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Stafordšírský bu lteriér
Třínohý jorkšírský teriér a obedience?
Jana Henychová a její husky
Dlou hosrstý německý ovčák

Tomáš Taubner a belgický ovčák

:O

-O

§,nl*ggxr&;&*xl ffiffi§ a#em6$x,§mfuet*m

ME mushing ffiffi ffiPffi MR ruZŘ ffiffi

w psmswmá

..

.

,.,1P]: ]

_,.e;,_

.,*
: +'*,Y
,:

].,.

Re S§

.,;

Odmaiička jsem byla takové zvláštnídítě, které
si moc nevědělo se sebou rady. Ve škole jsem
byla vždy šprt, ale tu a tam jsem přinesla nějakou tříclnídůtku kvůii chování" Chodila jsem
do hudebky hr,át na čelo, ale žádný velký zázrak. Piipadala jsem si vždy tlustá a ošklivá...
úbrovským a zlomcvým boclem byl pro mne
objev knížekJacka Londona. Do jeho knih jsern
5e zamilovala a od té doby jsem začala sbírat
vše o vicícil a začala si žítsvým vnitřním životem. \iždy jsme dorna měli nějakého psa a ja se
ve třinácti pokoušeia o výrobu svého prvního
postrcje, Návcdem ni byi obrázek v časopise
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Susan Butcher

psai se rOK

ij64. ly

a

závodě lclitarod,

VystrlzKy Z casoplsu mam

schované dodnes. Postupem času jsem čelo
vyrněnila za běžky a začala éra rného sportování. Vždy lni vyhovovaly náročnějšía deiší
disciplíny. Orienťák, triatlon, přespolní běhy..,
To jsotl sporty, které ve vás utužLrjí vytrvalce
na d|ouhou

tral čiověka, který

se moc nelituje

a dokáže jít za svým cílem, i když to už bolí.

,
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tcrmu našemu příliš krátký a příliš to bolí vidět
je siárnout a umírat...

- '1 -&,

Vždy jsem si chtěla pořídit svého vlastního
psa, ale pořád byl nějaký logický důvod proč
ne. A to až do té doby, kdy si psa v roce 1994
pořídii náš dědeček. Rozhodl se pro krásného
křížencemaiamuta a sibiřského husky - Kimečka. Dědeček se domní,lal, že tento pejsek bude skvěle ladit k udržované květinové
zahrádce u jejich donnku v Jizerských horách,
Roztomiié štěňátko celou zahrádku přerylo

Sibiřský husky je naprosto úžasnéplemeno. Je

to perpetum mobile Severu, Jak málo potřebuje, tak o to více prace dokáže odvést. Má
svoji hlavu, Je to pes, který ví, co chce, a ví,

a místo kytiček se náš děda snažil zoufale udr-

co nechce. Je krásný. Když mu člověk propadne
a zjistí, že to je pes jeho srdce, tak už mu není

žet alespoň dekorativní trávník" Já s Kimíkem

pomoci,.. Samozřejmě, že v hlavě hlodá myš-

běhala po Jizerkách, jezcJila na kole, brala jsem
ho s sebou na skály, když jsnre jeli lézt. Stal se
součástí rného života a já si začala pořizovat
psy daiší, už své vlastní, První byla slečna jovanka, která má i titui inženýrka, protože se
mnou absolvovala několik posledních přednášek, l\a kole jsem jezdila ještě se čtyřmi psy,
ale pak po totálnírn zkrvavení jsem s! pořídila
první káru od Františka Chlaně a i první saně
a má clráha mtrsherky se rozjela naplno..,
Dalo by se říci, že jsem žena, která běžísvůj
život se psy podobnými vlkům. Čas letí a mně

bude letos čtyřicet. Ať počítám, jak počítám,
tak ,|e to už sedmnáct let, co stále někde běhám se psy, a musím říci, že mne to stále baví,
a doufám, že ještě i dlouho bude, A místo jednoho jich mám dnes dvacet čtyři, Bylo jich ale
víc, Někteří už odešIi do psího nebe, jiní
senioři, dalšíaktivní závodníci a pak
štěňátka se skvělou závodní
dinou vadou u psů je to, že jejich život

lenka být rychle;ší, zvláště při pobytu ve Skan-

dinávii, kde se závodí hlavně s alaskány, Já
jsem moc vděčná za svoji zkušenost před dvěma lety, kdy jsem trénovala s alaskány, i s nimi
jela závod a mohla si tak vyzkoušet ten rozdíl
a pak se opět vrátit s klidem v duši ke svým
psůrn, bohatší0 zkušenost a zjištění, že jde
v životě o něco jiného než o rychlost psů"

Je to taková jedna velká rodina. Momentálně
tu najdete už čtyři generace. Heidi je prababič-

ka těch nejmenších štěňat. Můj chov navazu-
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Galibrm
for all the barking worNd

