 

51. Shakira of Rose Vidnavská záře Hoňková Radmila VN1 

Feny dorost /  female puppy 

52. Samoyeds Kennel For Love Honeymoon Jungrová Eva VN1, BIS PUPPY 

Feny mladý /  female junior 

53. Classy Cherry Nox-Poli Zemánková Zdeňka VD 

54. Mishka na Severe Enigma Aeterna Rykun Irina V1, CAJC 

55. Happy Snowy od Račí studánky Hájková Dagmar V4 

56. Helia of Shiny od Račí studánky Vávrová Eva V2 

57. Reiki of Mikee Vidnavská záře Piskacisová Renata V3 

Feny mezitřída /  female intermediate 

58. Avenger Sweet Rose Blarthon Turkovičová Simona V2, res CAC 

59. Everything ChangeS Carpathian white smile Henčelová Petra V1, CAC 

60. Graya Maylow Gold warden Šubrtová Andrea absent 

Feny otevřená /  female open 

61. Mishka ns Severe Candy Diet Rykun Irina+Soboleva Aleksandra V1, CAC 

62. Earleen Safira Gold warden Suchá Veronika VD3 

63. Miss Angua Winter Queen Daňsová Pavlína V2 

64. Norra Geronima Winter Queen Daňsová Pavlína VD4 

65. Rio Rebel  Rosaline Orleansnow Lidáková Michaela VD 

Feny vítězů /  female w inners 

66. Furry Rose Vidnavská záře Arctic Aivik Piskacisová Renata V2, res CAC 

67. Inaya Irbis Winter Queen Daňsová Pavlína VD4 

68. New Challenge for Orleansnow Luxová Marcela V1, CAC, VSV, BOB, 
BIS 

69. Only One Princess Orleansnow Lidáková Michaela V3 

Feny čestná /  female honor 

70. Kiddy Katrin Katie Orleansnow Luxová Marcela V1 

71. New Natty Orleansnow Lidáková Michaela V2 

Sibiřský husky /Siberian husky 
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Psi štěňata /  males baby 

72. Dunkin Donut Arctic Devil Valečková Jana VN1 

Psi mladý/  males junior 

73. Call Me Nanook Jednička Sládeček Jiří V1, VSV mladých 

74. Hirohito Smal Dot of Kim´s dream Rejha Jiří VD2 

Psi mezitřída /  males intermediate 

75. Anty Jednička Pešková Kristýna V2 

76. Barnabash Jednička Sládeček Jiří VD4 

77. Eloki Rose of Nordic Zabloudilová Tereza V1, CAC 

78. Iten Martinský zdroj Bredo Artem V3 

Psi  otevřená /  males open 

79. Eragon Aryan  Of Kim´s Dream Valečková  Zdeňka V2 

80. F´Elite Geronimo B.G´s Phantasia Grdinová Barbora VD3 

81. Icy French Toast dit Pecar of Pack-Ice 
Wolves Pecar Jessica V1, CAC 

Psi pracovní /  males  working 

82. Saskatchewan  Siwash Legend Mundilová Monika V1, CAC, BIS pracovní 
třídy 

Psi vítězů /  males winners 

83. Astra Brama Goodly Smile Plisková Petra absent 

84. Liberty´s Have It Your Way Ilčík Michal+Schaeffel Bonnie V1, CAC 

Psi veteránů /  males veteran 

85. Gretsky Vendredi 13 Kinclovi Vladimír a Iva V1, VSV veterán, BOB, 
BIS veterán 

Feny štěňata /  female baby 

86. Anny Beauty of North Poláková Jarmila VN3 

87. Deep in Love Arctic Devil Bradáč Jan VN1 

88. Diana Arctic Devil Bělica Martin VN2 

89. Chilli Our Lady of Kim´s deram Plisková Petra absent 

Feny dorost /  female puppy 

90. Blacky Wild Husky Pieniny Komárek Milan VN1 

Feny mladý /  female junior 

91. Caramelka Jednička Sládeček Jiří V3 

92. Diva´s swild dance Perfect to me Horváthová Monika V2 

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

94. Happy Rose of Kim´s dream Urban Václav absent 

95. Kakastavi Irresistible Grdinová Barbora V1, CAJC, VSV 
mladých 

96. Shine Dawn Antarana Burdová Martina VD 

97. Grand Crystal Space Girl Lacinová Alena VD 

Feny mezitřída /  female intermediate 
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98. Bellina Jednička Sládeček Jiří V1, CAC 

99. Crystal Mountain Kailua Jiroutová Adéla V4 

100. F´Elite Isabella B.G´s Phantasia Lacinová Alena V3 

101. Indiana Rory Martinsky zdroj Vevericikova Monika V2, res CAC 

Feny otevřená /  female open 

102. Ayla Bohemia Legend Lišková Jana V2 

103 Contagious Touch´Luv Perfect To Me Ilčík Michal V1, CAC, VSV, BOS 

104. Diamond Star Rose of Nordic Poláková Jarmila V3 

Feny vítězů /  female w inners 

105. Adelaide Jednička Sládeček Jiří absent 

106. Aida Arctic Snow Star Bradáčová Jana V1, CAC 

Feny čestná /  female honor 

107. Alice Perfect To Me Ilčík Michal V1 

108. Ginger Lemonade Sadeckie Pieszczochy Bradáčová Jana V2 

 

Juniorhandling Dítě a pes – Tomáš Lux a Tinka 
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AM / BIS BABY - Leave It To Me Shamanrock Vasilyev ostrov 
maj. Uher Marek, Seidlová Kateřina 

AM / VSV mladých, BOJ - Midnight Runner  Polární úsvit, maj. Střasáková Andrea 
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AM / BOB, VSV 2018 - All Or Nothing Devil´s head, maj. Čermáková Pavlína 
     BOS, VSV 2018 - Beanny Gripp´s Crowd, maj. Kolibač  Jiří a Andrea 

AM / BEST Veteran - Enormous Nugget Polární úsvit, maj. Kynclovi Z. a S. 
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SH / CAJC, VSV mladých 2018 - Call Me Nanook Jednička, maj. Sládeček Jiří 

 

SH / BOB, VSV veterán - Gretsky Vendredi 13, Kinclovi Vladimír a Iva 
                       BOS, VSV 2018 - Contagious Touch'Luv Perfect To Me, maj. Ilčík Michal 
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  SH / CAC - Aida Arctic Snow Star, maj. Bradáčová Jana 

GP / BOB, BIS, VSV veteránů – Layak Gronland Angakok, maj. Galgaňáková Yvona 
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SA / BIS PUPPY - Samoyeds Kennel For Love Honeymoon 
maj. Jungrová Eva 

SA / BOV, VSV veterán 2018 - Canadian Vidnavská záře Arctic Aivik, maj. Piskacisová Renata 
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SA / CAJC - Mishka na Severe Enigma Aeterna, maj. Rykun Irina 

GP / CAC - Eqaluk C' Niisa Eqaluk, maj. Galgaňáková Yvona 
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SH / BIS páry, maj. Semeráková Michaela 

AM / BIS Chovatelská skupina – POLÁRNÍ ÚSVIT, maj. Hynková Jana 
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SH / CAC - Liberty's Have It Your Way, maj. Ilčík Michal, Schaeffel Bonnie 

SA / CAC - Everything Changes Carpathian white smile, maj. Henčelová Petra 
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SH / VN1 - Blacky Wild Husky Pieniny, maj. Komárek Milan 

SH / VN1-  Deep in Love Arctic Devil, maj. Bradáč Jan 
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SH / CAJC, VSV mladých - Kakastavi Irresistible, maj. Grdinová Barbora 

SA / Miss Angua Winter Queen, maj. Daňsová Pavlína 
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Zamyšlení nad výběrem rozhodčího na výstavy 
     O víkendu 22. září jsme se zúčastnili Speciální výstavy Klubu severských psů v 
Nové Živohošti. Jsme členové tohoto klubu a myslím si, že výběr rozhodčích na 
klubové výstavy nám mohou ostatní kluby závidět. Vedení klubu má zájem zvát 
zahraniční rozhodčí se znalostí standartu severských plemen, samozřejmě nejlépe 
chovatele těchto plemen. Ve spleti známostí chovatel x vystavovatel x rozhodčí je 
výběr rozhodčího opravdu velký oříšek. Vybrat rozhodčího tak, aby se 
minimalizovalo tzv. „ksichtaření“ a posuzování opačného konce vodítka, ať už z 
jakéhokoliv důvodu, je v propletenosti evropských rozhodčích versus chovatelů 
takřka nemožné.  
     Přesto si vedení Klubu severských psů vždy dá tu práci, vybere rozhodčího, 
věřím, že ke spokojenosti alespoň většiny vystavovatelů. Samozřejmě, že se nikdy 
nezavděčí všem, ale bylo by to super. Výběr rozhodčího na klubovou výstavu tak, 
aby se jednalo o rozhodčího kvalitního ve všech směrech s vysokou profesionalitou, 
osobně vnímám jako 
poděkování klubu 
členům za jejich 
podporu, ať už v 
četnosti přihlášených 
pejsků na výstavy či 
jiné akce anebo ve 
formě finančního či 
věcného sponzoringu. 
      Pro nás jako členy 
klubu je zážitek nechat 
si posoudit pejsky od 
rozhodčích, se kterými 
se nemůžeme setkat 
běžně na českých či 
evropských výstavách. 
Pokud budu konkrétní 
k letošní Speciální 
výstavě Klubu 
severských psů. Paní rozhodčí, která přijala posuzování, pro mě byla naprosto 
profesionální, trpělivá. Pokud se mohu vyjádřit ohledně posuzování samojedíků, 
možná měla standart v malíčku i v oku, možná se na klubovku a jednotlivá plemena 
připravovala, ale její cit pro posuzování byl místy naprosto detailní - výraz hlavy, 
uložení oka i nasazení ucha, tvar hlavy i čenichu, vyjádření pohlaví, vše co vlastně 
dává samojedovi usměvavý výraz, nic jí neuniklo, dokázala posoudit těžké hlavy jak 
u fen tak i u psů, i příliš lehké, těžké jedince s prošlápnutým zápěstím, proporce 
týkající se délky krku a výšky hrudníku a nohou v 1/3vých poměrech, délka zadních 
končetin v 1/3vých poměrech, pigmentace na tlapkách, samozřejmě klasika, poměr 
délky a kohoutkové výšky těla, úhlení, zálomky ohonu, celkový vzhled. Za naprosto 
přirozené považovala každého psa ohmatat, sklonit se k němu, prohlédnout skus i 
zuby, a to měla 120 jedinců v kruhu!!!! 

