
   

 

 

19. září 2022  [Edice 1, svazek 1] 

CZECH PUPPY 2023  
Neskutečné!  Zvířata obsadí i tramvaj!  

Volba  jubilejního pátého 

českého reprezentanta se stále 

víc blíží. A našemu plátku se 

podařilo exkluzivně získat 

doposud tajné informace! ☺☺☺☺ 

V minulém čísle našeho 

vydání jsme Vám slíbili nejen 

rozhovory, ale i představení 

programu a nějaké ty drby 

okolo. Tak pojďme si představit 

program celé akce. 

Jen ve 

zkratce: 

samotná akce 

se nekoná jen 

v sobotu 19. 

listopadu 2022, 

ale 

doprovodný 

program je přichystaný i na 

pátek. Takže můžeme už 

konečně sdělit, že páteční akce 

začne naprosto jedinečnou        

a doposud nevídanou akcí – 

vyhlídkovou jízdou speciální 

tramvají po Praze! Bude 

přistavena speciální tramvaj T3 

Coupé z pražského dopravního 

podniku. Zjevně poprvé vezme 

na svou palubu zvířata! Je 

myšleno i na focení, takže 

zážitek to bude jistě neskutečný! 

Jelikož je však kapacita 

tramvaje logicky omezena, 

bude možnost zakoupit si 

v předprodeji VIP vstupenku, ve 

které bude zahrnut nejen 

nevšední zážitek z tramvaje, ale 

i sobotní vstup na volbu. Na 

páteční večer je pak připraveno  

tzv. „Meet & Greet“, tedy 

posezení 

v baru. Tak 

sledujte 

www.jsem-

pes.cz,  kde 

naleznete 

veškeré 

podrobné 

informace o celé akci. 

Sobota je pak ve znamení 

tradiční procházky Prahou           

a následné samotné volby 

včetně  bohatého 

doprovodného programu.          

A připraveno je i další 

překvapení, tzv. „Merch“ čili 

česky prodej různých 

upomínkových předmětů. Takže 

se máme na co těšit!

 

ROZHOVOR 
Igy – hlavní pořadatel  
     Co nám můžeš prozradit 

k programu celé akce? 

Není to jen o samotném 

sobotním večeru s volbou, ale 

připravujeme doprovodné akce 

tak, aby si návštěvníci celý 

víkend maximálně užili. V pátek 

už tradičně pořádáme            

ČÍSLO 2  /  OBČASNÍK  /  ZDARMA  /  OD ZVÍŘAT PRO ZVÍŘATA 

ZVÍŘECÍ   ZPRAVODAJ 

VÝBĚR 
Z PROGRAMU 

VOLBY 

• VIP akce – páteční 

vyhlídková jízda 

speciální tramvají       

po Praze! 

• Pro všechny Meet & 

Greet – páteční večer 

posezení s porotci          

a kandidáty v klubu 

Heaven 

• Tradiční sobotní 

procházka Prahou 

s focením 

• Samotná volba 

v sobotu večer               

v klubu Kotelna 

• Připraven bohatý 

doprovodný program 

včetně bazénku 

s míčky 

• Prodej upomínkových 

předmětů, tzv. 

„Merch“ 

• Více info o prodeji 

VIP lístků a samotné 

akci včetně časového 

rozpětí je už teď na 

www.jsem-pes.cz 

„VŽDY BUĎ SÁM SEBOU. 

POKUD NEMŮŽEŠ BÝT KŮŇ, 

PAK BUĎ VŽDYCKY KŮŇ“ 
(NÁPIS NA TRIKU OD ALTAIRA) 
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Meet & Greet – setkávací akci, 

kde se mohou všichni osobně 

seznámit s kandidáty i porotou. 

Tento rok to bude v krásném 

zmodernizovaném klubu 

Heaven. Už předtím ale 

pořádáme výjimečnou 

zážitkovou akci. 

To bude ta tramvaj, že? 

