ZVÍŘECÍ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4 / OBČASNÍK / ZDARMA / OD ZVÍŘAT PRO ZVÍŘATA

UŽ JE TO TADY!

SYMBOLY
DRŽITELE
TITULU

Jen pár dní nás dělí od jubilejní páté volby titulu!
Co

Vám

v tomto

nabídneme

vydání?

Kromě

v pátek večer na posezení, tzv.
„Meet and Greet“. Vraťme se

rozhovorů i velký přehled ve

ale

k

stylu

Po

představení

a

„Kdo

je

kdo?“.

samozřejmě

No

program

večera.

zpět

k sobotě.
budou

následovat

•

Šerpa (předává se)

a zábavné psí karaoke. Po

•

Miska (opět

volná

těchto

třech

soutěžích

se

odehraje hlasování publika a
De facto pro diváka se

jedinečná)

disciplína

dráha,
SOBOTNÍ VEČER?

Maska (každý rok
naprosto

jednotlivé

disciplíny, tradiční překážková

JAK TEDY BUDE PROBÍHAT

•

také skrytě hlasování poroty,

toho moc nemění. Dveře se

jedinečná)

•

Medaile

•

Kromě držitele titulu

otevírají v 17:00 hodin a jde

NENÍ DŮLEŽITÉ

dostávají medaile i

o náš oblíbený klub Kotelna.

VYHRÁT, ALE

jeho 2 zástupci,

Jediná malá změna, oproti

ZÚČASTNIT SE ☺

dřívějším ročníkům, je vstupné,
v tomto

vstupném

je

následně

se

zahrnutý i malý „Welcome

a

drink“. Jde o opatření, které

k vyhlášení

zavedly

vyhlášení

prakticky

všechny

a 2. runner up.

(LIDOVÉ PŘÍSLOVÍ)

které činí 200,- Kč na osobu
a

tedy 1. runner up

před

hlasy

sečtou

půlnocí

dojde

výsledků.
bude

Po

následovat

kluby po Covidu a je běžné

Afterparty s hudbou.

i ve světě.

večera

Během

•

Ani ti kandidáti,
kteří měli tu
odvahu, ale
bohužel jim
tentokrát nepřálo

různý

štěstí, neodcházejí

doprovodný program, jak na

s prázdnou a také

část volby (o té neveřejné

jevišti,

za účast dostávají

části se dočtete níže). Večer

prostorách

začne

představením

bazénku s míčky budete mít

kandidátů

třeba možnost nechat si dát

Následovat bude veřejná

programu,

a porotců. Porotce již někteří

bude
tak

i

i

v ostatních

klubu.

Kromě

jídlo do misky ☺

drobnou pozornost
na památku.
už se vrhnou do svého klání,

z Vás budou moci potkat i na

Ke změně nedochází ani

doprovodném programu den

k tomu budou mít k dispozici

u soutěžících, resp. účastníků

předtím,

odehraje

nejen své vlastní asistenty, ale

nebo

speciální

samozřejmě celý organizační

Všechny před veřejnou částí

tramvají (pouze zaregistrovaní

programu čeká ta neveřejná

účastníci

část,

kdy

jedinečná

kapacitě

se

jízda
–

kvůli

omezené

tramvaje),

nebo

kandidátů

což

je

volby.

standardní

rozhovor s porotou. No a pak
12. října 2022 [Edice 1, svazek 1]

tým.
Jelikož

se

přihlásilo

6 kandidátů, nebude žádné

ČÍSLO 4

/

OBČASNÍK

/

ZDARMA

/

OD ZVÍŘAT PRO ZVÍŘATA

předkolo a všichni se tak spolu

kovová brčka především pro

Oprava

utkají v jeden večer.

psy (celá sada), Piny s packou

v minulém

a různé druhy placek (čili

poskytnutí

Už v prvním vydání našeho

připínacích odznáčků). Takže

poděkovali Darkovi a Igymu,

plátku jsme vysvětlili, že je to

to

správně

vlastně prodej upomínkových

zájemce.

MERCH:

předmětů.

No

a

jaké

snad

na

K dispozici

komunity

s jedinečným

trika

potiskem,

každého

chyby:

čísle

jsme

stránkách

české

psí

za

rozhovoru
to

ale

mělo

samozřejmě

Více informací naleznete

předměty jsou přichystány?
budou

potěší

tiskové

být

Darkovi

a Hackovi. Takže omluva za
chybičku ☺

www.jsem-pes.cz.

Změna programu vyhrazena.