SA / VN1 - Shakira of Rose Vidnavská záře,  
maj. Hoňková Radka 
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     Podotýkám, že jsme neodcházeli s žádnými tituly, přesto klobouk dolů před 
posuzováním paní rozhodčí. Naprosto přesně popsala chybu psa, ať už v exteriéru 
nebo v pohybu. Možná se divíte, ale musím zmínit, že se mi v poslední době 
nejednou stalo na výstavě, že rozhodčí není schopen popsat, co vidí. Takže slyším 
výrazy: „to se mi nelíbí“, „to není podle mých představ“, „to má nějak divně“ anebo 
dokonce když chtěl rozhodčí popsat chůzi mého psa, tak mi rukama mával před 
obličejem a snažil se chůzi napodobit a jako třešnička působí otázka rozhodčího: 
„jste handler nebo majitel? s odpovědí vystavovatele: majitel a pejska mám z té a 
té CHS“ a šup BOB! 
     Na klubových výstavách Klubu severských psů vždy máme možnost nechat si 
posoudit naše hafule kvalitními rozhodčími a upřímně „za pár šupů“! Pozvaní 
rozhodčí posuzování berou jako práci, kterou je potřeba kvalitně odvést, nikoliv jako 
zábavně strávený víkend s jídlem a pitím zadarmo.  
     V této souvislosti mě napadá myšlenka, na výstavě probíhala diskuze k nominaci 
rozhodčích na Světovou výstavu 2021. Někteří jsou zastánci evropských rozhodčích, 
někteří dokonce českých a někteří by viděli v kruhu rádi posuzovat rozhodčí mimo 
kontinent. Nabízí se otázka: Proč bych měla zaplatit za psa 70 a více euro a nechat 
si jej posoudit českým rozhodčím, případně se sousední země, když si na tohoto 
rozhodčího mohu zajet na jakoukoliv oblastku nebo národku za 30 euro? 
     Obrovská výhoda klubových výstav je psaní posudků, všichni si mohou přečíst, 
jak byl jeho pejsek ohodnocen. Bohužel toto je nevýhoda Evropských a Světových 
výstav a poprvé jsme měli možnost nepsaní posudků zažít na poslední letošní 
výstavě v Praze. Lidé odcházejí zklamáni, jelikož neví, z jakého důvodu byli jejich 
pejskové neúspěšní. Tím, že si nemohou přečíst posudek nevědí, čemu rozhodčí 
dává přednost při hodnocení, co je pro něj priorita a čemu nepřikládá až takový 
důraz.  Lidé pak nejrůzněji spekulují o tom, proč ten pes byl první a ten poslední 
atd. Možná by bylo hezké umět si podat ruku a uznat, že pes, který vyhrál je 
opravdu pěkný představitel plemene.  
     Na Evropské výstavě 2014 v Brně jsme si velmi zakládali na tom, aby seveřany 
posuzovali rozhodčí s co nejmenší provázaností na Evropu a na ještě prestižnější 
akci jakou Světová výstava je, věříme, že pomyslná laťka úrovně rozhodčího 
nespadne dolů. Evropská výstava byla pro ČMKU výdělečná a dle přihlášených 
jedinců byly přerozděleny finance jednotlivým klubům. Proto každý klub bude mít 
určitě zájem nominovat na Světovou výstavu kvalitního rozhodčího = vysoký počet 
přihlášených psů = vyšší příjem do klubové pokladny, pokud teda opět bude ČMKU 
penízky přerozdělovat. 
     Nezbývá než doufat, že představitelé ČMKU se nenechají ovlivnit nejrůznějšími 
tlaky na nominaci rozhodčích a budou se všemi kluby diskutovat o navržených 
rozhodčích. Nejen v zájmu vedení klubů, ale i v zájmu ČMKU by mělo být, aby 
minimálně většina vystavovatelů odcházela z výstav spokojena i při neúspěchu.  
Už slyším názory, že i ten zámořský rozhodčí to dá na ksicht svému známému... 
ano, to je pravda, nějaká pravděpodobnost tam bude vždy, jde o to ji 
minimalizovat.  
      Jedná se o mé názory a postřehy a samozřejmě se nemusí shodovat s názory 
jiných.                                                                                         R. Piskacisová  
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Cukrovka u psů 
Cukrovkou trpí nejen lidé, ale také naši čtyřnozí miláčkové. Největší sklony 
k cukrovce mají obézní psi, psi se špatnou imunitou nebo nedostatkem pohybu. 
Větší sklon k cukrovce mají také hárající feny. Jakýkoliv stres a další choroby 
zhoršují průběh této nemoci.  
Cukrovka (Diabetes mellitus)  je chronické endokrinní onemocnění, které je u psů 
(tak i u lidí) způsobeno nedostatkem inzulinu v organizmu. Inzulin je hormon, který 
udržuje cukr (glukózu) v krvi v optimální hladině.  Je produkován slinivkou břišní jež 
umožňuje glukóze vstup do buňky, její zpracování a následnou přeměnu na energii. 
Při  malé nebo žádné produkci inzulinu se glukóza z potravy nahromadí v krvi a 
buňky trpí jeho nedostatkem. Proto potom dochází k rozkládání tuků v těle a 
k produkci tzv. ketolátek, které slouží jako náhradní zdroj energie.  
 
Příznaky cukrovky u psa 

Symptomy cukrovky u psů jsou povětšinou shodné s těmi lidskými. Následuje 
seznam příznaků cukrovky u psa.  Mějte ale na paměti, že všechny příznaky jsou 
zaměnitelné s jinými chorobami. Pro přesné určení diagnózy je nutné vyhledat 
veterinárního lékaře, přičemž veterinární lékař je na základě vyšetření krve  aj. 
zjistit hladinu inzulinu v krvi. Tím vyloučit či potvrdit tuto nemoc.  
* Změna oblíbených pokrmů, resp. Pes či fena může začít odmítat do té doby 
oblíbené psí krmivo či může 
začít odmítat piškotky apod. 
* Ztráta váhy, která je 
zapříčiněná možnou ztrátou 
chuti k jídlu 
* Nadměrný pocit žízně  - 
abnormálně pes hodně pije 
* Časté močení, které je 
způsobené právě nadměrným 
pitím 
* Dehydratace, která vzniká i 
přesto, že pes abnormálně 
pije 
* Nezvykle voňavý psí dech  
(většinou je psí dech cítit po 
ovoci) 
* Letargie, únava, špatná 
motilita 
* V pokročilejším stádiu 
cukrovky u psů dochází 
k infekci močových cest, 
zvracení, tvorby katarakty, 
slepotě nebo k chronickým 
kožním onemocněním. 

SH / Vrh „H“ CHS B.G´s Phantasia 
maj. Grdinová Bára 
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Typy cukrovky u psů 

Můžeme se setkat se dvěma typy cukrovky u psů  a to primárním a sekundárním 

Primární typ – je způsoben destrukcí buněk slinivky břišní různými mechanismy . 
Organismus psa není schopen inzulin produkovat a je nutné mu jej pravidelně 
dodávat. 

Sekundární typ – slinivka normálně produkuje, ale organismus psa je k němu 
z určitých důvodů  rezistentní. Proto je nutná úprava jídelníčku. Podíl na vzniku 
tohoto typu cukrovky má i obezita a nebo aplikace některých léků (např. preparátů 
na oddálení říje u fen).  

Léčba cukrovky u psů 

Primární typ cukrovky je nutné léčit denními injekcemi inzulínu.  

Sekundární typ cukrovky je sice méně závažnější, přesto je při jeho léčbě nutná 
úprava jídelníčku. Při neposkytnutí pomoci může zvíře na cukrovku i zemřít. 

Dieta u psů s cukrovkou  
U obou typů cukrovky je důležitá pravidelnost podávání potravy a celková péče  o 
psa. Jídelníček psa by měl být bohatý na glycidy, lipidy, proteiny a vlákninu (tyto 
látky jsou obsaženy např. v rýži, těstovinách, bílém masu nebo čerstvé zelenině).   
U primárního typu cukrovky, kdy je nutné podávat nemocnému psovi inzulín 
(většinou 1 – 2x denně) je dieta mírnější a krmné porce by měly být menší. 

