Láska na
celý život
Pro Janu jsou
její psi vším...

Probuzení

z letního spánku
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Fluchtreflex
Manche Männer
kneifen erst im
letzten Moment
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Většina z nás má s pádem teplot do
záporných čísel a s příchodem sněhové
nadílky chuť zalézt do peřin a budík si
nastavit až na nějaké pěkné slunečné
dubnové ráno. Najdou se ale i výjimky.
Následujících šest žen začíná naplno žít,
až když krajinu pokryje sníh a led. Povypráví vám, proč je zima pro ně tolik
důležitá a jak si ji jde pořádně užít!

Jízda snů Severští psi
svezou rádi každého, kdo
má naopak rád je

Tanec s vlky
Aby vás husky
vzali mezi sebe,
musíte se snažit

„Ráda jezdím i k moři. jen bývá zamrzlé
a u něj cedule s názvem ‚Arctic See‘! “

Jana, 40 let, musherka
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S

ympatická Jana nejprve sbírala fotky
stejně jako účast na výpravách
Rodina
sibiřských husky. Pak si jednoho
a závodech, na které se Jana
Všichni její
pořídila. A pak k němu přidala
občas vydává. „Peníze si musí- členové se
dalších 23, zapřáhla je do sání a od té
me vydělat a otáčet se tak, aby na gauč
nevejdou :-)
doby ve zběsilém tempu brázdí hřebeny Jipřišly. V naší Husky škole
zerských hor nebo polární krajinu v Norsku. Celý
(www.huskies.cz) pořádáme
její život se točí kolem psí smečky: „Ráno vstanu,
pro klienty pořádáme pobytové kurzy se psím
pustím psy proběhnout, posbírám jejich bobky,
spřežením na několik dní, nebo třeba jen
obléknu je do postrojů a vyrazíme na trénink,
půldenní kurzy. V létě organizujeme tábory pro
který zabere dost času. Pak musím se psy ještě
děti s polárními psy a angličtinou. Děláme proposedět, pokecat a kouknout, jestli jsou
gramy pro školy v přírodě, před„Chci odjet
všichni v pohodě. Pak se musím ještě
nášky… Jana tvrdí, že má práci svých
postarat o mého milého muže, protože
snů a kolotoč s ní spojený ji nemrzí:
ten nejtěžší
o muže se člověk starat musí, jinak by
a nejprestiž- „Dovolenou si užíváme, když roztaje
utekl. :-) Večer psy nakrmím, na chvíli
sníh. Pokud jedeme na závody, je to
nější závod
sednu k počítači a pak padnu za
vlastně naše dovolená. Nebo jezdíme
psích
vlast… Celkem jednoduchý život, ale
k moři. Jediný rozdíl je ten, že naposlespřežení na
dělám vše co mám ráda…“ Běhání kody bylo moře zamrzlé a u něj stála cesvětě! “
lem psí smečky je práce na plný úvadule ‚Arctic see‘:-)“ Jana zkrátka prozek. Jak to Jana dělá, když náhodou
padla kouzlu severských psů a krajině
onemocní? „Já jsem vlastně stále zdravá. Když je
pokryté ledem a sněhem… O tom svědčí i její
mi zle, tak můžu třeba kapku něco omezit, ale
přání do budoucna: „Moc bych se mi líbilo jet se
fungovat musím pořád. Pomáhá mi můj muž Rodpsy na Aljašku a odjet nejtěžší a nejprestižnější záney, společně se staráme o dům a aby vše fungvod psích spřežení na světě, Iditarod. Kvalifikační
ovalo kolem naší Husky školy, kterou provozujezávody máme odjeté, teď už mi chybí jen 2 milióme. “ Provoz 24členné psí smečky něco stojí,
ny korun a hurá za oceán!:-)“
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