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CO JE CZECH PUPPY?  
Pár základních věcí, které byste měli vědět  

VOLBA NOVÉHO DRŽITELE 

TITULU SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ. 

PŘÍPRAVY JEDOU NA PLNÉ 

OBRÁTKY A TAK BY MĚLO BÝT 

ZŘEJMÉ, O ČEM TA „SOUTĚŽ“ 

VLASTNĚ JE. 

Tak jednak bychom si měli 

vyjasnit, zda-li je to soutěž, 

nebo volba? Ačkoliv se               

o finálovém večeru více méně 

jedná o soutěž, jde především 

o volbu nastávajícího 

reprezentanta komunity. Ten 

pak bude rok reprezentovat  

opět do další volby. Na 

různých místech můžete tedy 

spatřit oboje označení, tedy 

jak soutěž, tak volbu a ačkoliv 

se tedy jedná především            

o volbu, není ani vysloveně 

špatné označení jako soutěž – 

ono některé části programu se 

soutěžními pravidly ve své 

podstatě řídí. Nyní se tedy 

volba oficiálně jmenuje 

„Czech Puppy Contest“, dříve 

to byla „Volba Mr. Puppy 

České republiky“. 

No a jak je to s titulem?  

Psí komunita si tedy zvolí 

svého představitele, který je 

pak držitelem titulu Czech 

Puppy nebo Mr./Ms./Mx. 

Puppy ČR pro následující rok.  

Výsledný titul si vítěz volí sám. 

Soutěž (volba) byla totiž v roce 

2021 otevřena, po evropském 

vzoru, všem pohlavím, proto 

došlo i k drobné změně 

v názvu. Takže všichni 

dosavadní reprezentanti jsou 

„mistři“ a   toto oslovení je 

všeobecně vžito, byť se tím 

samozřejmě nezapomíná ani 

na další pohlaví. 

Reprezentant je tedy tzv. 

„držitel titulu“.  

„Hodně lidí má představu, 

že titul je víceméně soutěž 

krásy nebo popularity a že 

každý rok je zvolen ten 

nejsympatičtější z účastníků. 

Dále od pravdy byste nemohli 

být. Držitel titulu je  představitel 

komunity jak v česku, tak 

v zahraničí. Měl by inspirovat 

komunitu, lákat nováčky 

k zapojení, organizovat různé 

srazy nebo realizovat vlastní 

projekty pro budoucnost 

komunity. Co konkrétně bude 

držitel dělat je ale především 

na něm, na jeho plánech            

i schopnostech.  Proto je 

pečlivě vybírán porotou               

i diváky. Taková porota, 

složená ze zahraničních 

držitelů a předchozího 

českého držitele, by měla být 

schopna zhodnotit, kdo se pro 

budoucnost komunity hodí 
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ZVÍŘECÍ  ZPRAVODAJ 

NĚCO O TITULU 

• Držitel titulu je 

reprezentant  

komunity 

• Nejde o soutěž 

krásy 

• Držitel si vybírá 

svoje oslovení 

(Mr./Ms./Mx.) 

• Soutěž/volba je 

otevřena všem 

pohlavím 

• Volba začíná 

rozhovorem 

s porotou, což je 

neveřejná část 

• Ve veřejné části 

se kandidáti 

prezentují 

obecenstvu, které 

rovněž hlasuje 

• Zvolený 

reprezentant získá 

masku, šerpu        

a misku – symboly 

mistra 

KAŽDÝ PES, 

JINÁ VES 

(LIDOVÉ PŘÍSLOVÍ) 
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nejvíce, kdo má jasné plány, 

dostatečné schopnosti               

a hlavně takové charisma, 

aby jej ostatní následovali. 

Konečné slovo ale mají diváci 

a to, jak je kandidáti okouzlí na 

pódiu i mimo něj svou psí 

osobností“.  

O zvolení může rozhodnout 

i to, jak moc se kandidát 

zapojil do konkrétních aktivit 

už předtím, než je zvolen. 

Každý totiž může přidat tlapku 

k dílu a může přispět kdokoliv – 

ne jenom oficiální 

reprezentant. 

Jak ale probíhá taková 

volba? Volba začíná 

neveřejnou částí, a to je 

rozhovor kandidáta s porotou. 

Zde se právě probírá to, co je 

uvedeno výše, tedy jestli už 

nějaké zkušenosti má, zda-li  se 

již na nějakých vlastních 

projektech podílí nebo jestli 

má něco jasného konkrétního 

v plánu. Poté je veřejná část 

večera, kde se kandidáti 

prezentují obecenstvu, mezi 

sebou „soutěží“ o Vaši přízeň 

v různých disciplínách. 

Samozřejmě je jasné, že to 

nikdy není jednoduché. 