Ano, luxusní speciální 

tramvaj T3 Coupé – to určitě 

nikdo z nás ještě nezažil                  

a tramvaj nezažila nás. ☺ 

Co nás tedy čeká v sobotu? 

Na sobotu náš tým připravil 

tradiční procházku Prahou 

s vyhlídkami a možností vyfotit se 

na památku. 

Zúčastníš se také? 

Bohužel nemohu, v tu dobu 

já i část organizačního týmu         

a kandidáti budeme 

připravovat vše na večer, aby 

to bylo skvělé a pokud možno 

ještě lepší, než minule, o což se 

snažíme pokaždé. 

Na samotný večer se 

zeptáme J-Yita, ale v čem bude 

třeba to zlepšení? 

Připravujeme zahajovací 

číslo, nový druh překážek do 

dráhy a pár dalších novinek. 

No to ale bude krásný! Jak 

dlouho to připravujete? 

V podstatě celý rok něco 

připravujeme a sbíráme 

podněty na další akce. Jakmile 

skončí jedna akce, už 

připravujeme další, takže Czech 

Puppy jsme začali intenzivně 

připravovat hned po výročí 

jsem-pes.  Tam už jsme museli 

začít řešit plán, novou masku, 

prostory apod. 

Co znamená tvé jméno 

„Igy“? A jak to vlastně vzniklo? 

 

Jiné jméno v této komunitě 

už nepoužívám. 

Je to psí roztomilá 

zkrácenina přezdívky 

„Igamenir“, což znamená „dítě 

cucající svitek“. Vytvořil jsem si 

toto jméno už jako dítě, když 

jsem ještě hrával hru Dračí 

doupě. Mou postavu elfa našly 

jeptišky na svém prahu v košíku 

cucající svitek a neměli fantazii 

na vymyšlení lepšího jména. ☺ 

V roce 2019 jsi se stal Mr. 

Puppy Gran Canaria. Jak se 

tohle Čechovi přihodí? 

Na Gran Canaria mohou 

soutěžit všichni bez rozdílu 

národnosti, protože v této 

úžasné lokalitě se turisté cítí jako 

doma a rádi se tam vrací. Já 

tam byl tehdy asi po čtvrté           

a s mým pánem nás prostě 

napadlo se zúčastnit a ono to 

vyšlo. 

Máš nějaký vzkaz pro naše 

kandidáty a tím i pro nového 

reprezentanta komunity? 

Hlavně si to užijte. Nestresujte 

se. Sebevědomě předveďte své 

psí já. ☺

 

ROZHOVOR 
J-Yit – aktuální držitel 

titulu 
     Už jsme lehce vyzpovídali 

Igyho, ale prozraď nám, co se 

chystá na letošní volbě nového? 

     Co se týká soutěžících, tak de 

facto nic. Bude představení 

kandidátů, překážková dráha, 

volná disciplína a psí karaoke. 

Ještě předtím je samozřejmě 

rozhovor s porotou.  

     Pro diváky je ale připravena 

řada novinek. Kromě hlavního 

programu bude playzóna, 

fotokoutek a „Merch“. A pak 

také zážitková akce, jak už se      

o ní zmínil Igy. ☺ 

     Ano, vyjížďka tramvají po 

Praze – to tu ještě nebylo. 

     Budeme mávat napříč 

Prahou ve společnosti porotců. 

To asi bude nezapomenutelné 

pro nás i pro Prahu. ☺ Jízda 

proběhne v pátek odpoledne 

před Meet & Greet, kam mohou 

dorazit všichni. 

     To bude určitě super, ale 

proč se jedná o VIP akci? 

     Jednoduše proto, že 

kapacita tramvaje je bohužel 

omezena. VIP vstupenka bude 

dražší, než vstup do klubu. Hosté 

si holt za tento zážitek budou 

muset připlatit s ohledem na 

náročnost a charakter vyjížďky. 