SH / Vrh „M“ CHS Vendredi 13, maj. Kinclovi Vladimír a Iva 
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Utržený dráp 
     Když si pes utrhne dráp, tak mu asi do měsíce doroste. Drápy nenarostou znovu 
jen v tom případě, že bylo poškozeno drápové lůžko. Toto lůžko je pod kůží na 
konci posledního článku prstu.  
     K poškození drápového lůžka může dojít při větším zranění prstu, nebo po 
infekci. Pokud nenastane tato situace, tak dráp prostě doroste. Při poranění drápu 
je běžné větší krvácení (všude zůstávají po psovi krvavé stopy). Ale nejedná se o 
takovou ztrátu krve, aby byl pes ohrožen na životě. Zraněný dráp je zpočátku 
hodně citlivý a psi velmi často kulhají a poranění si lízají.  Je to pro psa dost 
bolestivé, ale během několika hodin by bolest měla odeznít.  V případě, že zranění 
např.  krvácí i druhý den nebo pes i druhý den kulhá je lepší navštívit veterinárního 
lékaře.  
     Utržení drápu lze většinou předejít, když se nenechají psovi přerůst. Stříhání 
drápu můžete udělat sami nebo je ostříhá veterinární lékař.  
     Pokud už nastane situace, že se dráp zatrhne nebo úplně strhne, je důležité 
místo vydezinfikovat.  Je-li krvácení silné, tak můžeme nohu asi na hodinu zavázat 
obvazem. Tlak obvazu krvácení zastaví. Když je dráp téměř utržený je vhodné ho 
zkrátit až k místu poranění. 
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Představujeme 
chovatelskou stanici 

ICE FLOWER 
Jsme chovatelská stanice 
zabývající se chovem plemene 
sibiřský husky. Začínali jsme v 
roce 1993, kdy jsme si pořídili 
fenu Aljašského malamuta Ailin 
Amko a fenu Sibiřského 
huskyho Marion z Úvaláku. 
Marion z Úvaláku patřila v 
devadesátých letech k výstavně 
nejúspěšnějším husky v naší 
republice a ve střední Evropě. 
Naši současnou smečku tvoří 
pouze její potomci. 
Naši psi jsou pro nás členy 
rodiny, nemnožíme štěňata, vrh 
štěňat plánujeme jen tehdy, 
kdy sami chceme omladit naši 
smečku, pak pokud se narodí 
štěňátek více, jsou k dispozici 

pro vážné zájemce. 
V současné době už neobjíždíme 

všechny výstavy, jako jsme to dělali v našich začátcích, ale tak cca pětkrát do roka 
se nějaké výstavy zúčastníme. I tak všichni členové naší smečky mají splněný 
nejméně jeden šampionát. 
A  jak to vlastně všechno začalo? Vždy se nám líbila severská plemena, aniž bychom 
o nich věděli něco bližšího. A když nám umřel pes (německý ovčák), kterého jsme 
tehdy měli, rozhodli jsme se, že příští pes bude sibiřský husky. Začali jsme se tedy 
nejdříve poptávat po známých a navštívili jsme chovatelskou stanici Amko, kde 
tehdy měli na prodej sedmiměsíční  fenku  Ailin. Ta nás velmi zaujala, ale sháněli 
jsme sibiřského huskyho a měli jsme představu, že bude to pejsek, černobílý a 
modrooký. U veterináře jsme si na nástěnce přečetli inzerát, že chovatelská stanice 
z Úvaláku prodává štěňátka sibiřského huskyho, tak jsme vyrazili na obhlídku. Paní 
Jiřina Jančarová nám všechny své psy ukázala a sdělila nám spoustu informací o 
plemeni. Štěňátka měla k odběru za týden, ale volná už byla pouze jedna fenka. 
Vzhledem k tomu, že seveřani jsou smečkoví psi, rozhodli jsme se, že si vezmeme 
jak fenku huskyho, tak fenku malamuta. 
A  tak jsme si počátkem května 1993 přivedli domů sedmiměsíční malamutku Ailin 
Amko a sedmitýdenní haskounku Marion z Úvaláku. Od té doby si nedovedeme život 
bez seveřanů představit, i když později jsme z praktických důvodů zůstali jen u 
jednoho plemene – sibiřského huskyho. 

Daverra Ice flower 
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Náš první husky tedy byla 
Marion 
z Úvaláku (Mařenka), 
šedobílá modrooká fena, 
velmi dominantní. Celý 
svůj život byla vůdčí ve 
smečce, ani jako štěně si 
od malamutky nenechala 
nic líbit. Byla to opravdu 
výrazná psí osobnost, 
taková, která se nerodí 
každý den. Marion byla ve 
své době jedním 
z výstavně 
nejúspěšnějších husky 
v ČR i ve střední Evropě. 
 Vyjmenovat  její  tituly by 
bylo na dlouho, takže 
alespoň šampionáty. Český 
šampion, Slovenský 
šampion, Šampion Polska 
a Český šampion šampionů 
za rok 1998. 28.11.1996 nám porodila vrh B plemene sibiřský husky (Badezir, 
Boreás, Brennus, Bargu, Bolgara, Bona). V naší smečce zůstala Bolgara. Marion 
zemřela 19.4.2003. 
V létě 1994 nás oslovila Jiřina Jančarová, že se jí od majitelů vrátilo štěně 

a ráda by ho udala do dobrých rukou a 
s jistotou, že se jí už nevrátí, aby nebylo 
neustálými změnami traumatizováno. 
Tak se u nás objevil další husky - 
Quintana z Úvaláku, šedobílá modrooká 
fena, polosestra Marion. Velmi inteligentní a 
vynalézavá fenka, tak trochu takový psí politik, 
vždy dokázala pro sebe vyzískat nějaké výhody. 
Také velmi pečující – starala se jak o svá 
štěňata, tak zároveň o potomky Marion, později 
i o vrh C. A když se narodil náš syn, měla 
tendence pečovat i o něj :-). Quintana také 
získala Českého šampiona a se štěňátky o pár 
dní předběhla Marion a 23.11.1996 porodila 
vrh A sibiřských husky (Agis, Arés, Artemis). 
Quintana zemřela v březnu 2005. 
Otcem štěňat z vrhů A i B byl Delawere z 
Lodice. 
Agis Ice flower, hnědobílý modrooký pes 

Quintana z Úvaláku 

Agis Ice flower 
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nebyl přímo členem naší smečky, ale oficiálně  byl v našem majetku a my jsme se s 
ním zúčastňovali výstav. Z  titulů stojí za zmínění Český šampion a Klubový 
šampion. Agis zemřel v den svých čtrnáctých narozenin, 23.11.2010. 
Třetím huskym v naší smečce byla dcera Marion z Úvaláku a Delawarea 
z Lodice, Bolgara Ice flower (Bára), hnědobílá modrooká fena, nádherná a velmi 
tvrdohlavá, absolvovat s ní výstavu bylo utrpení. Když se rozhodla, že se nebude 
předvádět, tak byla schopná si v kruhu i lehnout a nikdo a nic s ní nepohlo. Byla to 
vždy sázka do loterie, když byla v lepší náladě, tak to i odchodila, ale svým výrazem 
dávala silně najevo, co si o téhle aktivitě myslí. Takže výstavy s ní jsme celkem brzy 
vzdali, měla několik res. CAC a  později na Klubové výstavě 2006 ve Vinoři dostala 
výbornou 1 a nejhezčího veterána od paní Nancy Russel, ve veteránech jí už její 

otrávený výraz zřejmě odpustili :-). Dne 16.3.2001 nám porodila náš vrh C (Cabal, 
Cassandra,Cassiopeia), otcem byl Metalika ś Tuktoyaktuk of Kipp, ve smečce zůstala 
Cassandra. Barunka zemřela ve spánku na jaře 2009. 
Cassandra Ice flower (Senda), hnědobílá modrooká fena, narozená 16.3.2001. 
Během své výstavní kariéry získala mimo jiné titul Český šampion a Klubový 
šampion. K jejím největším přednostem patřil nádherný pohyb. Senda byla tak 
trochu takový náš kaskadér, častý a vynalézavý útěkář, který se několikrát, naštěstí 
bez větších následků, střetl s autem. Senda je matkou našeho vrhu D (Dagan, 
Donar a Deverra), narozeného 28.8.2006, který je celý součástí naší smečky. Otcem 
tohoto vrhu je Oumiak ś The Show Must Go On. Sendinka zemřela 14.10.2016, ve 

Cassandra Ice flower 
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věku 15 a půl roku. 
V současné době má naše smečka 
pět členů, tři psy a dvě feny. Dagan 
Ice flower, šedobílý modrooký 
pes, neměl původně v naší smečce 
zůstat. Bohužel jeho majitel si to po 
pár týdnech rozmyslel a Dagana 
nám vrátil. Dagan se už hůře sžíval 
zase se smečkou, a tak jsme si 
případný další prodej rozmysleli, 
abychom ho netraumatizovali. 
Dagan je velmi milý pes, vděčný za 
jakoukoli pozornost, je také hodně 
temperamentní a během několika 
málo výstav získal titul Český 
šampion. 
Donar Ice flower, černobílý 
různooký pes, je opravdu psí 
osobnost. Zaujal nás už jako štěně. 
Je pro toto plemeno typicky 
tvrdohlavý a zároveň velmi 
přátelský. Osvědčil se i jako 
dokonalá chůva potomků své sestry. 
Je na psa trochu menšího vzrůstu, 
ale jinak téměř dokonalého vzhledu. 
Přestože výstavy ho nikdy moc 
nebavily, v tom je dost podobný své babičce Báře, získal během své výstavní kariéry 
mimo jiné tituly Český šampion a Český grandšampion. V roce 2010 se po něm 
narodil vrh A v chovatelské stanici Forjana Bohemia. 
Deverra Ice flower, šedobílá různooká fena, je nejhodnější člen naší smečky. Je 
velmi temperamentní a učenlivá. Během své výstavní kariéry získala mimo jiné tituly 
Český šampion a Český grandšampion. Dne 1.12.2010 nám porodila náš vrh E 
(Egres, Enki, Erkil a Egeria). Erkil a Egeria jsou zatím nejmladšími členy naší 
smečky. Jejich otcem je Kristaris Chinook at Jednicka. Enki a Egres nahradili svým 
páníčkům zemřelého Agise a Arése (oba zemřeli krátce po sobě ve čtrnácti letech, 
několik dní před narozením našeho vrhu E). 
Egeria Ice flower, šedobílá hnědooká fena, jediná fenka ve vrhu, takže od jejího 
narození bylo jasné, že zůstává ve smečce a od malinka to byla naše rozmazlovaná 
princeznička (v podstatě stejně jako její maminka). Egi je  poměrně dominantní  
fena, ještě než dosáhla jednoho roku, převzala vůdčí postavení ve smečce. Celkově 
je vrh E podstatně dominantnějších povah než předchozí vrh D. Egi svojí povahou 
hodně připomíná svojí praprababičku Marion z Úvaláku. Z výstavních titulů zatím 
stojí za zmínku Český junioršampion a Český šampion. Bylo v plánu, že se stane 
matkou našeho dalšího vrhu, ale vzhledem k jejímu současnému věku leží 
budoucnost naší chovatelské stanice na jejím bratru Erkilovi. 

