
dal‰í sníh se sná‰el,
padaly obfií snûhové
vloãky. Stáli jsme proti

sobû uprostfied chumelenice,
kolem ticho. Les Carroz
v savojském lyÏafiském
stfiedisku Grand Massif leÏí
nedaleko masivu Mt. Blanc
a o sníh tady není nouze.
A to se sevefianÛm líbí. Také
se jim líbí Ïít v partû. Jsou
typick˘mi smeãkov˘mi psy
a mají rádi své kamarády. „Já
jich mám 24, nûkdy i tfiicet,
to záleÏí na tom, kolik máme
doma ‰tûÀat. To ti jsou
takové nádherné kouliãky!
A teì v‰ichni odjeli a nechali
mû tu,“ stûÏoval si Bûlásek.
„I Margot ujela, a to nás má
v‰echny tak ráda a hraje si
s námi. Ta ti ani kamarády
nepotfiebuje. Teì je jí devût
let a tahali jsme ji na saních
uÏ jako miminko. A umí nás
vodit stejnû dobfie jako
dospûl˘ mu‰er. Nauãil ji to
její tatínek, ten s námi dûlá
uÏ 15 let. Mají nás se Ïenou
oba moc rádi. Pfied osmi lety
nechali koneãnû to jejich
protivné zamûstnání, kvÛli

kterému s námi nemohli b˘t
pofiád. Teì uÏ jsou osm let
profesionální mu‰efii a mají
dokonce licenci na to, aby
uãili ostatní lidi, jak s námi,
saÀov˘mi taÏn˘mi psy,
malamuty, hasky a samojedy,
zacházet a jezdit. A neboj se
mû, pojì si mû pohladit, pán
nás zvykl na to, abychom se
k cizím lidem chovali slu‰nû,
vÏdyÈ s námi taky jezdí,“
uzavfiel Bûlásek svou fieã
a stoãil se na snûhu do 
svého malého záhrabu. 
Opatrnû jsem pohladila 
jeho hustou, ostrou srst.
Sníh na ní témûfi neroztával.
Najednou pohnul uchem
a nadzdvihl hlavu. Za chvíli
jsem i já v dálce zaslechla
v˘skání dûtí. Jako podivn˘
had se na lesní cestû mezi
stromy klikatil prÛvod ne
pfiíli‰ rychle jedoucích saní.
Vût‰inou je táhli jen 3 aÏ 4
psi. I jejich mu‰efii byli jacísi
zvlá‰tní, malí. Kdybych
nevûdûla o parkovi‰ti
a moderní ãtyfisedaãce za
sv˘mi zády, pokládala bych je
za probuzené zimní skfiítky.

To uÏ Bûlásek vyskoãil:
„Margot, tady jsem! Já se chci
taky probûhnout! Nechci
ãekat tady na úvazi‰ti. Chci
zapfiáhnout s kamarády! Já
chci Filipovi taky pomoct
vydûlávat. Má‰ ty vÛbec,
holãiãko, pfiedstavu, co mu
toho proÏereme? Dostáváme
sice jen jednou dennû, veãer,
ale zato ty nejkvalitnûj‰í
vysokoenergetické su‰enky:
A teì, v lednu a v únoru, kdy
nejvíc pracujeme, i maso
a nûco tuãného. A vÛbec,“ to
se zase obrátil na mû, „kdyÏ

uÏ si tak s tebou povídám
a ty o tom pak bude‰ psát do
ãasopisu, chtûl bych taky
nûjak˘ ten autorsk˘ honoráfi.
Nemá‰ v batÛÏku nûco na
zub?“ Mûla jsem sice
tatranku, ale usoudila jsem,
Ïe pro severského tahouna to
není to pravé. Nevím, zdali
by po sladk˘ch tatrankách
dokázal utáhnout nûjakou
rekordní váhu, jako byla
napfiíklad v roce 2002 ta
ãeská, pfies 4200 kilogramÛ.
Ale tolik psi pana Phillippe
van Compernolle tahat
nemusejí. Pokud jsem
Bûláskovi dobfie rozumûla,
obvykle je zapfiahá do saní
tak, aby na kaÏdého psa
pfiipadla jeho vlastní váha.
Tahají pfiibliÏnû od jednoho
do deseti let, pak jdou do
dÛchodu. VÏdyÈ i pes si
zaslouÏí odpoãinek. KdyÏ je
akcí moc, Phillippe své psy
stfiídá, aby se pfiíli‰ neunavili.
Urãitû si nemusejí stûÏovat
na samotu nebo nudu. Filip
s nimi v zimû tráví 12 hodin
dennû, v létû se vûnuje
carnicrossu. ProtoÏe
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Psi na snûhu