     Co tam máme ještě dál 

k programu? 

     No dále tradiční procházka 

Prahou v sobotu okolo oběda,    

a na páteční večer po vyjížďce 

Meet & Greet, tedy 

seznamovací večer s porotou   

a kandidáty. Více informací 

bude v kalendáři na jsem-pes. 

     Jak bude vypadat ta 

playzóna? Co tam všechno 

bude? 

     Hlavně kuličky. Spousta 

kuliček. Plný bazének kuliček! ☺ 

(obrovský smích – pozn. 

redakce) 

     Zmínil jsi „Merch“. O co se 

jedná? Co to vlastně znamená  

a co to obsahuje? 

     Zatím jsme připravili hlavně 

trička, ale budou i odznáčky, 

piny, kovová brčka speciálně 

pro potřeby našich pejsků             
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a možná ještě něco dalšího. 

Celý tým na tom stále intenzivně 

pracuje. Více uveřejníme 

s předstihem na jsem-pes. 

     Naše čtenáře velice zajímá, 

jak jsi přišel ke svému jménu       

a co znamená? Chodí nám do 

redakce k tomu spousta dopisů 

☺☺☺☺ (samozřejmě kecám) 

     Je to zkrácenina ve stylu K-9 

mého předchozího otrockého 

jména, které částečně vychází 

z mého lidského jména, mé 

minulosti a jedné mě speciální 

legendy asijského původu. 

      Ta asijská legenda nás moc 

zajímá. Prozraď, o co jde. 

Prosíííím! (snaží se utéct ☺☺☺☺ ) 

     Je to z prastaré asijské 

legendy o zrodu slunce. 

     To budeme muset ještě 

vypátrat někdy jindy, ale další 

otázka: Co bys poradil těm, co 

uvažují, že budou kandidovat? 

     Nebát se toho se zúčastnit. 

Já sám jsem nečekal, že budu 

zvolen. Přihlásil jsem se, protože 

jsem prostě  chtěl udělat něco, 

co bych normálně neudělal        

a chtěl jsem se posunout někam 

dál. Po zisku titulu vše zapadlo 

skvěle do sebe a jsem za to moc 

rád. 

     Jak jsi se připravoval? Co 

všechno jsi pro to udělal? 

     Hodně jsem rozmýšlel, co 

budu dělat na karaoke a volné 

disciplíně a hodně (a zbytečně) 

jsem se stresoval, do čeho jsem 

se upsal. Profesně se zabývám 

matematikou a potřeboval jsem 

se rozvíjet něčím jiným totálně 

proti všemu, co jsem kdy dělal. 

Tak jsem se dostal k tanci. 

Samozřejmě začátky byly 

hodně těžké a když jsem se 

přihlašoval, tak jsem neuměl 

skoro nic. A když jsem přemýšlel 

nad volnou disciplínou, byl 

k tomu tanec ideální. A vyšlo to. 

     To je velmi inspirativní. Těšíš 

se na nového nástupce? 

     No jistě! Náš organizační tým 

zatím čítá jen čtyři mistry                 

a potřebujeme novou krev. 

     Kdo bude v porotě ze 

zahraničí? 

     To se tradičně odtajní až 

v pátek před akcí, ale mohu 

uvést, že to bude opravdu 

hvězdná světová porota. Složení 

poroty v tento okamžik znám 

ale pouze já ☺ 

 

     To tedy evidentně značí, že si 

nás zahraniční komunita cení. 

Oběma moc děkujeme. 

 

Jdeme vyzvídat další novinky 

do dalšího čísla ☺☺☺☺  

 

Co bude příště? 

 

Další rozhovory! Na žádném 

psovi nenecháme suchý chlup 

☺☺☺☺ a samozřejmě další drby          

a novinky. 

A dejte nám vědět, jestli se Vám 

tento občasník líbí ☺  

Moc se na Vás těšíme ☺☺☺☺ 

 

        

 

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 