Egeria Ice flower 
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Erkil Ice flower, šedobílý hnědooký pes, je mimořádně přátelský k lidem, pokud 
je někdo v jeho blízkosti, odmítá se od něj vzdálit. Bývá trochu problém ho vyfotit, 
člověk musí být absolutně nenápadný, aby Erkil zapomněl na jeho přítomnost. 
Z výstavních titulů zatím mimo jiné získal Český junioršampion a Český šampion a 
doufáme, že jeho výstavní kariéra ještě zdaleka nekončí. Také doufáme, že zplodí 
krásná štěňátka, která budou pokračovat v tradici naší chovatelské stanice. 
Na sibiřských husky si nejvíce ceníme nezávislé a přátelské povahy. Také je to 
plemeno temperamentní, velice vynalézavé – zvláště ve svůj vlastní prospěch, umí 
být také velmi tvrdohlaví, takže se s nimi nikdy nenudíte. Vždy vás dokážou 
překvapit. 
Sibiřský husky je určen především do zápřahu, ale pokud mu majitel umožní jiný 
druh pohybu, není nutné si pořizovat spřežení a podřídit svůj životní styl závodům. 
Ani není nutné mít zářnou výstavní kariéru. Husky je hlavně skvělý společník a 
kamarád, který bude vděčný za vaši společnost a pokud spolu občas podniknete 
něco spojeného s pohybem, máte šťastného psa. 
Je také hodně zajímavé pozorovat jejich chování a vzájemné vztahy ve smečce. 
Člověka pak napadá, jak moc toho máme se psy společného.        

           Monika Horová, CHS Ice flower 

Erkil Ice flower 
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Termíny výstav na rok 2019 
 

VÝSTAVY KLUBU SEVERSKÝCH PSŮ 2019 

27.-28.04.2019  Klubová a Speciální výstava 
Nová Živohošť – KSP 

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
DUO CACIB Brno       02.-03.02.2019  
MVP České Budějovice       13.-14.04.2019 
MVP Praha       20.-21.04.2019 
MVP Litoměřice       18.-19.05.2019 
Intercanis Brno       22.-23.06.2019 
 

NÁRODNÍ VÝSTAVY ČESKÁ REPUBLIKA 
Hanácká národní výstava Brno      12.-13.01.2019 
Národní výstava Ostrava            06.-07.04.2019 
Národní výstava Klatovy            29.-30.06.2019 
Více informací naleznete na www.cmku.cz 
 

EURO DOG SHOW 2019  14.– 16.06.2019 
Wels, Rakousko, www.facebook.com/EDS2019, http://eurodog2019.oekv.at/ 
 

SVĚTOVÁ VÝSTAVA 
Shangai/Čína              01.-03.05.2019 
 
 

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

GP / Ch. Black Star Třpytivý sníh, maj. Galgaňáková Yvona 

Marion z Úvaláku 
maj. Horová Monika 
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Nosework 
 

Nosework – práce nosem. Je to vlastně nový psí sport, který 
vychází z nejpřirozenější schopnosti psů a to čichu. 
Člověk psy dnes využívá při vyhledávání různých specifických 
pachů, kdy psi v různých prostředích a za nejrůznějších 
situací odhalí pach drog, výbušnin nebo akcelerantů požáru. Psí nos je pomůcka 
kriminalistů, když pomocí metody pachové identifikace ztotožňují pach člověka 
odebraný na místě činu z pachového vzorku odebraného podezřelé osobě.  Pes 
záchranář je nepostradatelnou složkou při pátracích akcích po pohřešovaných 
osobách v terénu, v rozvalinách domů nebo pod sněhem. 
Nosework vychází z této praxe a spočívá v tom, že psovod a jeho pes hledá 
specifické pachy civilních látek v obdobných situacích jako např. týmy policie, 
armády a záchranářů. 
Tento sport se poprvé „objevil“ v roce 2009 v USA v Kalifornii. Tam se také 
pořádaly i první oficiální závody. Nyní má 
americká asociace tohoto sportu okolo 5000 
registrovaných psů ve 48 státech a kanadských 
provinciích. V roce 2013 vznikl Nosework klub 
pod národním kynologickým klubem ve Velké 
Británii. Trénují se vyhledávají tři základní pachy. 
Esenciální oleje v z břízy, anýzu a hřebíčku.  
V roce 2014 uspořádaly Kristýna Dostálková a 
Klára Hlubocká v České republice první dva 
semináře věnované výcviku psa pro hledání 
specifických pachů. Během kterých vycházely 
z metodiky výcviku pro psovody záchranných psů 
při vyhledání pachových předmětů nebo lidských 
ostatků. Na základě zájmu účastníků těchto 
seminářů se na podzim 2014 rozhodly přivést 
tento sport do České republiky, dát mu pravidla a sestavit zkušební řád pro 
Nosework v České republice. Při jeho tvorbě vycházely jednak ze zkušebního řádu 
americké národní asociace, ale hlavně ze svých dlouholetých zkušeností coby 
trenérů a psovodů záchranných psů.  Přizpůsobily ho zdejším podmínkám a 
sestavily ho tak, aby byl vhodný pro všechny kategorie psů a jejich psovodů. 
Později založily klub – zapsaný spolek, kde se sdružují zájemci o tento sport. V roce 

2015 byly pod hlavičkou Nosework CZ 
z.s. uspořádány první zkoušky a 
závody. Jednotlivé zkoušky vychází 
z reálných situací, na které se 
připravují psi profesionálních složek, 
mají různé zaměření a kladou různé 
nároky na zkoušený tým tak, aby si 
každá dvojice našla to, co je bude 
bavit a pro co mají nejlepší 
předpoklady. Každý psovod si tak 
může vyzkoušet, jak je zdatný v práci 
se svým psem a jejich týmové souhře. 
V tomto sportu nejde o krásu, body 
nebo vteřiny, v tomto sportu platí jen 
to, co v reálu našel – nenašel. 
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Terminář závodů na sezonu 2018/2019 (od prosince 2018) 

Sprint – káry 
Datum   Místo   Název závodu 
1.12. – 2.12.2018  Přeštěnice  Českou Sibiří 
16.3.-17.3.2019  Zámek Kliczkow  Ahoj – Czešč – setkejme se  
                                                                                       v okrese Boleslawiec 
23.3.-24.3.2019  Moravský Beroun  Mushing Ondrášov 
 
MID – káry 
1.12. – 2.12. 2018 Přeštěnice  Českou Sibiří 
 
Sprint – na sněhu 
5.1. – 6.1. 2019  Horní Mísečky  Horní Mísečky 
12.1.-13.1.2019  Abertamy  MR Eduardův sprint 
19.1.-20.1.2019  Horní Mísečky Krkonoše Horní Mísečky – náhr.termín 
29.1.-2.2.2019  Bessans Francie  MS IFSS Bessans 
16.2.-17.2.2019  Zásada   NT MR Zásadský sprint 
 
MID – na sněhu 
12.1.-13.1.2019  Abertamy areál T.S. Eduardův sprint 
19.1.-20.1.2019  Janovičky  MR Janovičky u Broumova  
29.1.-2.2.2019  Bessans Francie  MS IFSS Bessans 
16.2.-17.2.2019  Zásada   Zásadský MID 
16.2.-17.2.2019  Klášter u Nové Bystřice NT MR Českou Kanadou 

Memoriál Dr.Bohumíra 
Kremličky 

 
LONG 
22.1.-26.1.2019  Deštné v Orlických horách    MR Šediváčkův long 300 
23.1.-26.1.2019  Deštné v Orlických horách    MR Šediváčkův long 200 
 
ATYP 
9.2. – 11.2.2019  Pec p.Sněžkou  Ledová jízda – Memoriál 

Dr.Václava Vojtěcha 
 

Plnění pracovní třídy sezóna 2018/2019 
 
Saně 
12.1.-13.1.2019  Abertamy   Ota Janko 

22.1.-26.1.2019  Deštné v Orlických horách  Roman Habásko 
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UPOZORNĚNÍ: 
Majitel psa (feny) je povinen prokázat totožnost jedince přímo na místě 
předložením originálu PP určené odpovědné osobě jednoho z klubů a dále 
je povinen předat určené odpovědné osobě vyplněnou kartu jedince pro 
tento závod, nejpozději při prezentaci. 
Bez toho nebude majiteli psa potvrzeno plnění pracovní třídy!!! 
 

Pracovní třídu nelze plnit v kat. příchozí a v kat. turistická!!! 
 

Kontakty: 
Roman Habásko  tel. 607 807 564          e-mail: asamara@seznam.cz 
Ota Janko  tel. 775 177 839          e-mail: ota.janko@volny.cz 

 
Nová kategorie SC2 1 
Na základě rozhodnutí Členské schůze ČMSKSP ze dne 3.6.2017 a odsouhlasení 
výborem ČASS se ruší kategorie SC11 a nově se otevírá kategorie SC21 s možností 
startu 1-2 severský psy s průkazem původu (FCI) a Český horský pes.  
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Dog racing 
Jedná se o sport, který lze lehce 
přiblížit ke koňským a chrtím 
dostihům. Jen s tím rozdílem, že 
se běhá krátká rovinná trať, jak 
s překážkami tak bez nich a 
vícekrát po sobě. 
Sport pochází z USA. 
Český dog racing klub  se zaměřil na všechna plemena včetně kříženců. 
 

Pes nemusí nic umět, trenéři vše vysvětlí. 
Rovinnou trať může pes běhat od pěti - šesti měsíců. 
Rovinná trať, cca 100 m, která je ohraničena plotem, takže pes nemůže utéci. Cílem 
je doběhnout 
a) jako první do cíle 
b) v co nejrychlejším čase na konec. 
Psi běhají rovinnou i překážkovou trať za umělou návnadou,  (může být střapec, 
kožka). Trať se může skládat ze tří až pěti nízkých překážek. Cíl je ohraničen 
stěnou, ve které je probíhací otvor odpovídající velikosti psa. Stěna je z molitanu, 
aby nemohlo dojít ke zranění psa.  