Co vyprávěl saňový pes
Byl opu‰tûn˘ a zoufal .̆ ZÛstal z neznámého dÛvodu sám, uvázan˘ u stakeoutu,
a vykfiikoval nahlas do snûÏení: „Proã mû tady nechali?“ I kdyÏ byl alja‰sk˘ hasky, to
o nûm alespoÀ tvrdil jeho pán, byl témûfi bíl .̆ Dokonal˘ psí bûlásek na bílém snûhu. 

To uÏ je
kamarádství
a láska na
cel˘ Ïivot

Jako první 
jede v kolonû
profesionální musher

A

NeÏ kolona vyjede, pomáhá
malá Margot tatínkovi 
tím, Ïe uklidÀuje psy
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spolupracuje s nûkolika
turistick˘mi kanceláfiemi,
hodnû ãasu mu zabere
i pfieváÏení psÛ na místo
akce, propagaãní jízdy apod.
A ani trénink psÛ nesmí
zanedbávat. ZávodÛ se
úãastnil jako amatér. Teì uÏ
své psy trénuje na vytrvalost,
nikoliv na rychlost, a závodit
pfiestal. Místo toho
organizuje i rÛzné expedice,
napfiíklad do Finska
k polárnímu kruhu.
A Bûlásek se zase smutnû
stoãil do klubíãka, jeho
saÀoví kamarádi udûlali totiÏ
velk˘ oblouk a zmizeli na
jiné lesní cestû. Teì jsem
jejich návrat zaãala
netrpûlivû vyhlíÏet i já. Na
rozdíl od Bûláska mi hustá
chumelenice a minus 
10 °C ponûkud vadily, bylo
mi zima. A tak jsem si
nasadila snûÏnice a vydala se
v pra‰anu po psích stopách,
abych se trochu zahfiála. Po
chvilce klop˘tání a ohazování
se snûhem jsem zjistila, Ïe je
to fajn a Ïe kdyby byl
Phillippe nablízku, moÏná
bych si od nûj Bûláska
pÛjãila, aby mû trochu
popotahoval. 
KdyÏ jsem se po ãtvrt hodinû
vrátila, pfiivítal mû hlahol. To
uÏ nebylo vytí opu‰tûného
psa, to bylo veselé psí
vyprávûní a pobízení k dal‰í
jízdû. Ale teì byli
u stakeoutu v‰ichni psi
a museli ãekat. Jejich pán
a majitel 41let˘ Phillippe,
majitel firmy Evasion
Nordique.74, se právû
zab˘val dal‰í várkou
probuzen˘ch zimních

trpaslíkÛ. Uãil totiÏ ‰kolní
dûti na v˘letû, jak se chovat
k saÀov˘m psÛm a jak s nimi
jezdit na saních. 
Pfiipadalo mi to zvlá‰tní.
V dobû, kdy se v novinách
ãas od ãasu zdvihne protipsí
vlna odporu vÛãi urãitému
plemeni (místo aby se
zdvihla proti jejich
nezodpovûdn˘m majitelÛm),
tady jedou na saních
s neznám˘mi psy celkem
malé dûti. âekala jsem, aÏ se
psi trochu vypovídají.
Zpoãátku nebylo sly‰et
vlastního slova, Phillippe jich
na akci pfiivezl dvacet. Pfiitom
se mi vybavilo, jak pfied
dvûma lety vzpomínal fieditel
turistické kanceláfie
v Meribelu na to, jak ve
mûstû parkovali a nocovali
mu‰efii, úãastníci psího
etapového závodu
v savojsk˘ch Alpách. Tehdy
pfiijelo do mûsta na tisíc psÛ
a v‰ichni kempovali se sv˘mi
pány na parkovi‰ti v centru
Meribelu. „Nepopsatelná
kakofonie zvukÛ,“ tak
okomentoval tuto noc
meribelsk˘ pan fieditel.

