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CZECH PUPPY 2023  
Volba nového reprezentanta  

UŽ JE TO TADY! JUBILEJNÍ 

PÁTÝ ROČNÍK VOLBY ČESKÉHO 

REPREZENTANTA JE NA 

SPADNUTÍ. ZVOLENÝ „MISTR“ 

BUDE REPREZENTOVAT CELOU 

KOMUNITU NEJEN ČESKÉ 

VEŘEJNOSTI, ALE I V ZAHRANIČÍ. 

Již po páté tu máme prestižní 

volbu reprezentanta české psí 

(a nejen psí) komunity. 

Jeden ročník byl vynechán 

z důvodu 

restrikcí 

spojených 

s Covidem-19. 

Nyní se však již 

všichni těší na 

nový ročník. A z kuloárových 

zvěstí víme, že rozhodně bude 

na co! Kdo bude zvolen novým 

reprezentantem a nahradí tak 

úřadujícího mistra J-Yita? To se 

teprve ukáže. Přípravy běží na 

plné obrátky. Volba se, jako 

vždy, bude odehrávat v našem 

oblíbeném pražském klubu 

Kotelna, jehož zázemí nám 

umožní užít si akci naplno. Nový 

držitel(ka) titulu (dříve 

nazývaném „mistr“) se tak 

zařadí po bok našich legend. 

Připomeňme si je: HACK – 

první Mr. Puppy Czech Republic 

2017. Následuje RITCHI  jako 

mistr v roce 2018. Jemu se 

ovšem podařil další významný 

milník, a to když získal titul                  

i v Evropské volbě – stal se 

1.Runner-upem! Dostáváme se 

k dalšímu mistrovi, kterým se stal 

DARK – Mr. Puppy CZ 2020, který 

se musel vyrovnat právě se 

zmiňovaným Covidovým 

obdobím, no a konečně tu 

máme aktuálního mistra 

jménem J-YIT – Mr. Puppy CZ 

2022. Chybí Vám nějaký ročník? 

Ano, a je to 

proto, že se 

přešlo na 

nový 

Evropský 

standard 

značení. Všichni reprezentanti 

komunity se účastní                             

i zahraničních akcí, odkud 

získávají nové zkušenosti                  

a kontakty a představují českou 

komunitu. 

Naše česká komunita není 

však jen o pejscích, ale                 

i  o dalších zvířátkách, jako jsou 

koně, kočky, lišky, lachtan              

a řada dalších. O to důležitější      

a zodpovědnější je jejich role. 

Každý držitel titulu se však může 

plně spolehnout na organizační 

tým, který je mu vždy ku pomoci 

po jeho tlapce a tak se žádného 

úkolu bát nemusí. 

Velký obdiv pak na 

mezinárodní úrovni získávají           

i internetové stránky      

www.jsem-pes.cz,  nikde 

v zahraničí nic podobného 

nenajdete. A také vězte, že 

kvalita a provedení našich 

akcí je na velmi vysoké úrovni 

a mohli bychom tak 

s přehledem strčit do misky 

nejednu zahraniční volbu!
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ZVÍŘECÍ   ZPRAVODAJ 

VÝBĚR 
Z PRAVIDEL 

VOLBY 

• pravidla jsou na 

www.jsem-pes.cz 

• tam je třeba se přihlásit 

• držitel titulu se účastní 

českých i zahraničních 

akcí 

• volba je genderově 

neutrální 

• účastník musí mluvit 

plynně česky 

• může být české               

i slovenské národnosti 

• má se jednat o českého 

psa či fenu nebo jinou 

psovitou šelmu 

• reprezentuje komunitu 

• účast na plánování 

akcí apod. 

„KOLIK ŘEČÍ UMÍŠ, 

TOLIKRÁT JSI ZVÍŘETEM“ 
(MAXIPES FÍK) 
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SUPER AKCE PLNÁ ZÁŽITKŮ 
Kromě samotné volby je připravena i speciální páteční zážitková akce, sobotní 

procházka a bude i možnost zakoupit si různé upomínkové předměty    
Nakonec si připomeňme           

i hlavního pořadatele                      

a současně i zakladatele 

stránek jsem-pes.cz IGYho, 

kterému se podařilo získat titul 

Mr. Puppy Gran Canaria 2019. 

Rozhovor s ním bude v dalším 

čísle. 

A co vy? Připojíte se? Kde 

najdete pravidla? No 

samozřejmě na stránkách české 

psí (a nejen psí) komunity 

www.jsem-pes.cz.  

Kolik může být účastníků? 

Jaké jsou disciplíny? Kdo přijede 

ze zahraničních hostů dělat 

porotce? To vše se dozvíte 

právě tam a samozřejmě 

v našem zpravodaji. Už teď ale 

můžeme prozradit, že se chystá 

celá řada novinek, ať už 

v podobě možnosti dokoupení 

si různých doplňků, ale také 

v podobě speciální zážitkové 

akce, která tu ještě nemá 

obdoby!!! (dle utajeného dobře 

informovaného zdroje blízkého 

organizačnímu týmu víme, že je 

to velké, modré a sežere to 

hodně elektriky ☺ ☺ ☺ ). 

Rozhodně to bude 

nezapomenutelný zážitek a celý 

tým se opravdu hodně snaží, 

aby se to všem co nejvíce líbilo. 

A to nemluvíme jen o samotném 

večeru, ale i o doprovodném 

programu. 

Jako obvykle se uskuteční 

procházka Prahou spolu se 

zahraničními porotci. Kromě 

toho už den předem proběhne 

zážitková akce (kapacita je 

však bohužel omezena) a také 

posezení v baru. Přímo na akci 

máme novinku, kterou zajisté 

ocení všichni pejsci – bazének 

s balonky! 

Takže neváhejte a přijďte se 

zúčastnit volby nebo se jen tak 

podívat a fandit. Zaručit 

předem můžeme jediné: i díky 

Vám všem to bude určitě krásný 

večer, který si moc užijeme. 

Odehraje se ve skvělých 

prostorách pražského klubu 

Kotelna. Kromě samotné volby 

máte šanci opět pozdravit i ty, 

které jste už třeba nějakou dobu 

neviděli nebo se můžete 

seznámit s někým novým.             

A myslíme i na nováčky, kteří se 

třeba bojí přijít – i o ně bude 

postaráno. ☺ 

A hlavně: bude možnost 

dovádět s ostatními zvířátky         

a kromě jiného si můžete 

zakoupit i třeba nějaký ten 

dáreček. Vše představíme 

v příštích číslech našeho 

zpravodaje – tak sledujte nejen 

nás, ale i www.jsem-pes.cz. ☺  

 

Na závěr jsme požádali           

o krátké slovo úřadujícího Mistra  

J-Yita: Co ti osobně přinesl 

získaný titul? „Kopu 

zodpovědnosti, a taky hodně 

nových přátel a lásku k české 

komunitě. Česká komunita je 

totiž unikátní a super a opravdu 

máme být na co hrdí“. 

 

Co bude v našem příštím 

čísle? Rozhovory, představení 

programu a drby ze zákulisí! Tak 

se těšte! ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

  

BlueStone 

CZECH PUPPY Org. team 
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Tento zpravodaj vychází u příležitosti jubilejní české volby a je k dispozici zdarma. 

 