1. Psi startují skupinově ze startovních boxů a dobíhají do cíle otvorem cílové 
stěny. Pes, který vyběhne jako  první do odchytového prostoru, vyhrává. 

2. Psi startují sólo ze startovních boxů a dobíhají do cíle, kde uloví umělou 
návnadu. Zde se měří čas a vyhrává nejrychlejší pes v součtech. 

Na trénincích se běhá rovinná i překážková trať a ze začátku se psi vypouštějí 
jednotlivě. Se skupinovými běhy se začíná v okamžiku, kdy je pes fixovaný na 
střapec, je pohlavně dospělý a umí vybíhat z boxů. 
Nesnášenlivá plemena mají svoji kategorii sólo běhů, při kterých se jim měří čas a 
sčítá se. 
Každý majitel si může následně po tréninku vybrat  v racingu svojí vyhovující 
kategorii, která jeho psovi bude nejvíce sedět. 
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a) skupinové běhy 
b) sólo běhy se zabíháním skrz stěnu do 
odchytového prostoru na čas 
c) sólo běhy s ulovením střapce bez 
zabíhání skrz stěnu do odchytového 
prostoru na čas. 

Cross people dog racing - zaměření 
na tým  

- páníček a pes běží spolu přes 
jednoduché překážky cca 300 m dlouho 
trať na čas. Sport rozběhnutý od roku 
2017 klubem ČDRK. 

 
Tréninky probíhají na Praze 
9. Bližší info na: 
Kontaktní adresa pro ČDRK 
Renata Hofmann 
Broumarská 39 
198 00  Praha 9 - Kyje 
tel.: +420 602 200 270 
mail: 
info@ceskydogracingklub.cz 
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Kompulzivní poruchy 
Závažná psychická onemocnění postihují nejen populaci lidskou, ale i psí. Není divu 
– psi s námi sdílejí způsob života, který leckdy vůbec neodpovídá jejich přirozeným 
potřebám, je plný nejistoty, spěchu, potlačovaných a pak náhle prudce uvolněných 
emocí… Navíc stejně jako u lidí hraje také u psů významnou roli dědičnost. Psi, kteří 
byli mnohdy po staletí šlechtěni na určité vlastnosti a schopnosti, mívají velice 
citlivou nervovou soustavu. Když se pak dostanou do nevyhovujících podmínek 
nebo do vypjatých situací, nervy jim „rupnou“, nevydrží nápor a v jejich chování 
může dojít k vážným a těžko ovlivnitelným změnám. Jedním z poměrně častých 
psychických onemocnění psů jsou kompulzivní (nutkavé) poruchy. Zpravidla se 
vyvinou z normálního spektra činností (péče o srst, příjem potravy, chůze). Projevy 
jsou však mimo kontext, repetitivní, přehnané, ritualizované a těžko přerušitelné. V 
pokročilých případech psi vykazují nenormální chování po většinu dne, což vede 
k jejich úplnému vyčerpání. O vlivu dědičnosti svědčí fakt, že některé poruchy jsou 
typické pro určité plemeno. Prokázán byl i větší výskyt u samčího pohlaví. Ale 
kompulzivní porucha se může vyskytnout u všech plemen psů, stejně jako u obou 
pohlaví. Nejčastější formou je točení za ocasem a jeho chycení a kousání (typické 
pro německé ovčáky a bulteriéry), točení za slabinou/bokem, její uchopení a sání 
nebo olizování (dobrmani), úporné olizování předloktí nebo tlapek (retrívři), chytání 
„prasátek“ – odlesků světla (borderkolie). Na začátku onemocnění ohrožují postižení 
psi nejvíce sami sebe. Postupně se však stávají nebezpečnými i pro osoby či zvířata 
bránící jim v jejich bludných projevech během záchvatů.  
Diagnostika a léčba 
Kompulzivní porucha obvykle začíná jako reakce organismu na omezení prostoru a 
na další stresové faktory, jako jsou kruté zacházení, tresty, nepřiměřená zátěž, příliš 
silné zevní podněty, nuda, strach, nejistota a frustrace. Podstata onemocnění není 
dosud zcela jasná. Byla prokázána účast neurotransmiterů, především beta-
endorfinů, serotoninu a dopaminu. Při kompulzivním chování dochází v CNS 
k vylučování endogenních opioidů, což může pomáhat zvířatům vyrovnat se 
s podmínkami, které neodpovídají jejich přirozeným potřebám. K prvním projevům 
nemoci dochází obvykle s nástupem dospělosti, tedy kolem jednoho roku věku, 
často to bývá i dříve. 
Při stanovení diagnózy se vychází především z anamnestických údajů a vlastních 
pozorování projevů psa (popřípadě videozáznamů). V jedné švýcarské studii 
zkoumající pomocí magnetické rezonance mozky dobrmanů s kompulzivní poruchou 
byly sice zjištěny strukturální abnormality, které se podobaly změnám nacházeným 
u lidí trpících OCD (obsedantně kompulzivní poruchou), ale takováto vyšetření se 
pro vysokou finanční náročnost a nesnadnou interpretaci nálezů rutinně 
nepoužívají. Je však třeba vzít v úvahu fyzická onemocnění, která mají podobnou 
manifestaci příznaků, jakou vykazuje postižený pes. Proto prvním „nápravným“ 
opatřením by měla být cesta k veterináři, eventuálně k veterinárnímu specialistovi 
(neurolog, internista, ortoped, dermatolog…).  
Některé případy, zvláště jsou-li podchyceny na samém počátku, se dají dobře 
ovlivnit změnou prostředí, cíleným cvičením a použitím léčiv, která se osvědčují u 
lidí. Ovšem u poruch, které se projevují nekontrolovaným kousáním vlastního těla 
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nebo nepředvídatelným napadáním ostatních psů či lidí, je nutné brát v úvahu 
především bezpečnost a etické hledisko, tedy kvalitu života postiženého psa.  
 

Případy z praxe 
Rocky: Rok a půl starý anglický bulteriér Rocky byl vždy pohodář a nezkazil žádnou 
legraci. Ale když si jeho panička přestala rozumět se svým přítelem a velmi 
dramaticky se rozcházeli, začal se chovat podivně. Jakmile bylo „dusno“, ať se 
panička s přítelem hádala doma nebo po telefonu, zahleděl se upřeně na koberec 
nebo na stěnu a po chvíli vždy skočil, jako kdyby chytal myš, hrabal do podlahy či 
do zdi a kňučel. Nejprve to byly chvilky, pak vydržel takto „lovit“ i několik hodin 
v kuse. Tlapky i čenich měl odřené do krve a domácnost byla značně zdevastovaná. 
Přestaly ho bavit procházky, spěchal domů a tam si stále obcházel a hlídal svá 
loviště. 
Řešení se nabízelo samo a panička potřebovala jen rázné popostrčení: Definitivně 
ukončila vztah i za cenu určitých materiálních ztrát, zato ve zdraví. Odjela s Rockym 
na pár dnů do hor a zatím nechala byt vymalovat a opravit. Rocky ještě párkrát 
naznačil „lov“, především když viděl paničku nějak rozrušenou, ale brzy z něho byl 
zase ten starý pohodář.  
 

Andy: Roční pes borderkolie Andy žil na veliké zahradě u rodinného domu. Majitelé 
byli již starší důchodci a s Andym na procházky nechodili, ale na zahradě si s ním 
často hráli s míčkem, který Andy aportoval až do vyčerpání. Zhruba v šesti měsících 
začal vykazovat podivné chování při krmení: Když dostal misku s granulemi, zůstal 
nad ní stát, pomalu otáčel hlavu na stranu, až uviděl svůj ocas. Upřeně se na něj 
díval a vrčel. Střídavě hltal granule a s plnou tlamou pak vrčel na ocas, jako by to 
byl nepřítel, který mu chce jídlo vzít.  
Zkusili jsme jiný způsob krmení (z ruky a za chůze), omezení adrenalinových aktivit 
(dlouhého aportování), zařadili jsme procházky, podali léky. Stav se zlepšil, majitelé 
už léky vysadili, ale Andy byl stále u jídla trochu nesvůj. Jednou pána vzbudilo 
hrozivé vrčení a ňafání uprostřed noci. Andy našel mrtvou myš, kterou přinesla na 
práh kočka, a začal zuřivě hrozit svému ocasu, navíc se točil dokola, až sebou tloukl 
o zeď a o zem. Okřikování nepomohlo, až proud vody z hadice Andyho 
vzpamatoval. Od té doby však Andy vrčel na svůj ocas téměř neustále, protože na 
zahradě bylo stále něco, co bylo k snědku: spadané švestky a jablka, slepičince. 
Postupně začal ocas napadat zuby, až ho měl celý okousaný. Pán se poradil se 
svým veterinářem a ten ocas amputoval až u kořene. Jenže sotva se Andy zotavil a 
zjistil, že na původního nepřítele nedohlédne, našel si nového – pravou zadní nohu. 
Tu kousal tak silně, že brzy kulhal. Bolest v noze vyvolávala jen další útoky. Když se 
zoufalý majitel při jednom záchvatu snažil Andyho zastavit tím, že jej chytil za 
obojek, pustil se Andy do něj. Kousal a trhal několik minut, vůbec se nekontroloval. 
Naštěstí zasáhl soused osvědčenou hadicí… 
Po této události bylo o Andyho dalším osudu rychle rozhodnuto, musel být uspán. 
Nejen kvůli potenciální nebezpečnosti pro majitele. Pro psy, kteří žijí v neustálých 
bludech, nemají radost z jídla ani z interakcí s lidmi, zraňují se a způsobují si bolest 
– pro ty je život utrpením. Měli bychom jim tedy prokázat poslední milosrdnou 
službu a neprodlužovat jejich trápení.  
 