ROZHOVOR
Ritchi – Mr. Puppy CZ 2018 a 1. Runner up Mr. Puppy Europe 2019
Ptáme

se

všech,

co

a chtěl jsem inspirovat ostatní

Snad se to i podařilo a nikdy

znamená tvoje jméno a jak jsi

tím, že to není o věku, vzhledu,

jsem své účasti nelitoval.

k němu přišel?

rase nebo pohlaví a dodnes si

Originál svého jména nikdy

za tím stojím.

v životě neřeknu (smích). (Po

Následně, po tomto tvém
úspěchu

jsi

se

zúčastnil

Jak hodně a náročně jsi

i zahraniční zahraniční volby,

Moje

se na vystoupení připravoval?

a to Mr. Puppy Europe 2019

přezdívka pochází z japonsko-

Co všechno jsi pro to musel

v Belgii. Tam se ti podařilo

korejské kultury v době, kdy

obětovat?

získat

jsem byl aktivní na Youtube

Tak

naléhání

odpovídá:)

hlavně

jsem

si

místo, stal jsi se tedy 1st Runner

bude

up Mr. Puppy Europe 2019.

uvědomoval,

nejdříve říkat příjmení a teprve

životní zlom. Věděl jsem, že se

potom jméno. Příjmení bylo

to dozví moji nejbližší, že pokud

Ritchi a líbilo se mi více, než

bych

křesní,

bych se stal veřejnou tváří

a věděl jsem, že to bude těžký

komunity,

bych

úkol. Prvotní pro mě bylo,

reprezentoval. Doslova jsem

abych byl dobrou oporou Mr.

tedy tomu obětoval celé své

Puppy

kombinace

já, a proto jsem se na účast

Buumi,

anglického

hodně připravoval. Nechtěl

Chtěl jsem, aby měl ve mně

jsem zklamat nejen okolí, ale

velkou oporu a dodnes jsme

především sám sebe.

blízcí přátelé. I když, kvůli

proto

jsem

ho

No a jaké bylo to křesní
jméno?
Byla

to

japonského

a

textu Itsuke.
A co znamená tedy Ritchi?
Vlastně nic, jen to v té
době

znělo

dobře

(opět

smích).

náhodou

to

druhé

a v asijské kultuře je zvykem

adoptoval jako své vlastní.

že

neuvěřitelné

vyhrál,

kterou

tak

Jaké byly tvé pocity, když
jsi byl zvolen Mr. Puppy 2018?
Samozřejmě radost, kterou

Jaké byly tvé pocity, když

ale velmi brzy vystřídala velká

jsi se účastnil volby Mr. Puppy

zodpovědnost. Věděl jsem, že

CZ?

prvotní pro mě budou zájmy

Nechtěl

jsem

to

zkazit.

komunity, pak až moje vlastní.
jsem

Zodpovědnost
najednou

se

zdvojnásobila

EU,

kterým

kandidát

se

stal

z Anglie.

nemoci, nemohl dorazit na
moji volbu, jsme blízcí přátelé
a

pravidelně

spolu

komunikujeme.
Co

bys

vzkázal

našim

kandidátům?
Buďte hrdí na to, že jste se

Chtěl jsem do toho dát svoje

Chtěl

srdce, chtěl jsem ostatním

reprezentovat

ukázat, že tohle jsem já, jsem

komunitu i v zahraničí a ne

odvahu a málokdo si dokáže

jaký jsem a je mi 20, jsem štěně

vždy

představit,

to

bylo

dobře

Jaké to bylo?

naší

českou

jednoduché.

rozhodli do toho jít. Výhra není
důležitá.

Málokdo
jaká

má
je

tu
to

číslo 4 / občasník / zdarma / od zvířat pro zvířata
zodpovědnost. Rozhodujte se

pocit a sám před sebou se

spolehnout a vždycky vám

nejen hlavou, ale i srdcem.

nemuset stydět. Každopádně

rádi pomůžou.

Nikdy se nezavděčíte všem,

při zvolení budete mít při sobě

ale nejdůležitější je mít dobrý

tým lidí, na který se můžete

ROZHOVOR
Nordax – výrobce masky pro držitele titulu
Především je to pro mě

produkt a podle toho dobře

Ty jsi takový náš nový

čest, ale samozřejmě je to i

zvolit už na začátku druh

český objev, viděli jsme tvojí

obrovská zodpovědnost, aby

surové kůže.

práci, která nás nadchla. Jak

to dobře reprezentovalo.

dlouho trvá výroba takové psí
masky?

Jak

dlouho

jsi

Jak si u tebe může někdo

na této

konkrétní masce pracoval?

