
 

Proč ??? 
Ptám se chovatelky Michaely Semerákové, dříve Hovorkové a rodným příjmením Čežíková.  
Píši všechna příjmení chovatelky, neboť na všechna tato příjmení se chovalo v chovatelské stanici Jednička. 
Dále ji budu oslovovat chovatelka. 
Připomínám, že chovatelka u mě nikdy nebyla, nikdy jsem s ní nemluvila osobně, jen jednou pár slov o tom, 
že mám malou fenu a že by ji ona kvůli povaze nikdy nekryla. To byla veškerá konverzace mezi námi. Nikdy 
chovatelka u mě nebyla, nikdy neviděla moje psy v prostředí, kde žijí, nikdy nemohla vidět mé špatné 
chování ke psům. Nikdy jsem jí nepsala a co jsem jí psala, bylo vždy všechno veřejně přes mé webové 
stránky. Nikdy nedošlo k tomu, aby mě chovatelka někdy pozdravila a to i přes to, že jsem o generaci 
starší, ale to také svědčí o jejích povahových rysech. 
Není jiné cesty, než veřejně napsat, jak se co stalo. Nechtěla jsem rozebírat staré věci, ale není možné se 
jinak bránit pomluvám chovatelky Semerákové. Nejlepší cestou je bránit se veřejně jejím hloupým a lživým 
nařčením na moje jméno a na jméno chovatelské stanice Forjana, zejména Forjana Slovakia a dalším 
chovatelským stanicím na Slovensku, které mají od nás feny. 
Poslední dobou k nám jezdí spousty potencionálních zájemců o štěňátka a samozřejmě pokud hledají 
kvalitní zvířata oslovují všechny činné chovatele. Odpovědi, které dostávají od chovatelky Semerákové 
směřují nejen proti mně, ale i proti chovatelským stanicím, které začínají chovat na odchovech z Forjany 
resp. Forjany Slovakie. Je pravdou, že chovatelka přestala neustále napadat zdravotní stav našich zvířat a 
jejich vyšetření. Jelikož chovatelka nemá přehled, které zvíře je vyšetřeno. Jak dříve bylo uvedeno na 
klubových stránkách KSP, že naši psi a feny nesplňují podmínky českého chovu. 
 

Chovní jedinci z Forjany ovšem splňovali daleko větší kritéria, jako psi od chovatelky. Nejen, že chovní psi a 
feny, tak i odchovy měli vyšetření z americké Offy, oční vyšetření z Univerzitní veterinární kliniky ve Vídni, 
nebo z Kliniky v Trnavě.  Ale co hlavně mají naši chovní psi, je DNA profil,  který je veřejný na webu a je 
uložený v archívu klubu a kdykoliv si může majitel štěněte nechat ověřit původ štěněte, které si koupí. Klub 
samozřejmě může udělat to samé a bez vědomí chovatele. 
 

 



 
 
Chovatelka Semeráková dává zájemcům ironickou otázku : PROČ ASI já, tedy Karla Forajtová majitelka 
chovatelské stanice Forjana chová psy na slovenskou Forjanu Slovakia. Její vysvětlení je takové, že na 
Slovensku jsou při bonitacích benevolentní a projdou nám chyby a vady. Zajímavé je, že ze slovenského 
chovu si sama chovatelka Semeráková pořídila fenku a nakryla psem z tohoto chovu. 
Předpokládám, že chovatelka pokud vykonala zkoušky na rozhodčí, tak vady a chyby vidí. Jenže bohužel 
chovatelka, která se představuje s více jako dvacetiletou praxí by měla rozeznat správný skus a počet zubů. 
Alespoň já to s dvacetiletou praxí umím. Jako hospitující rozhodčí na klubové výstavě KSP říci před hlavním 
rozhodčím, že fena nemá nůžkový skus a chybí jí zuby, které ovšem nechybí je velmi smutné a nedůstojné. 
Tímto hospitující rozhodčí Semeráková napadla 7 posudků od 6 rozhodčích, kteří posuzovali tuto fenku 
před touto klubovou výstavou, jmenovitě 2x Magdalena Musial, Iuza Beradze, Miroslav Václavík, Petra 
Márová, Lenka Frnčová a Jaroslav Matyáš. Naštěstí rozhodčí pan Hořák, který posuzoval, dal chybu 
hospitující rozhodčí na pravou míru a ji pak nazval „….“ Jenže nejde o to, že by chovatelka nepoznala 
nůžkový skus, ale jde o to, že ta fena byla nejen z Forjany Slovakie, ale hlavně byla velmi úspěšná na 
nedávném Intercanisu a dovolila si porazit Interšampionku jejíž majitelkou je právě chovatelka Semeráková 

tedy v tu dobu hospitující rozhodčí na Klubové výstavě KSP. To by fenka dle chovatelky s ne nůžkovým 

skusem určitě nedokázala. Předkládám posudek fenky. kterou chovatelka Semeráková posuzovala s 
verdiktem, že fenka nemá nůžkový skus. Posudek je od rozhodčího, který zastává v ČMKU funkci předsedy 
komise rozhodčích.  
 