 

  
48 

Max: Půlroční jezevčík Max pocházel ze špičkového lovecky zaměřeného chovu. Žil 
v domku s dvorkem, v rodině se dvěma malými dětmi. Většinu času trávil v kuchyni, 
vyvenčit se chodil na dvůr. Na procházky mimo dům s ním chodil majitel jednou či 
dvakrát týdně. Pes neměl žádný výcvik, byl držen jako mazlík. V emočně vypjatých 
situacích (křik dětí, přípravy k odchodu z domu, chystání krmiva, okřikování 
majitelkou) se točil dokola a chytal slabinu, kterou pak držel a naříkavě přitom 
kňučel. Zpočátku bylo možné toto chování přerušit tlesknutím nebo plácnutím psa, 
později však nevnímal okolí a vydržel si sát slabinu po většinu dne. 
Doporučila jsem nabídnout Maxovi nějaké radostné aktivity (procházky, plnicí 
hračky, hry, cvičení), naučit jej relaxovat a odpočívat a držet jej dál od iritujících 
podnětů. Majitel jej začal brát s sebou do práce, kde byl Max spokojený a bez 
příznaků. Ale večery a víkendy trávil stále ve stresujícím prostředí a s lidmi, jejichž 
chování, které nedokázali změnit, jej nepřiměřeně rozrušovalo. Proto byl nasazen 
lék clomipramin (osvědčený v terapii lidí s podobnými problémy). Po dvou měsících 
však došlo k určité toleranci a snížení účinku léku. Majitelům bylo důrazně 
doporučeno najít psovi nový domov namísto zvyšování dávky léku, k čemuž se 
nakonec také odhodlali. Maxe se ujala chovatelka, z jejíhož chovu pocházel, a hned 
ho plně fyzicky i mentálně zaměstnala aktivitami, které pro něho byly přirozené a 
příjemné. Už za týden pes úspěšně složil první lovecké zkoušky a bylo možné dávku 
léku začít snižovat až k úplnému vysazení. Max je více než dva roky zcela v pořádku 
a užívá si práci v lese. 
 

Závěr 
Tak jako u všech nemocí, i v případě kompulzivních poruch je lepší prevence, než 
náročná a mnohdy málo účinná léčba. To znamená především zodpovědnost při 
pořizování psa a vytvoření adekvátních podmínek pro jeho správný vývoj a vyžití 
vzhledem k plemeni a k povaze. Vyskytne-li se náznak kompulzivního chování, mělo 
by se ihned řešit s odborníkem. Čím pokročilejší stav, tím menší je naděje na 
vyléčení.                                                                             MVDr. Hana Žertová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM / Ch. Fuego Třpytivý sníh, maj. Galgaňáková Yvona 
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Babo, raď! Když pes šílí z ohňostroje 
Proč se psi bojí ohňostroje? 
Strach z petard a rachejtlí je jedním z nejčastějších psích strachů. Není divu: Psi 
mají mnohem jemnější sluch než my a intenzivně slyší i takové zvuky, které my ani 
nejsme schopni vnímat. Navíc si psi nedokážou tyto zvuky vysvětlit a přiřadit je ke 
konkrétnímu původci. Nepříjemné svištění a práskání ve tmě, spousta barevných 
efektů a k tomu povyk davu lidí vyvolají u většiny psů určité znepokojení. Jde-li o 
nervově vyrovnaného a správně socializovaného jedince, během ohňostroje jsou s 
ním jeho lidé doma a nic zlého se nestane, zpravidla na něm silvestrovské oslavy 
nenechají žádné následky. Ovšem stačí málo, aby vznikl obrovský a těžko 
zvladatelný strach. 
Někteří labilnější psi se bojí třaskavých zvuků již od štěněcího věku, jiní začnou mít 
strach v pubertě nebo na sklonku stáří. Psi, kteří prožili v souvislosti s ohňostrojem 
nějakou nepříjemnost (byli sami doma, příliš se vylekali, zaběhli se apod.), si mohou 
vytvořit fobii na všechny ostré zvuky, ale i na všechny situace, které jim jen 
zdánlivě připomínají prožitou hrůzu (tma, zima, sníh, hvězdná obloha). Takoví psi se 
pak celou zimu bojí vystrčit nos na ulici a venčení je utrpením jak pro ně, tak pro 
páníčky. 
Metody odstraňování strachu 
Nejvíce se v boji se strachem osvědčila kombinace dvou metod: systematické 
desenzitizace a kontrapodmiňování. 
Při desenzitizaci se pes vystavuje strachovému podnětu jen v takové míře, aby 
podnět zaregistroval, ale nebál se. Pak se systematicky zátěž zvyšuje, ale stále jen 
tak, aby pes nebyl vystrašený, naopak, aby dospěl ke stavu uvolnění. V případě 
ohňostroje lze tento postup praktikovat s pomocí speciální CD nahrávky. Hlasitost a 
rychlost postupu se dá přizpůsobit individuální toleranci každého psa. Pak už záleží 
jen na trpělivosti a důslednosti majitele, kdy se obávané zvuky stanou běžnou a 
bezvýznamnou zvukovou kulisou všedního dne. 
Kontrapodmiňování znamená vytvoření nového pocitu při poslechu zvuků 
ohňostroje. Dosud měl pes pocit strachu a ohrožení, kdykoli zaslechl zvuk petardy. 
Když se tyto zvuky začnou pravidelně a stále spojovat s něčím příjemným 
(krmením, hrou), pocit děsu vystřídá pocit radosti. Také tuto metodu lze velice 
dobře procvičovat s pomocí CD nahrávky. 
Kdy začít? 
Během celého nácviku by pes neměl přijít do styku s ohňostrojem a zvuky střelby v 
plné síle. To by mohlo vrátit veškerou snahu zase na začátek. A protože celý postup 
trvá mnoho týdnů i měsíců, bylo by nejlepší začít s terapií hned po silvestru. To 
však bývají psi ještě příliš vyděšení a spousta okolností jim stále připomíná ten 
děsivý zážitek (vánoční stromek v obýváku, venku tma a zima). Proto se přikláním 
spíše k jarnímu období. Jen pozor na různé oslavy a výročí doprovázené 
ohňostrojem! Před těmi byste měli psa uchránit nejlépe tím, že s ním odjedete včas 
pryč. 
Práce s CD 
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Akustická pomůcka s nahrávkou ohňostrojových zvukových efektů má tři různé 
úrovně: 
1.      Občasné prásknutí petardy 
2.      Petardy a rachejtle před půlnocí 
3.      Silvestrovská půlnoc 
Začíná se vždy na první úrovni. 
Tréninkový postup se skládá ze tří etap: desenzitizace (pomalé přivykání na 
strachový podnět), kontrapodmiňování (vytváření nové odpovědi na původně 
strachový podnět) a střídání podmínek a prostředí tréninku. 
Další možnosti využití CD 
Tato akustická pomůcka se dá velice dobře využít i k prevenci strachu z ohňostroje. 
Pokud se přehrávání CD (zpočátku na nejnižším stupni hlasitosti s velmi pomalým 
zesilováním) stane běžnou denní rutinou tam, kde je čerstvý vrh štěňat, je velmi 
pravděpodobné, že se tyto zvuky stanou pro mladé psíky zcela normální kulisou, 
podobně jako např. zvuky kuchyňských spotřebičů. Předpokladem takovéhoto 
využití však je naprostý klid feny při přehrávání. 
Podobně se dá s nahrávkou pracovat i po přivezení nového štěněte domů nebo při 
kurzech ve štěněcích školičkách. Jen je třeba vždy dodržet velmi pomalý postup od 
nejtišších a nejméně iritujících zvuků k hlasitějším a dráždivějším a žádný z 
přítomných pejsků nesmí projevit nervozitu či strach. 
Strachem ze střelby, třaskavých zvuků petard a ze svištění a práskání ohňostroje 
trpí mnoho psů. S pomocí tréninkového CD a podrobného návodu lze i na tento 
strach vyzrát. S tréninkem je dobré začít v době, kdy je od ohňostrojů klid – tedy 
na jaře a v létě. 
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Kupní smlouva při prodeji zvířat 
     Kupní smlouva nemusí být uzavřena písemně (vyjma určitých věcí – typicky 
nemovitostí), avšak písemnou formu lze s ohledem na případná rizika při 
následných sporech vřele doporučit. 
     Kupní smlouva je upravena Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Dle 
zákonné definice se kupní smlouvou prodávající zavazuje smlouvy předat konkrétní 
věc kupujícímu a převést na něj vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje uhradit 
prodávajícímu kupní cenu. 
     Nezbytnou náležitostí kupní smlouvy tedy je identifikace smluvních stran 
(prodávající a kupující) a identifikace předmětu koupě. 
     S identifikací věci nebude zpravidla problém v případě prodeje jednoho mláděte. 

