
 

... Po zamrzlé krajině se pachtí spřežení saňových psů, podobných vlkům. Zježe-
nou srst mají ojíněnou mrazem. Dech jim mrzne ve vzduchu, sotva vyjde z tla-
my, vyrážející v oblacích páry, která jim sedá na kožich v sněžných krystalech. 
Bílá pláň a po ní se žene psí spřežení. Jiskřící sníh odletuje od psích tlapek. 
 
Na saních tažených psy stojíte Vy a užíváte si ten zvláštní pocit, který prožívali v 
minulosti polární lovci, objevitelé polárních krajin nebo zlatokopové pachtící se 
za zlatem. Všechny tyto lidi spojo-vala sounáležitost s jejich psy, protože na 
nich závisel jejich život.  
 
Také jste v dětství četli knížky Jacka Londona? Také jste někdy zatoužili po tom, 
vyzkoušet si tento život? Aspoň na chvíli? Tak tady máte možnost… 

V dnešní přetechnizované a uspěchané době není nic neobvyklého, že lidé hledají 
sami sebe a touží po návratu k přírodě a kontaktu s ní. Jsou i lidé, kteří hledají prostě 
nevšední zážitek a povyražení ze všedních dní a aby si tzv. dobili baterky. Patříte me-
zi ně? Pokud milujete zvířata, pak Vás i všechny tyto lidi může nadchnout kontakt se 
smečkou chlupatých psů, kteří nemají problém projevit svoji lásku. Psi totiž nikoho 
nesoudí, nic nekomentují, pouze milují a pro pohlazení udělají všechno na světě. 
Podrbat a obejmout psy, kteří milují kontakt s lidmi a dětmi vůbec, může být nevšed-
ním zážitkem, ale i začátkem vyzkoušení si práce se psy. Oblékání postrojů, zapřaha-
ní psů a jízda se saněmi po zasněžené pláni to je to, co Vám můžeme  nabídnout. 
Můžete si vyzkoušet jízdu na krátkém okruhu a nebo u nás zůstat i několik dní a vyjet 
se psy na delší výlet, doplněný podle chuti i  tábořením na sněhu. Našim cílem je uká-
zat lidem, že psi nejsou sněžné skútry, které se nakopnou a jedou, ale že jsou to zví-
řata u kterých záleží hlavně na Vašem vztahu k nim a pak i spolupráci. Stáváte se zde 
součástí týmu psů, kteří Vás berou za parťáka. 

Možná se zdá, že HUSKY ŠKOLA může fungovat pouze v zimě, pokud je dostatek 
sněhu. Opak je však pravdou. Fungujeme celoročně. Na jaře a na podzim nahrazuje 
saně kolečková kára. Přes léto, v době školních prázdnin, pořádáme pobytové kurzy 
pro děti. Letošní dva kurzy „ S polárními psy a angličtinou“ měly velký úspěch a už se 
těšíme na příští prázdniny, až se nám dětičky zase vrátí.  

Celý rok nabízíme přednášky s promítáním fotek a filmů, dále pak exkurze, ale i ná-
vštěvy, když se někdo chce zastavit na kus řeči a pohladit si pejsky. Nabízíme i mož-
nost ubytování a náš dům dokonce oplývá takovou vymožeností jako je sauna. Nejed-
ná se u nás o ubytování jako v pěti hvězdičkovém hotelu, ale můžeme nabídnout útul-
ný stylový pokoj a venku milou společnost psů a to vše v krásné přírodě Jizerských 
hor. 

Večer s námi můžete trávit u zapáleného táboráku, v sauně nebo sledovat některý 
z filmů o našich psech. Můžete si i vyzkoušet v naší výtvarné dílně některou 
z rukodělných aktivit jako je výroba sněhových vloček navlékáním skleněných korálků 
na drátek, plstění vlněných pejsků a jiných zvířátek, malování s barvičkami na sklo a 
nebo Vás může zajímat jak uplést vlněné ponožky nebo čepici. Přivezete si tak domů 
suvenýr, který jste si sami vyrobili a to mu dá dvojnásobnou hodnotu. 
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V průběhu let nás navštívila už řada lidí a nejenom z Čech. Měli jsme tu lidi až 
z Nového Zélandu, Kanady a dokonce z Jihoafrické republiky. Běžně ale jezdí lidé z 
Anglie, Německa, Rakouska, Francie, Itálie, Polska i Slovenska. Myslím, že všichni 
odjížděli od nás spokojeni. Zapomněla jsem dodat, že u nás doma se mluví hodně 
anglicky, protože můj manžel Rodney Lovette je Američan, a tak si u nás můžete an-
gličtinu procvičit s rodilým mluvčím. Můžete si vybrat jestli chcete výklad v Angličtině, 
nebo Češtině!!! 

Nezáleží na Vaší fyzické kondici, protože můžete vybrat jestli chcete řídit svoje saně 
zapřažené za psy a nebo si sednout do saní, které řídí zkušený musher. Jediným 
vstupním předpokladem je láska ke psům a Vaše odhodlání zažít něco nevšedního. 

Krom jiné nabízíme dárkové poukazy, kterými můžete obdarovat své blízké a překva-
pit tak celou rodinu a nebo někomu z přátel dát nevšední dárek. 

Vše důležité o nás, našich psech a i o naší nabídce programů naleznete na 
WWW.HUSKIES.CZ 

Pokud nás chcete třeba jen podpořit a koupit si nějakou upomínkovou drobnost jako 
jsou trička, mikiny, hrnečky…tak se koukněte na naši další stránku  
 
WWW.HUSKIESPAW.COM  
Třeba si tu vyberete pro někoho zajímavý dárek a nám tak přispějete do našeho 
bezedného rozpočtu... 

LETNÍ NABÍDKA 
     přednášky 
     letní exkurze 
     pobyt u psů 
     program pro školy v přírodě 
     letní pobytové kurzy pro děti 
 
JARNÍ A PODZIMNÍ NABÍDKA 
     vyjížďka na kárách 
     tréninkový pobyt 
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ZIMNÍ NABÍDKA 
      tří hodinový program  
      tří denní pobytový program  
      tréninkový pobyt na více dní 
      táboření na sněhu 
 
PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI 
PROGRAMY PRO FIRMY  
DÁRKOVÉ POUKAZY 

PROGRAM HUSKY ŠKOLY 


