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neznamená, že kapr z Česka pochází. Ačkoliv je dnes tato sladkovodní ryba rozšířená
po celém světě, jeho původním domovem
jsou kromě západní Evropy i jezera a rybníky v okolí Černého i Kaspického moře.
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draví a průrazní, plave v rybnících a oceáKapr je všežravec, takže se živí opravnech spousta štik nebo žraloků. Mezi rybami
máme i staré hračičky – třeba delfína. A jak du vším, co ve vodě najde. Ať už jsou to
byste charakterizovali kapra? Mně vždycky komáři či drobné mušky, nebo i různé vodpřišlo, že kapr je rozvážný. Není moc živý, ní rostliny nebo plankton. Ve výjimečných
v tichu si plave pod vodou, přemýšlí. Tako- případech však prý kapr spořádá i nějakou
vý starý pantáta, který už je zkušený a ví, menší rybku, proto ho radši nedávejte do
jak to v životě chodí. Když ho ale chtějí rodinného akvária ;-).
lidé ulovit, to se najednou dokáže pořádně
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Petr Lukeš

ZÁVODY PSÍCH SPŘEŽENÍ
Jízda se psím spřežením je jedním z nejstarších způsobů přepravy
v dějinách lidstva (vedle např. koní, velbloudů, sobů, domácího skotu, slonů
a pštrosů). Pro tah saní bylo důležité,
aby byli psi nenároční, odolní a pracovití. Často bývali krmeni jen v období dostatku a při příležitosti dobrého úlovku.
Bez jakékoliv zvláštní péče byli nuceni

přežít v drsných podmínkách převážně
severských zemí. Jen nejsilnější, nejodolnější a nejlépe využitelní jedinci byli
využíváni k dalšímu chovu. Efektivnost
držení psí smečky zvyšovala také schopnost spolupracovat při lovu různé zvěře a chránit majitele a jeho obydlí před
napadením nejen zvukovým projevem
(štěkáním), ale také aktivní obranou.

Všechny tyto předpoklady splňovala tato plemena:

Zkratky aneb v tom, aby se čert vyznal. :-)
SH – není v tomto případě označení pro Salesiánské hnutí ani pro sbor hasičů,

ale pro rasu známou jako Sibiřský husky

AM  – nikoli rádiová frekvence, ale velice oblíbený
Aljašský malamut

GP  – zklamu příznivce motorek, ale zde se nejedná o „královskou kubaturu“        

známou jako GP (Grand Prix), nýbrž o označení Grónského psa

S

– síra, latinsky sulphur? Nikoli, ale pes Samojed!

MUSHING
(závody psích spřežení)

Původ tohoto sportovního odvětví je odvozený z běžné praxe psích spřežení, jež jsou zcela
běžně využívána k přepravě osob nebo i materiálů v arktických nebo i v antarktických klimatických podmínkách (prostě tam, kde je ukrutná zima
a voda zamrzá u pusy). Ale milí ministrantští kolegové, co si budeme povídat, jsme přeci jenom chlapi, a tudíž potřebujeme neustále měřit síly. Takže
už mezi eskymáky začalo zápolení, kdo bude se
svou smečkou a saněmi první u zamrzlého jezera, kdo je nejrychlejší a nejšikovnější, a tak vzniklo
první soutěžení. Dnes existují jednotlivé obdoby
a varianty tohoto sportu, kdy pes, popřípadě celé
spřežení může táhnout buď běžce, nebo i cyklistu,
jezdce na speciální koloběžce, ba dokonce i běžce
na lyžích. Tak kterou variantu jste si vybrali :-)?
Jestli vás toto odvětví nadchlo, různé společnosti
nabízejí dokonce nejen pouhé svezení se, ale dokonce i samotné řízení psího spřežení. V nabídce

cházející z Norska, která dokázala úspěšně absolvovat nejnáročnější závod psích spřežení
Finnmarkslopet: „Projet tisíc
kilometrů norskou polární
krajinou, kde se nesetkáte s živou duší, vyžaduje velkou psychickou odolnost. Trasu jsem
zvládla za 8 dní.“ Ale že to musela být dřina! Když u nás teploměr klesne pod bod mrazu
a na zem dopadne pár vloček
sněhu, znamená to často vyhlášení kalamitního stavu, topení v domácnostech jede na
plno a než vylezeme ven, chce
to pořádně teplé oblečení
a nejméně dva kulichy. :-)
Při závodě Finnmarkslopet však nejnižší naměřená
hodnota dosáhla až k mínus
42 stupňům! Polární krajina je
vskutku krutá. Poslední známky civilizace zmizely v dálce za
výpravou, jen občas se potká
na trati, nebo na check-pointu s jiným závodníkem. Všude
kolem jen sníh. Navíc podstatnou část trati absolvuje posádka v noci – psi se méně boří
do sněhu a Jana alespoň nevidí
všude kolem tu stále stejnou
pustou krajinu.
Psům i Janě docházejí síly.
Ze všech 14 psů jich musí zůstat alespoň 5 v zápřahu. S vypjetím všech sil se nakonec vše
úspěšně podařilo a na šťastnou
závodnici a její celé spřežení
čeká zasloužený odpočinek.

Velký závod se smrtí

Na první pohled

v ýhody
a n e v ýhody
ps í ho „ pohonPůvod
u“

některých jsou i vícedenní zážitkové výpravy se spřežením – ať už na víkend, týden, ba dokonce i velká
třítýdenní výprava! To už se člověk stává „zkušeným“ mašerem (ten, co řídí spřežení). K tomu ale
nestačí jenom pevně držet opratě, ale taky se umět
o psy postarat, protože jedině tak si člověk získá jejich autoritu a bude dobrým „kormidelníkem“ :-).

Kapr
a biologie?

Potrava

Žena
za „volantem“
„Bílá pláň a po ní se žene psí spřežení. Jiskřící sníh
odletuje od psích tlapek. Na saních tažených psy stojíte vy a užíváte si ten zvláštní pocit, který prožívali
v minulosti polární lovci, objevitelé polárních krajin
nebo zlatokopové pachtící se za zlatem. Všechny tyto
lidi spojovala sounáležitost s jejich psy, protože na
nich závisel jejich život.“
Takto poeticky popisuje své pocity z jízdy mistrně Evropy v této disciplíně Jana Henychová. Ta je
zároveň prvním Čechem a vůbec první ženou nepo-
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Foto: wikipedia
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