Lze však sjednat i „hromadnou“ koupi všech mláďat z jednoho vrhu, a to i před 
uskutečněním vrhu. V takovém případě jdou rizika z nevydařeného vrhu (početně, 
zdravotně) za kupujícím.  
      Kupní smlouvu lze uzavřít i bez sjednání kupní ceny, avšak doporučit to nelze. 
V takovém případě by kupující byl povinen uhradit prodávajícímu „kupní cenu, za 
niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných 
smluvních podmínek obvykle prodává“. 
      Vlastnické právo k převáděné věci (tedy i zvířeti) přechází na kupujícího již 
účinností smlouvy, není tedy vázáno ani na předání věci kupujícímu, ani na 
zaplacení kupní ceny kupujícím. Smluvní strany si mohou okamžik přechodu 
vlastnictví ujednat odlišně – typicky např. vázat přechod vlastnictví až na zaplacení 
kupní ceny. Má-li tedy být zaplaceno po předání zvířete a chovatel má pochybnosti 
o dobrých úmyslech či finančních možnostech kupce zvířete, lze začlenění takového 
ujednání do kupní smlouvy doporučit – v jeho důsledku je chovatel majitelem 
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zvířete až do plného zaplacení kupní ceny kupujícím. Aby tato tzv. výhrada 
vlastnictví byla účinná i vůči třetím osobám (tj. aby kupující nemohl platně zvíře 
prodat další osobě před jeho zaplacením prodávajícímu), musí být podpisy na kupní 
smlouvy úředně ověřeny. 
     Nebezpečí škody na zvířeti přechází na kupujícího převzetím zvířete. A co 
vlastně přechod nebezpečí škody na zvířeti znamená? Stručně řečeno, tíží-li 
nebezpečí škody stále prodávajícího, a zvíře onemocní nebo se zraní, pak 
prodávající nebude moci splnit svou povinnost z kupní smlouvy dodat kupujícímu 
zvíře „bez vad“. Pokud k onemocnění nebo zranění zvířete dojde již v okamžiku, kdy 
nebezpečí škody přešlo na kupujícího, jdou veškeré následky za kupujícím. I 
přechod nebezpečí lze smluvně navázat na jiný okamžik. 
     Má-li být zvíře předáno jinde, než v místě chovu, je dobré toto výslovně uvést 
do smlouvy, a zároveň dojednat, kdo ponese náklady na dopravu zvířete na toto 
jiné místo dodání. 
     Kupní smlouva může obsahovat tzv. výhradu zpětné koupě. Jejím 
prostřednictvím vzniká prodávajícímu právo požadovat po kupujícím, aby mu 
prodanou věc převedl a předal zpět. To může být praktické např. v situaci, kdy si 
chovatel není jist, zda je kupec vhodným „páníčkem“ pro zvíře z jeho chovu, avšak 
chce mu dát „šanci“. Tato výhrada může být sjednána i opačně, tj. jako právo 
kupujícího vrátit koupené zvíře prodávajícímu (výhrada zpětného prodeje). Není-li 
ve smlouvě ujednaná jiná lhůta, lze tyto výhrady uplatnit do tří let. 
      V kupní smlouvě lze dále sjednat předkupní právo, které zavazuje vlastníka 
zvířete, aby v případě zájmu o prodej zvířete jej nejprve nabídl tzv. překupníkovi 
(může jím být prodávající nebo jakákoliv jiná osoba), a to za stejných podmínek 
(finančních a jiných), které mu nabízí zájemce o zvíře. 
      Rovněž lze dohodnout tzv. koupi na zkoušku. Kdo koupí věc na zkoušku, kupuje 
s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí. Neujednají-li strany jinou zkušební 
lhůtu, činí u movitých věcí tři dny od uzavření smlouvy. Převzal-li kupující věc a 
neodmítne ji u prodávajícího ve zkušební době, platí, že koupi schválil. 
      Dalším možným ujednáním je výhrada lepšího kupce. Prodávající má při této 
výhradě právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě, která (není-

li sjednáno jinak) lhůta činí u 
movitých věcí tři dny od uzavření 
smlouvy. O tom, zda je kupec lepší, 
rozhoduje prodávající, přičemž lepším 
může z pohledu prodávajícího být i 
kupec, který nabízí nižší cenu, než 
původní kupující. 
      V každém případě je nutné 
přípravě kupní smlouvy věnovat 
dostatečnou pozornost, protože 
mohou předejít mnoha sporům a 
nedorozuměním mezi smluvními 
stranami. Neuškodí mít vzorovou 
smlouvu zpracovanou právníkem  

z oboru.  
       Mgr. Petr Mikysek, advokát, www.prava.cz  

Donar a Dagan Ice flower 
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Venčení pejsků v zimě má svá pravidla 
     Pes žijící celoročně venku je lépe vybaven na to, aby se se sněhovou nadílkou a 
chladem vypořádal. Podmínkou je samozřejmě dobře zateplená bouda, která 
neprofukuje. Jinak je tomu u psů chovaných v bytě. Ti se na mrazivé počasí hůře 
adaptují, zažívají teplotní šoky a vlivem mrazu a nepříznivého počasí jsou více 
ohroženi nemocemi z prochladnutí. Jaký režim venčení je tedy přes zimu 
nejvhodnější? 
     Vyjít si ven na procházku z vyhřátého bytu do třeskutých mrazů je velký nápor 
nejen pro lidský organismus. Hůře ho snášejí i psi zvyklí žít se svým pánem v teple 
domova. Vycházkový režim by měl vždy zohledňovat aktuální počasí, snažte se tedy 
vždy vyhnout největšímu nečasu. Pokud mrzne, venčení absolvujte v ostřejším 
tempu a dohlédněte, aby pes nepostával na jednom místě, ale byl v čilém pohybu. 
Sníh sám o sobě psovi neuškodí, naopak – některá plemena, jako třeba lovečtí či 
severští psi, z něj budou nadšená. Horší už je pohyb na náledí, prosolených 
chodnících nebo za obzvláště tuhých přízemních mrazíků. Posypová sůl dává psím 
tlapkám hodně zabrat, zvláště jemné kůži mezi prsty. Vyplatí se před procházkou, 
ale i po ní tlapky ošetřit vazelínou nebo jakýmkoli hutným promašťujícím krémem. 
Po příchodu z venku je šetrně omyjte, osušte a taktéž promažte. Pozor! Nikdy je 
neomývejte příliš teplou vodou. Polštářky na tlapách jsou podchlazené a pro psího 
miláčka by to bylo bolestivé. Ideální je vlažná voda. 
Vyčůrat a zpátky domů 
     To, jak pejsek nízké teploty zvládá, se odvíjí od mnoha faktorů, například na 
jaké teploty jsou zvyklí, také od stáří, plemena či obvyklé pohybové aktivity. Třeba 
štěňata by v mrazech neměla 
být dlouho venku hlavně z 
toho důvodu, že ještě nemají 
vyvinuté plnohodnotné 
osrstění. V případech 
extrémních mrazů zkraťte 
délku pobytu venku na 
minimum a podřiďte ji účelu. 
Za zvážení stojí i psí oblečky. 
U některých psů se nejedná 
pouze o módní výstřelek, ale 
praktický doplněk z nutnosti, 
který udržuje záda a bedra v 
teple. Nejvíce ho využijí 
choulostivá plemena s 
nedostatečnou hustotou srsti. 
Bude-li přát počasí, ani v 
zimě se nemusíte vzdávat 
dlouhých procházek a výletů. 
Při delších výletech oceníte 
šikovné pomocníky, například 
tašky na nošení, které se 

Podzim a samojedi, CHS Vidnavská záře 
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zvláště hodí na menší pejsky, když jim dojdou síly nebo závěje budou příliš vysoké.  
Péče o kožíšek 
     Základní zimní péče zahrnuje pravidelné kartáčování a zastřihávání srsti, což je 
důležité zejména u dlouhosrstých plemen. Koupání v tomto ročním období veterináři 
příliš nedoporučují. Zkuste očistit pejskovi kožich napadlým sněhem a mějte po ruce 
ručník, kterým srst vytřete do sucha. Pokud už hygiena musí být, koupání 
naplánujte na večerní hodiny a s pejskem nechoďte ven dřív než po 10 hodinách od 
koupele.  

  V. Ročková 
 
Psí tlapky a posolené 
chodníky 
     V posledních dnech již na 
některých místech napadl sníh, v 
nižších polohách může nasněžit 
každou chvíli. Pro některé psy je to 
vyloženě radostná událost, jiní se 
snaží co nejrychleji vyvenčit a zase 
rychle domů, jenom aby si moc 
nezmáčeli tlapky. Žádný z nich se 
však nevyhne nástrahám, které 
číhají na chodnících a silnicích. 
     Posypová sůl, která se v 

zimních měsících objevuje na většině komunikací, je velmi agresivní. Způsobuje 
popraskání polštářků a kůže mezi nimi a nepříjemné pálení tlapek. V kombinaci s 
dalšími posypovými materiály může zapříčinit i větší poranění pacek. To může i 
tomu největšímu psímu milovníkovi zimních radovánek pokazit radost z procházek a 
majitelům přidělat trápení s ošetřováním bolavých tlapek.  
     Ne každý může tento problém řešit tím, že vyjede se psem za město a vypustí 
ho až tam, kde leží čistý sníh, nebo ho přenese do parku či na nejbližší louku. 
Jak zabránit poranění tlapek psa? 
     V prodejnách se zvířecími potřebami nebo ve veterinární ordinaci seženete 
speciální mastičku na ošetření polštářků. Použít se dá také takzvaná čistá vazelína, 
která se prodává v lékárně. Psovi vazelínou či mastí natřete polštářky tlapek před 
procházkou. Po návratu tlapky opláchněte čistou vodou, vysušte je a opět použijte 
přípravek k ošetření. 
     Dalším řešením jsou psí botičky. Můžete mu je sami ušít nebo koupit. Ve 
specializovaných prodejnách nabízejí botičky různých velikostí. Odborníci doporučují 
vzít psa do obchodu s sebou a boty mu vyzkoušet. Neměly by psovi tlapku příliš 
svírat a zároveň by měly držet tak, aby nesklouzly, jakmile pes popoběhne nebo 
povyskočí. 
Než vůbec poprvé vyrazíte se svým psem do zasněžené krajiny, neměli byste 
zapomenout ostříhat srst na tlapkách a mezi polštářky, protože zmrzlé kuličky 
sněhu, které se na srst nabalují, mohou zvířeti ztížit pohyb ve sněhu. U 
dlouhosrstých plemen by se podobně měla upravit i srst na břiše a na uších. 
                                                                              Autorka: Dominika Škamlová    