Smečka je moje rodina.

je na chov Gerta Sandwega z Německa,

kteryi

tyto psy chová více jak třicet let a dosáhl řady
závodních úspěchů.V německém mushingu je
jakousi živoucí legendou. Gert si mne ale získal
především laskavým příslupem ke svým psům
a jejich fixací na sebe. Je pro mne velkým vzorem. S ním konzultuji všechny své chovatelské
záměry a závodní plány a je mi velkou oporou
a milým přítelem. Tím, že si odchovávám své
závodníky sama, tak už tuším základní charakterové znaky štěňátek. Vlastnost, kterou u nich
hlavně oceňuji, je zájem o člověka a jejich vazba
na mne. Každéštěně musí dostat svůj vlastní
prostor; aby se ukázala auyzrála jeho osobnost

Sibiřský husky je naprosto
úžasnéplemeno, Je to
perpetum mobile Severu,
a já byla schopna ho co nejlépe poznat. Znát své

psy je jeden z nejdůležitějšíchmomentů závodů
na dlouhou vzdálenost. Pokud vás váš pes miluje

a je ochoten pro vás udělat maximum, tak už
máte vyhráno...

Se svými psy jsi už dosáhla mnoha úspěchů snad na všech distancích od sprintu až
po non-stop závody. Přecházela jsi na delší
tratě postupně, nebo jde jezdit všechny kategorie?
Sprintové závody jsou náplní podzimu a kározávodů. Je to dobrý trénink a možnost socializovat psy v závodním prostředí. Ambici běžet
rychle na krátkou trať my však moc nemáme.
Myslím si, že to je i pro psy nebezpečné vydat
ze sebe na krátkém úseku maximum. Sibiřský
husky má psáno ve standardu, že je to pes ur,
r,ných

čený
běhům na dlouhé vzdálenosti středním
"k
tempem", a toho se i držím.Další věc je ta, že
špičkovým sprintovým psem může být sibikký
husky tak do tří let svého věku, a pak už na vítěze nebude stačit. Špičkov,,ýmpsem na střední
a dlouhou trať můžebýt pes od dvou do osmi

www.

pespritelcloveka.cz

let. Po osmém roku bude ještě pořád rád jezdit
na výlety a užívatsi pohybu, pokud mu to zdraví
dovolí. Tento pes se dožije patnácti let a musíte
si tedy rozmyslet, jaké jsou vaše ambice.

V současnosti se specializuješ na dlouhé

tratě. Jak sebe a své psy připravuješ?

Příprava na longový závod probíhá vlastně

od samého narození štěňat. Musíte svého psa
dokonale poznat a vědět, jak se chová, co má
a co nemá rád. Pes vám musí naprosto důvěřovat a být přesvědčen o tom, že vaše rozhodnutí
jsou správná. Už malé štěňátko je nutné naučit,
že mu stále někdo sahá na tlapky, kouká do tlamy a pořád něco kontroluje. Už v tomto věku se
musí učit pořádně jíst, žádné babrání. Čim lépe
papá, tím lépe utíká.., Psi musí také pochopit,
že když se půjde běhat, tak to bude jistě skvělá
zábava a je jedno, jestll to je ráno, odpoledne
nebo po půlnoci.

0d podzimu se začínájezdit s

tréninkovou
károu. Já zapřahám deset nebo dvanáct psů.
Vyjíždímes károu, která má kolem dvou set
kilogramů a pro jistotu nakládám ještě barílek
s kamením, aby moc neskákala. Kára má být při
tréninku těžká, aby se vůbec dala s tolika psy zastavit, aby bylo možnékdykoliv zabrzdit a dojít
ke psu, kteryi je třeba zamotaný do šňůry a aby

měli psi opravdu co táhnout. Podzimní trénink
by měl být postaven tak, aby si zvířata vybudo-

vala svalovou hmotu pomalým, ale těžkým tahem. Když napadne sníh, tak se přejde k lehkým
saním a psi začnou nabírat rychlost.

.lsi první Češkaa zároveň první žena-cizinka, která jela a také dokončila slavné závody v Norsku,.. Jaké to bylo?
V roce 2008, když jsme se chystali do Norska
na Finnmarkslopet 1000 km, jsme s károu na,jezdili asi 900 km a na sněhu před závodem potom
2'l00 km, a z toho jsme už dva měsíce trénovali
v Norsku. Celkem 3000 km. Mám pocit, že jsem
ten podzim a zimu nedělala nic jiného, než jez-

dila se psy, ale proti Norům to bylo stále málo.
Borci, kteří jeli na vítězství,měli najeto 5000
i více

kilometrů. při tréninku i závodě stále musí-
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Výrobce: Novl Ko 5,ro., Palackého třída ] 63, 61 2 00 Bíno
e-mail: calibra@calibra-krmivo.cz