 

 
 

  
 



 
Tímto malým odbočením jsem jen chtěla poukázat na konfliktní povahu chovatelky a dnes i rozhodčí. Je 
pravdou, že po zamítnutí výborem klubu dala členská schůze chovatelce M. Semerákové svolení k tomu, 
aby se stala rozhodčí. A již při prvním hospitačním vystoupení si vysloužila od dlouholetého rozhodčího K. 
Hořáka ne moc hezká slova!  

 
 
 
 
O co chovatelce na klubové výstavě šlo ??? Dát hned napoprvé majitelce najevo svoji MOC ! Co si asi 
myslela majitelka fenky, která před měsícem běhala s touto fenkou na Intercanisu o Junior BIS, kde skončila 



2. a dokonce byla 3. BIG v dospělých. Myslím, že rozhodčí jmenovitě Magdalena Musial, Iuza Beradze, 
Miroslav Václavík, Petra Márová, Lenka Frnčová a Jaroslav Matyáš, kteří tuto fenku posuzovali by se velmi 
divili, jak dokáže hospitující, začínající rozhodčí z nich udělat …………… Toto nechám na posouzení všem a 
zejména členům klubu, kteří zvedli ruku za to, že tato konfliktní osoba se stane rozhodčí. Zde je důkaz kolik 
„svých“ lidí chovatelka v klubu měla v roce 2008, což je sice už 6 let, ale zřejmě jich dnes díky Fb přibývá. I 
když je momentálně celkově míň členů klubu, ale samozřejmě víc „ovcí“, které vždy zvednou ruku pro paní 
chovatelku Semerákovou. Něco z její konverzace přes ICQ. 
 

 
 
 
Jistě budou výstavy chudší o ty vystavovatele, kteří si nechají jen jednou posoudit psa takovým rozhodčím, 
který neví základ, co je nůžkový skus! A pokud to ví tím hůř ! 
Pokud otázka chovatelky zájemcům o štěňata „PROČ ASI se chovají Forjany na Slovensku“ patřila mně, a 
„PROČ ASI se tedy celý chov převedl na Slovensko“ ráda odpovím, jak chovatelce, tak celému českému 
klubu a tak všem začínajícím chovatelům! Vím, že se tato odpověď nebude líbit ani výboru KSP, ani všem 
zúčastněným na videích. Ale za to nechť poděkují chovatelce Semerákové, která mě neustále pomlouvá a 
lživými tvrzeními poškozuje nejen jméno chovatelských stanic s názvem Forjana , ale i moje jméno a hlavně 
jméno celého slovenského chovu. 



Než se vrátím k začátku celého problému, musím nejprve ujasnit, jak se liší slovenský a český chov u 
plemene siberian husky. Jelikož můj první vrh byl v roce 1993, tak si pamatuji chovatelské změny v Cz 
klubu. V době když jsem začínala ještě nebyla povinnost dělat rtg kyčlí. Ale brzy se tak stalo. Všichni 
chovatelé, kteří měli zájem chovat se novým pravidlům podřídili a rentgeny si nechali udělat. Nebylo moc 
psů, kteří nevyhověli a měli více jak 1/1. Tehdy se dělali tabulky a zveřejňovali se výsledky, někdo si dal tu 
práci, aby všechny výsledky dal dohromady a zveřejnil je ve zpravodaji. 
Na Slovensku se nedělaly rtg vůbec. Dnes je všechno jinak, za ta léta slovenský chov ušel kus cesty. V době, 
kdy byly moje odchovy exportovány na Slovensko (2010) byly už rtg na Slovensku povinné. Takže odchod 5 
fen z českého chovu na Slovensko jistě nebylo pro to, že by měly dysplazii, jak se povídalo po výstavách, že 
Forjana je plná dysplazie. Nemůžu tvrdit, kdo tuhle válku začal, jestli to byla chovatelka, nebo její 
kamarádky, ale to je v podstatě jedno, kdo byl tím, co rozšiřoval pomluvy a nepravdy o dysplastických 
psech a fenách ve Forjaně. Skončilo to tak, že slovenský klub udělal povinnost rtg kyčlí u SH, což si myslím, 
že prospělo nejen chovu, ale i chovatelům. Protože se jim štěňata po vyšetřených rodičích líp prodávají. 
 