CIB Multi CH Elite BG´s Phantasia de Zakouma 
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Klíšťata se k zimnímu spánku neukládají 
     Ačkoliv by se mohlo zdát, že s přicházejícím podzimem se těchto nebezpečných 
parazitů zbavíme, není to pravda. Vlivem klimatických změn jsou klíšťata aktivní po 
celý rok a je potřeba se před nimi chránit permanentně. Ostražití bychom měli být 
nejen u sebe a dětí, ale také u našich psů a koček. 
     Napadení parazitem během podzimních měsíců s sebou navíc nese i větší riziko 
onemocnění, neboť klíšťata jsou v této době více zamořená a infekční. Touto dobou 
se totiž nacházejí ve svém vyšším vývojovém stádiu, jemuž musí předcházet nasátí 
krve. Protože parazit musel sát krev jiného zvířete, riziko jeho infekčnosti se 
zvyšuje. Při úvahách, zda je prevence opravdu nezbytná, je dobré si připomenou 
pár základních faktů. 
     Samička klíštěte je schopna snést až 7 000 vajíček a všechna mohou být 
infikována např. boreliózou. Samotný vývoj klíštěte trvá 4 až 6 měsíců, ale na svého 
budoucího hostitele může čekat až rok. Nikdy tak nemůžeme mít jistotu, že zrovna 
nás nebo našeho psa nepotká při procházce lesem klíště přenášející lymskou 
boreliózu, babeziózu nebo klíšťovou encefalitidu. A přitom stačí pouze zamezit 
přisátí klíštěte a 
tím i přenosu 
infekce.  
     Kočku i psa 
před klíšťaty (a 
zároveň i 
blechami) 
dlouhodobě 
ochrání např. 
antiparazitární 
obojek. Jediné, 
co je při 
aplikaci obojku 
potřeba, je, 
aby byl 
nasazen tak, 
aby byl v 
kontaktu s kůží 
zvířete. Z obojku se postupně uvolňují látky, které zvíře před klíšťaty ochrání. 
Nasazený antiparazitární obojek tak nabízí velmi účinnou, dlouhodobou a pohodlnou 
ochranu pro vašeho domácího mazlíčka a tím i ochranu zdraví vaší rodiny. 
     Přehled onemocnění přenášená klíšťaty aneb minimálně tři důvody k 
dlouhodobé prevenci psů i koček před klíšťaty 
Anaplazmóza - je v České republice nejrozšířenějším onemocněním přenášeným 
klíšťaty. Až 26 % psů u nás trpí tímto onemocněním. Pokud krev takto nakaženého 
zvířete saje klíště, které se následně přemístí na člověka, je zde reálná šance 
nákazy tímto onemocněním i u člověka. Příznaky tohoto onemocnění jsou např. 
horečka, deprese, anémie, ztráta hmotnosti.  
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     Babezióza – je dalším z onemocnění přenášených vektory. I v tomto případě 
jsou vektory klíšťata. Projevuje se nechutenstvím, horečkami, mezi příznaky se 
může řadit taktéž zvracení, hubnutí, stomatitidy (zánět sliznice dutiny ústní) s vředy 
atd.  
     Borelióza – přisaje-li se infikované klíště na svého hostitele, přenáší do jeho 
těla spolu se svými slinami také bakterie borelie. Důležité je proto vůbec zamezit 
samotnému přisátí klíštěte do kůže. Borelióza se projevuje letargií, horečkami a 
významným kolísáním tělesné teploty. Jeho následky jsou potom artritida, 
poškození centrálního nervového systému, srdce, ledvin a jater.  
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Podzimní setkání se samojedy 
Poslední říjnový víkend v kempu Olšovec v Jedovnici 
pořádal spolek Samojedi-CZ „Podzimní setkání se 
samojedy“. Tato akce je již několikátým setkáním 
majitelů samojedíků, ale přidat se mohou i majitelé 
jiných plemen.  
Při jarním setkání se zaměřujeme na ukázky přípravy na 
výstavu, tedy groomingu, tak jako ukázky vystavování, 
handlingu. Lidé se učí své pejsky učesat, mohou si vyzkoušet fénování, tak jako 
vystavování v kruhu. Aby nikdo nezahálel, ostatní si mohou svého samouška 
zapřáhnout do spřežení, na kolobku, či zkusit, zda utáhne pneumatiku.  
Podzimní setkání bylo zaměřeno na závodění. Závodníci se mohli přihlásit do 
kategorie koloběžka, kolo a samozřejmě běh. Letošní počasí nám moc nepřálo, o to 
více si to užívali samojedíci. Aby páníčkům nebylo líto, že se nemohou proběhnout 
za deště, do zápřahu byli vybráni i 4 silní jedinci z našich řad silných a otužilých 

mužů... synchronizace nohou byla naprosto 
úžasná! 
V pátek tradičně probíhá seznamovací 
opíkačka, v sobotu po závodech jejich 
vyhlášení a ocenění úspěšnějších, krátká 
schůze spolku, přednáška či diskuze, hra o 
ceny a potom volná zábava, konzumace 
pochutin a poživatin.  
Vždy panuje výborná atmosféra, o smích, 
zábavu není nouze a těšíme se opět na jarní 
setkání.                                                     

        Ladislav Piskacis, předseda spolku  
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Zajímavosti ze světa psů  
     I psi mají své otisky prstů – otisky čenichů. Právě psí čenich je totiž u každého 
psa natolik unikátní, že ho lze použít k jeho identifikaci, stejně jako je tomu u lidí 
díky otiskům prstů. 
     Obecně se traduje, že psi se nepotí, ale při vysokých teplotách se ochlazují 
pomocí vyplazeného jazyka. Ale přeci jenom se u nich nějaké potní žlázky najdou. A 
to mezi polštářky na  jejich tlapkách. 
     Nejslavnější hollywoodskou hvězdou je dodnes ovčák Rin Tin Tin. Sám si 
dokonce podepisoval smlouvy na filmy. Používal k tomu otisk své tlapky.  
     Staří Egypťané prosluli svou úctou nejenom ke kočkám, ale i ke psům. Když 
zemřel jejich psí druh, oholili si obočí, do vlasů si vetřeli bláto a po několik dní nosili 
smutek.  
     V roce 2003 vymyslil jistý dr. Roger Mugford 
zařízení, které bychom klidně mohli nazvat 
„ocáskoměrem“. Podivínský vědec tvrdí, že jeho 
vynález je schopen podle intenzity vrtění psího 
ohonu bezchybně odhadnout psí náladu. A to jak 
dobrou tak špatnou. 
     Ucho psa je utvořeno tak, že má samočistící 
schopnosti. Srst v oblasti vnitřního ucha slouží 
k ochraně před proniknutím cizích těles, např. 
obilného zrna apod. Zvukovod psů i koček je jiný než 
u lidí. Je mnohem tenčí, více zaúhlený a kromě toho 
také delší. Když se snažíme uši psa vyčistit třeba 
vatovou tyčinkou, stává se pravidelně, že veškeré 
nečistoty zatlačíme ještě hlouběji, což může mít 

nepříjemné následky pro 
zdraví vašeho psa. 
Výjimkou jsou některá 
plemena např. pudl (ten 
má zvukovod až tak 
nadměrně zarostlý, že má 
smysl v něm částečně 
osrstění odstranit).  Zdravá 
zvířata, jejichž uši mají 
světle růžovou barvu, 
nezapáchají a není na nich 
ani hnědý povlak žádnou 
takovou ani jinou péči 
nepotřebují.  
 

 

Donar Ice flower 

My Moonlight Orleansnow, maj. Jungrová Eva 
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Přes dva miliony misek pro psy v útulcích 
     Jubilejní 10. Ročník kampaně „Pomozte naplnit misky v útulcích“ pokračuje 
v pomoci útulkům a jejich čtyřnohým svěřencům. Za uplynulých 9 let se podařilo 
mezi útulky rozdělit neuvěřitelné 2 miliony psích a kočičích misek krmiva značek 
Pedigree a Whiskas. 
     Kampaň „Pomozte naplnit misky v útulcích“ se stala nejvýznamnější a 
nejúspěšnější aktivitou svého druhu v České republice, což dokazují i počty misek. 
Během minulých ročníků se z nich mohlo těšit 7 497 psů a 6573 koček v celkem 
233 útulcích. Cílem kampaně je zlepšit situaci psů a koček v útulcích na území 
České a Slovenské republiky. Kromě materiální pomoci také podporuje  adopci  
zvířat z útulků a provádí osvětu zaměřenou na odpovědnost majitelů zvířat. 
Spojenými silami se společnost Mars Czech a Nadace na ochranu zvířat snaží díky 
větší informovanosti veřejnosti snížit počet zvířat v útulcích. 

Více na www.naplntemisky.cz 
 
Stupně zimy 

+18 °C obyvatelé Havaje si berou na noc dvě přikrývky 
+10 °C  obyvatelé helsinských činžáků vypínají topení; Rusové pěstují kytičky 
+2  °C italská auta nejdou nastartovat 
  0 °C destilovaná voda zamrzá 
-1 °C dech se stává viditelným; Rusové jedí zmrzlinu a popíjejí studené pivo 
-4 °C pes se ti snaží nacpat do postele 
-10 °C francouzská auta přestávají startovat 
-12 °C politikové začínají mluvit o bezdomovcích 
-15 °C americká auta nejdou nastartovat 
-18 °C helsinští nájemníci zapínají topení; obyvatelé Havaje už zmrzli 
-20 °C dech se stává slyšitelným 
-24 °C německá auta nejdou nastartovat 
-29 °C pes ti zkouší vlézt pod pyžamo; Japonské automobily přestávají startovat 
-30 °C žádné normální, ani ruské auto už nejde nastartovat 
-39 °C vroucí atmosféra v Kongresu zamrzne; Rusové se zapínají vrchní knoflíky u 

košile 
-50 °C auto se ti snaží nacpat do postele 
-60 °C obyvatelé Helsinek zmrzli; tuleni opouštějí Grónsko a stěhují se na jih 
-70 °C zamrzlo peklo; univerzita v Kuzněcku organizuje přespolní orientační závod 

na zahřátí 
-72 °C advokáti strkají ruce do vlastních kapes 
-75 °C Santa Klaus opouští polární kruh 
-120 °C alkohol zmrzl; Rus je proto nasranej 
-268 °C hélium zkapalnělo 
-273,15 °C          absolutní nula; ustává pohyb elementárních částic; Rus, žužlaje 

zmrzlou vodku, připouští, že je pořádná kosa 
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Upoutávka na knížku MVDr. Hany Žertové 
http://www.hanazertova.cz/produkt/od-stenete-ke-psu/ 
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