Vyskočit na pódium, něco tam 

předvádět, k tomu si už 

dlouho dopředu  rozmyslet       

a natrénovat volnou disciplínu 

– to je opravdu náročné             

a neskutečný obdiv patří všem 

těm, kteří to alespoň zkusili. 

Opravdu to není jednoduché 

a je to o to horší, o co je lepší 

Vaše „konkurence“. Všichni by 

si to ale měli především užít       

a ve finále by všichni měli 

táhnout „za jeden provaz“. 

Pokud jde o zahraniční 

reprezentaci na evropské 

volbě, ta je samozřejmě také 

hodně náročná. Velkou roli 

tam hraje především fakt,  

zda-li se jednoduše umíte 

domluvit, ideálně anglicky. 

Svůj velký podíl na Vašem 

úspěchu může mít celá řada 

faktorů, od vaší účasti na 

různých volbách v cizích 

zemích, zapojení se do 

celoevropské diskuze                   

a projektů evropské komunity, 

samozřejmě také určitě 

reprezentace předešlého 

držitele české komunity.  

Po svém zvolení je nový 

držitel titulu přivítán i do 

evropské komunity a je 

obvykle pozván, aby se 

zúčastnil jako porotce 

v některé jiné zemi. Současně 

pak organizuje pozvání jiných 

mistrů zase naopak do své 

země, tedy k nám do České 

republiky. Pokud si všimnete, 

tak k nám zatím zavítali velmi 

významní držitelé světových 

titulů, což jednoznačně svědčí 

o faktu, že česká komunita je 

v zahraničí vnímána velmi 

pozitivně a za to je potřeba 

všem dosavadním mistrům 

opravdu hodně poděkovat. 

Více o zahraničních mistrech si 

napíšeme příště, kdy k tomu 

využijeme Ritchiho. 

(pro některá fakta jsme 

tentokráte sáhli na     

www.jsem-pes.cz, článek   

„Co je Czech Puppy?“ 

s volným osobním doplněním)

ROZHOVOR 
HACK – první Mr. Puppy CZ    

Jaké jsi měl pocity, když se 

ti podařilo získat první titul 

v Česku? 

Nevěřil jsem tomu, 

nechápal jsem to, proč jsem 

zrovna vyhrál já oproti 

zkušenějším psům, když já byl 

nováček. 

Co ti titul přinesl? 

Spoustu kamarádů, zážitků 

a otevřel mi možnost cestovat 

po světě. Bral jsem svou 

reprezentaci komunity 

nesmírně vážně, abych dobře 

reprezentoval v zahraničí, 

neudělal ostudu a dobře 

představil českou i slovenskou 

komunitu světu. Objevil jsem 

lidi z různých skupin apod., 

zkrátka rozšířil jsem si svojí 

sociální bublinu. Umožnilo mi 

to také lépe pomáhat 

ostatním. 

K tomu, abys mohl 

pomáhat ostatním potřebuješ 

titul? 

Samozřejmě že ne, může 

přispět úplně každý 

z komunity, nicméně titul mi 

pomohl tím, že jsem měl 

možnost poznat spoustu lidí 

z celého světa, pochopit jejich 

různorodost a také to, že nikdo 

nemá dokonalý svět a má          

i své starosti. 

Když jsi zmínil kouty 

z celého světa, v čem se liší 

česká komunita od 

zahraničních? 
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Byť se to nezdá, na to, jak 

malá země jsme, máme dost 

rozšířenou komunitu, která je 

dost centralizovaná a nejsou 

zde samostatné spolky                

a subkomunity, což je ve 

výsledku výhoda. 

Jaká výhoda? 

Tak například nováček 

nezažívá „boj o nové maso“, 

ke které straně se přidá               

a jednotlivé skupiny tak mezi 

sebou nebojují. 

Čím to je, že jsme tak 

jednotní? 

Podle mě za to může česká 

nátura a hodně tomu přispívá 

i web jsem-pes.cz. Z vlastní 

zkušenosti vím, že v zahraničí 

žádný takový projekt 

neexistuje a zahraničí nám to 

celkem závidí a sami se musí 

spokojit pouze s klasickými 

komunikačními nástroji, jako je 

Facebook nebo třeba 

Telegram. 

Jak jsi přišel ke svému 

jménu a co znamená? 

Dostal jsem od svého 

páníčka (Igyho – pozn. 

redakce) na výběr z několika 

jmen a tohle se mi líbilo 

nejvíce. Je to zkrácenina od 

slova „Hacker“, což je 

samozřejmě trochu v žertu       

a značí to, že profesně jsem 

programátor. 

Co by jsi chtěl vzkázat 

kandidátům? Proč by se měli 

zúčastnit a zkusit své štěstí? 

Je to zážitek, který Vám 

změní život bez ohledu na to, 

jestli jste zvoleni nebo ne. 

Umožní Vám to poznat své 

vnitřní já, rozšíří Vám to obzory 

a poznáte spoustu nových lidí 

(psů).