Psi mezitím Bûláskovi
v‰echno popsali, fiekli mu
i o tlusÈouãkém králíkovi
a dvou veverkách, které po
cestû vypla‰ili, ale museli
nechat b˘t, a ‰li se napít. Na
mou otázku, zdali se nebojí
nechat nezku‰ené dûti na
saních taÏen˘ch psy samotné,
Phillippe trochu udivenû
odpovûdûl: „Za prvé, dûti
nejsou samy. Já jsem
instruktor, profesionální
musher kvalifikovan˘ pro
tuto aktivitu, a jezdím
s dûtmi. Vysvûtlím jim, jak
fiídit a jak zacházet se psy. Co
se t˘ãe bezpeãnosti, je nutné
znát dobfie své psy a znát
jejich hranice. Dobfie
vychovan˘ pes by nikdy
nemûl kousnout. JestliÏe se
chová správnû jak pes, tak
i dûti, nevidím Ïádn˘
problém. Spí‰ dûti neznají
hranice, ale to je otázka
jejich v˘chovy.“
Pohladil malou Margot,
podrbal jednoho ze psÛ
a pokraãoval: „Dûti mohou
jet samy na saních pfiibliÏnû
od osmi let, to záleÏí na
jejich váze. Nûkdy máme dûti,
které se psÛ na základû
pfiedchozí ‰patné zku‰enosti
bojí. Pak je musíme znovu se
psy skamarádit. Jsou velmi
‰Èastné, protoÏe brzy
pochopí, Ïe kaÏd˘ pes je jin˘
a Ïe ne v‰ichni psi jsou
‰patní. Ov‰em vût‰inou,
kromû tûchto pfiípadÛ,
musíme naopak dûti brzdit,
protoÏe mají psy velice rády
a zapomínají na opatrnost,
která je ve styku s neznám˘m
nov˘m psem nutná. A nauãit
je chovat se k nim správnû,

to je také ãást na‰í práce.“
Je pro dûti obtíÏné nauãit se
jet se psím spfieÏením? byla
moje dal‰í otázka. „Ne, moji
psi jsou zvyklí na to, Ïe je
fiídí rÛzní lidé. Co se t˘ãe
dûtí, jedou s ménû psy, a to je
jednodu‰‰í. Psi znají svou
práci a jedou ve stopû za
profesionálním musherem,
tedy za mnou. A teì, kdyÏ
jsou ‰kolní prázdniny, tak
uprostfied nich vede své sánû
i na‰e Margot. Ale ãlovûk
musí b˘t vÏdy opatrn˘, na‰i
psi jsou zvyklí na cizí lidi, ale
vÛãi cizím psÛm jsou znaãnû
agresivní.“ Vzpomnûla jsem
si na malého jork‰írského
teriéra, kter˘ se v ãerveném
obleãku brodil ráno
snûhovou bfieãkou na trhu
v Les Carroz. Jak by asi tady
dopadlo setkání? Pokud by
ov‰em sevefiané malého
jork‰íráka v té spoustû
pra‰anu vÛbec vidûli. 
MoÏná by v nûm nenávratnû
zmizel jako v lavinû.
A bylo naãase znovu
zapfiáhnout psy a vyjet na
koleãko s dal‰í várkou dûtí.
NeÏ bylo v‰ech pût saní
znovu pfiipraveno, nervozita
psÛ stoupala. Vyjeli za
ohlu‰ujícího psího
pokfiikování a hecování se.
Margot s nimi. Odjel
i Bûlásek. Trochu smutnû
jsem se za nimi dívala. Mít
navíc 50 euro, urãitû bych si
svezení taky zaplatila. Tfieba
by mnû pfii nûm Bûlásek
vyprávûl zase nûco
zajímavého o svém Ïivotû
v lyÏafiském areálu nedaleko
Mt. Blanku.

Irena Páleníãková
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Na takov˘ 
v˘let dûti urãitû

nezapomenou

Psi i dûti
ukáznûnû

ãekají na první
cviãnou jízdu

Devítiletá
Margot
z areálu
Grand
Massif
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