Nejdéle

na

tom

něco objednat?
Nejlépe mi napsat na jsem-

trvá

Zhruba měsíc. Různě se to

barvení plus výroba a vše

upravovalo podle představ

dohromady. Odvíjí se to podle

organizačního týmu.

pes,

nebo

osobně

v klubu

Kotelna.
V současné době je trochu

vzoru, pohybujeme se zhruba

Co vše dokážeš vyrobit?

problém sehnat některé druhy

od

Hlavní

kůže,

dvou

do

čtyř

týdnů.

jsou

psí

je

celoevropský

potom

čase. Doba se může lišit podle

nátepníky, obojky, pouta a

odvětví,

množství zakázek i množství

podobné

zásobování ze zahraničí.

a

Používám hlavně hovězí kůži

barev

a

materiálu.
masky

do

věci

o různých

Byl jsi pověřen výrobou psí
nového

držitele

titulu. Je to něčím zvláštní?

náramky,

což

Vyrábím to ale ve volném

dostupnosti

různé

masky,

z kůže.
tloušťkách.

Samozřejmě je více typů a je
potřeba

dobře

problém týkající se i dalších
neboť

vázne

Moc děkujeme za rozhovory
Ritchimu a Nordaxovi. ☺

dopředu

zvážit, jaký má být výsledný

KDO JE KDO VE SVĚTOVÉ PSÍ KOMUNITĚ?
Základní přehled těch nejvýznamnějších osobností komunity
knížku,

uvedeme

ty

kdo

se

stará

o

všechny

Jen u nás a pouze teď

nejvýznamnější, se kterými se

evropské mistry, plus o mistry

a tady můžete zjistit, kdo je

můžete setkat nebo o kterých

za oceánem. Lze říci, že kdyby

kdo ve světové psí komunitě.

můžete často slyšet.

nebylo Kitty, není Mr. Puppy

Už jsme si představili hlavní

Europe a defacto by žádný

osobnosti české psí scény, no

MOTHER – Kitty Rony

držitel titulu neměl zázemí.

teď

za

Mother je organizátor/ka

Alespoň ne v této podobě.

hranice. Jelikož by seznam

jak anglické, tak evropské

všech vydal na celkem tlustou

volby a zároveň je to někdo,

jukněme

trošku

číslo 4 / občasník / zdarma / od zvířat pro zvířata
SIRIUS – International Puppy

QUINCY

19-22

–

European

Handler 2022

Sirius měl nelehký úkol držet

Quincy

je

osoba

a zároveň je poslední zvolený

zdravý sexuální život, nestydět

IPTC

se za to, jaký životní styl žijeme

Puppy/Trainer
Pochází

Contest).

a

z Chicaga/USA.

Je

2017/Mr. Puppy Europe 2019

Queer
-

všechno
je

z Německa

a

je

současný úřadující Mr. Puppy

Aktivní člen org-týmu, který
když

-

2019/European Puppy 2022

BUUMI – Mr. Puppy UK

hlavu,

pro

za

THALY – Puppy Germany

na naší volbě ☺.

hodit

oporou

Bojuje

komunitu jako takovou.

Dokonce jste ho mohli potkat i

dokáže

je

z Anglie.

non-binary

titul tři roky během Covidu
(International

AKCE, KTERÉ STOJÍ ZA ZMÍNKU

EU. Snaží se o to, aby naše

za

-

komunita byla vidět/slyšet a že

někdo

na nás není nic špatného.

v nesnázích.

DARKLANDS (Belgie,
volba Puppy EU+ řada
dalších)
FOLSOM BERLIN – (SRN,
Berlín – různé fetishe).
Samotné
označení
„Folsom“ patři pro akci
v San Franciscu (USA)
MASPALOMAS FETISH
WEEK
(Kanárské
ostrovy,
turistický
„ráj“). Zúčastnit se
volby může každý
pejsek bez ohledu na
jeho státní příslušnost.
Lokální
akce
v jednotlivých zemích
po světě (zpravidla
určené pro konkrétní
komunitu)

HACK – Mr. Puppy CZ 2017

JINÉ EVROPSKÉ TITULY, KTERÉ

První český mistr, který se

MOHOU BÝT SPŘÁTELENY SE

Zde děkujeme za vědomosti

PSÍMI TITULY

Ritchimu, ke kterému jsme si

zúčastnil

Darklands

a

Mr.

Puppy Europe 2018. Díky němu
mohou čeští mistři být hrdí na

-

začlenění

-

do

zahraniční

komunity a zároveň bez něj by

-

titul nebyl v takové podobě,
jako je dnes.

Mr. Leather (kůže)
Mr. Rubber (latexguma)
Mr. Fetish (jakýkoliv
fetish)
Zpravidla se setkávají
s pejsky na různých
akcích, některé bývají
i společné.

došli pro vědomosti ☺
PŘÍŠTĚ: Speciální verze vydání
se bude věnovat představení
kandidátů a poroty, konkrétní
program večera. Pokud vše
vyjde tak, jak má, budete mít
příští

číslo

vytištěné

a k dispozici na volbu ☺

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.

BlueStone
CZECH PUPPY Org. Team