 

ROZHOVOR 
DARK – Mr. Puppy CZ 2020    

 

Darku, povedlo se ti získat 

titul Mr. Puppy CZ 2020. Jak ses 

cítil, když jsi byl zvolen? 

Byl to pocit velmi zajímavý 

a nečekaný, až jsem z toho při 

vyhlášení tzv. „zamrznul“. 

Rozmrznul jsem až doma 

v Brně. Probral jsem se z toho 

asi až druhý den, kdy mi došlo, 

co se stalo, když jsem se 

podíval na šerpu visící na skříni. 

Co ti ten titul přinesl? 

Spoustu možností zúčastnit 

se různých soutěží                           

a společenských akcí                     

i v zahraničí. Měl jsem malou 

možnost poznat zahraniční 

puppy scénu, poznat spoustu 

dalších zajímavých štěňat           

a kulturu. 

Jak to myslíš „malou 

možnost“? 

Byl jsem zvolen v listopadu 

2019 a hned v únoru jsme jeli 

do Belgie na Darklands. Jenže 

hned den po našem návratu 

se kompletně uzavřela celá 

Evropa kvůli pandemii     

Covid-19. Dokonce jsme měli 

štěstí, že jsme se vůbec mohli 

vrátit domu. Na Evropské 

soutěži dokonce musel jeden 

kandidát z Itálie urychleně 

(doslova z minuty na minutu     

- pozn. redakce) odjet den 

před volbou, protože se 

uzavírala Italská hranice             

a nemohl by se tak dostat 

domu. Byla to složitá a smutná 

doba, umřela spousta lidí, byly 

uzavřené podniky a celý život 

se tak odvíjel doma, to ale 

všichni dobře známe. Kvůli 

Coroně jsem musel zrušit 

spoustu akcí, např. účast na 

španělské volbě apod. Za 

mého úřadování jsme byli 

nuceni i zrušit naší českou 

volbu v roce 2020 na podzim   

a řadu dalších akcí, protože se 

vše odehrávalo jen na 

internetu, což prostě není ono. 

Všichni si asi vzpomenete, jak 

nám všem chyběl osobní 

kontakt se zbytkem komunity. 

Neměl jsem tak bohužel 

možnost uspořádat řadu akcí, 

které jsem měl připravené, 

jako Lasergame, Pivo v Brně 

apod. Bylo to moc smutné 

období. 

Nějak se nám tu vytratil         

i další ročník české volby, jak 

k tomu došlo? 

Ročník 2020 se úplně zrušil, 

jako v celé Evropě. A my 

následně rovnou přešli na 

nový Evropský standard 
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značení tak, aby to bylo 

jednotné, a tak to zdánlivě 

vypadá, že chybí dva tituly, 

ale ve skutečnosti chybí pouze 

jeden. 

Co znamená tvoje jméno 

Dark? 

Celé mé jméno je Darklord, 

což je „temný pán“ – je to 

z Pána prstenů, prostě jsem 

pejsek s temnotou v duši            

a srdcem z kamene. ☺ Ale ve 

skutečnosti, když vejdu do 

místnosti, tak se všichni smějí 

(smích). Očividně přináším 

radost. 

Co bys vzkázal 

kandidátům? 

Aby se toho nebáli a byla 

veselá, zvídavá a občas               

i trochu zlobivá štěňátka. Já 

byl jenom to poslední. Výhry se 

nemusíš bát, protože je tu 

velký organizační tým, který 

rád pomůže a samozřejmě se 

můžeš s důvěrou obrátit na 

jednotlivé jeho členy                    

a předchozí mistry. Ale 

samozřejmě se na nás může 

obrátit kdokoliv z komunity, 

každý problém má řešení. 

Máš nějakou perličku z tvé 

volby nebo působení jako 

mistr? 

Ano. Po volbě jsem se 

trochu opil a ve snaze                  

o romantické líbání jsem si 

myslel, že jsem Dextera začal 

vášnivě líbat a jemu se to líbilo. 

Ve skutečnosti jsem ho spíš 

pokousal na WC, aneb psí 

romantika. Dexter byl tehdy 

můj budoucí přítel. 

 

 

Děkujeme Igymu a Darkovi 

za rozhovor.  

A na co se můžeme těšit 

příště? Další rozhovory, něco  

o masce, a nějaké ty drby ze 

zákulisí. Tak se těšíme. ☺☺☺☺ 

 

Více informací naleznete 

na www.jsem-pes.cz. 

  

BlueStone 

CZECH PUPPY Org. Team 

CZECH PUPPY 2023                 Klub KOTELNA             SOBOTA 19. listopadu 2022 

Doprovodný program: Pátek 18. listopadu 2022 

www.jsem-pes.cz 

Tento zpravodaj vychází u příležitosti jubilejní české volby a je k dispozici zdarma. 


