
Přes 1000 km se psím spřežením po zamrzlých pláních 

v Norsku. To je Finnmarkslopet, nejseverněji položený závod 

na světě. Jana Henychová je první Češkou a současně první 

ženou z ciziny (mimo Norsko), která se postavila na trať 

1000 km dlouhého závodu a úspěšně jej dokončila.

JANA HENYCHOVÁ & THOMAS HOFFMANN

CROSS BORDER TEAM

Jana Henychová

Jana Henychová
profesionálně se věnuje mushingu, tedy jízdám se psím spřežením, od roku 2004,
je několikanásobnou Mistryní Evropy i České republiky v mushingu,
je držitelkou poháru Finisher of Iron sled dog cup,
v Jizerských horách provozuje vlastní Husky školu,
v roce 2009 se stala v Norsku první cizinkou, která dokončila nejseverněji položený závod psích 
spřežení na světě Finnmarkslopet, dlouhý 1000 km, Jana jej se svou smečkou sibiřských husky 
zdolala za 8 dní a 16 hodin non stop jízdy,
v roce 2009 společně s Thomasem Hoffmannem založili Cross Border Team 
a připravují se na start norského závodu se dvěma spřeženími aljašských husky, opět na trať 
dlouhou 1000 km. 

Odpovědi na všechny soutěžní otázky lze nalézt na www.huskies.cz a na www.norskamoda.cz
Formulář na zodpovězení otázek najdete na www.norskamoda.cz
Termíny slosování správných odpovědí: 15. 5. 2010 a 15. 12. 2010

North Trappers s.r.o., Generální dovozce skandinávských značek do ČR a SR
Jarošova 2, 412 00 Litoměřice, tel. +420426738846, info@norskamoda.cz, www.norskamoda.cz

Soutěžte o ceny

Soutěžte o svezení na saních, které táhnou sibiřské husky Jany Henychové

Otázky pro dospělé:
1. Jaký závod psích spřežení je nejseverněji položeným závodem na světě?
a) Yukon Quest na Aljašce
b) Finnmarkslopet v Norsku
c) Iditarod na Aljašce
2. Dětské oblečení do přírody dodává
a) Devold a Bergans
b) pouze Bergans
c) pouze Devold
3. Oblečení norských značek Devold a Bergans se vyrábí
a) déle než 100 let
b) necelých 70 let 
c) téměř 30 let

Otázky pro děti:
4. Jakou barvu očí mají sibiřské husky?
a) hnědou
b) modrou
c) hnědou nebo modrou, někdy dokonce obě barvy najednou
5. Která jména pejsků Jany Henychové začínají na písmeno F?
a) Fanda a Fífa
b) Fukuma
c) Františka



Bergans
Down Light Jacket
Lehký zázrak – váží jen 320 gramů a dá se nacpat do 
malé kapsy a přitom je to péřové bunda! Dokonale 
ochrání i při velké zimě, mám ji vždy při ruce, nikde 
nepřekáží a vyndávám ji při delších zastávkách, nebo 
když potřebuji pocit teplé peřiny. 

Antarctic Jacket a Antarctic Pants, 
Už podle názvu je tento kus oblečení tím hlavím, co 
mne doprovází na zimních expedicích. Je to dlouhý 
kabát se zvlášť odolným třívrstvým materiálem  
s membránou Dermizax – ta zajistí nepromokavost  
a prodyšnost. Nepromokne a neprofoukne, ale dýchá 
a nemusím se tedy bát, že mi začne být zima z vlh-
kosti. Ze stejného materiálu jsou i kalhoty, které mají 
i odepínací zateplení na kolenech a zip po celé délce 
od pasu až dolů.  

       Více informací o produktech 
       najdete na www.norskamoda.cz    

Down Epedition Parka, 
Tuhle parku mám na pověstné mrazivé norské 
počasí. Je vyplněna kvalitním peřím, a přitom se jako 
všechno péřové oblečení značky Bergans dá nacpat 
do velmi malé kapsy. Když se balím na expedici nebo 
na závod, zvažuji každý gram a každý centimetr. 
Naštěstí můžu mít tenhle kus oblečení kdykoliv při 
ruce. 

Rask Lady Jacket a Rask Lady Pants 
Třívrstvá bunda do jakéhokoli počasí. Rask Lady je 
vyrobena z nepromokavé, větruodolné a prodyšné 
membrány Dermizax™. Vynikající „all-round“ oděv pro 
všechny aktivity. Lehká, měkká bunda, která mě díky 
své pružnosti vůbec neomezuje v pohybu. 

Softshellová vrstva
Mám ráda softshellové bundy Bergans. Jsou lehké, 
velmi elastické a hlavně – mají příjemné ženské 
střihy. Nosím bundu Utakleiv a kalhoty Kjerag.

Čepice
Nedám v zimě bez čepice ani ránu. Už dávno vím, 
že bez zakryté hlavy může člověk prochladnout 
daleko rychleji. Čepice Nansen od Devoldu mne 
ochránila i při třicetistupňových mrazech. 

Tričko s Amundsenem
Moje nejoblíbenější. Myšlenka na Amundsena  
a jeho dobyvatelské expedice se psím spřežením 
mne už párkrát pomohla, když bylo zle. Třeba  
v husté vánici v Norsku, ve tmě, na přibližně 
750. kilometru závodu, kdy jsme se s celým psím 
spřežením ztratili. Ale Amundsen to také neměl 
lehké, tak jsme se zase vydali na cestu.Devold

Základem kvalitního oblečení je výborné funční 
prádlo. Ne náhodou používají nejlepší musheři vlněné 
prádlo. Výborně izoluje a je velmi prodyšné, zpocené 
nestudí a také nepáchne po opakovaném propo-
cení – to musí být každé ženě příjemné a já nejsem 
výjimkou. Již pár let oblékám vlnu od norského 
Devoldu, ve stručnosti vám ji představím.

Multisport
Tvoří základ mého šatníku. Je to triko z jednovrstvé 
látky z vlny merino a nosím ho vlastně po celý rok. 
V zimě hřeje a v létě chladí. Když jdu běhat, tričko Mul-
tisport mi stačí, vlna má termoregulační schopnosti – 
hřeje tak akorát a když se zpotím, tak nestudí, protože 
hřeje i vlhké. Mám tak jistotu, že neprochladnu. Navíc 
Devold má krásné barevné kombinace!

Active
Je dvouvrstvé prádlo do chladnějších podmínek. 
Používám je od podzimu do jara, protože v sobě 
spojuje to nejlepší z přírodní vlny a polyesteru. Jsou 
to vlastně dvě pleteniny, spojené do jedné vrstvy, 
dvě trička v jednom. Vnitřní vrstva výborně odvádí 
vlhkost od těla, vnější vrstva z merino vlny chrání před 
chladem. 

Expedition
Můj oblíbený vlněný drtič mrazu. Rolák, který má 
prodloužené rukávy s očkem na palec. Z této řady 
používám ještě kuklu.

Thermobunda, svetr a ponožky
Teplá a pohodlná, prostě dokonalá tepelná izolace. 
Líbí se mi také potisk, který mi stále připomíná Nor-
sko, Nansena a Amundsena. 62 znamená, že na tomto 
stupni severní šířky sídlí firma Devold. Zamilovala 
jsem si i tlustý vlněný svetr Nansen, ten prověřila už 
posádka na lodi Fram před více než stoletím. Moc 
důležité jsou i vlněné ponožky.
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