 
 
 
 
Rozdíl mezi Cz a Sk je v posuzování rtg snímků kyčlí. V Cz posuzuje rtg na dysplaziii jeden veterinář, který 
spolupracuje s klubem, odvolání sice možné je, ale musí se složit kauce. Ovšem je možné si nechat posoudit 



rtg v USA na Offě. Na Slovensku posuzují snímek 3 veterináři a podepíšou posudek společně, musí se 
shodnout. Je to stejný způsob jako na Offě. Navíc se tito veterináři střídají. Při nesouhlasu je odvolání přes 
Offu. Je na každém, co si o tom kterém způsobu posuzování myslí. Já si myslím, že v jedněch rukou nemá 
být nic ! 
 

 
 



Dalším rozdílem mezi chovnými podmínkami v Cz a Sk je vyšetření na dědičné oční nemoci. V Cz je 
povinnost každý rok toto vyšetření obnovovat. Na Slovensku je toto vyšetření na zvážení každého 
chovatele. Možnost tohoto vyšetření na Slovensku je na více klinikách, včetně Univerzity veterinárského 
lekárstva a farmácie v Košiciach. Je možné si nechat udělat vyšetření na Univerzitní klinice ve Vídni u     
Prof. Dr. Barbary Nell Dip ECVO. 
 

 
 



Není rozdíl mezi vyšetřením povinným a vyšetřením, které chovatel nechá udělat svému jedinci z jeho 
vlastní vůle. Potom je certifikát informací pro nové majitele, který platí i v zahraničí. Pokud je vyšetření 
povinné, DKK i očí, je potřeba si z těchto informací dělat statistiku, aby chovatelé měli přehled a také, aby 
nešířily pomluvy, jako např. že modré oči nesou oční vady. Tím, že klub tyto informace nezveřejňuje, 
nepomáhá chovatelům, ale pomáhá takovým lidem, kteří šíří fámy a nepravdy. 
Další rozdíl mezi Cz a Sk je v chovných podmínkách psů a fen SH. Na Slovensku je potřeba nejen bonitace, 
ale jedinec musí absolvovat výstavu! Buď klubovou, nebo mezinárodní se známkou minimálně velmi dobrá. 
A na těchto výstavách se nepředpokládá, že by rozhodčí byli benevolentní a zadali známku výborná nebo 
velmi dobrá jedinci, který nesplňuje standard. Při bonitaci je opět mezinárodní rozhodčí nečlen klubu, který 
má při kódování chyb hlavní slovo. Tuto bonitační kartu podepisují 4 osoby! Zda je jedinec chovný neurčuje 
poradce chovu, ale rozhodčí a pokaždé jiný rozhodčí. Tuto skutečnost osvědčují dva poradci chovu, člen 
výboru a rozhodčí. Bonitace dvou sester Queen Elizabeth Forjana a Quessi Forjana 
Slovenská bonitace Queen Elizabeth Forjana  https://www.youtube.com/watch?v=8xOK2rJL65Y 
Česká bonitace Quessi Forjana  https://www.youtube.com/watch?v=pHgc5rK27nU 
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Při bonitaci na Slovensku se čte bonitovanému jedinci čip a odebírá vzorek na rozbor DNA, ze kterého se 
dělá profil DNA, který se celý život psa nemění. Genetický profil je jedinou neměnnou identifikací zvířete. 
Stačí vytrhnout chlup a z něj si lze ověřit identifikaci zvířete. Tento genetický profil dostane majitel a jeden 
je uložen v archívu a kdykoliv bez vědomí majitele rodiče se dají ověřit potomci. V tomto je další rozdíl mezi  
Cz a Sk v bonitacích siberian husky. 



 



 



 
Výše jsou kopie profilů DNA tří sourozenců. Dle znaků na obou stranách / poznáte, že mají stejné rodiče.    
V žádném profilu není jediné číslo, které tam nepatří. Pokud má jedinec udělaný tento profil ( na Slovensku 
povinný ) není možné NIKDY  psa zaměnit. 



V Cz je k uchovnění jedince potřeba mimo očního vyšetření a vyšetření na DKK jen bonitace. Žádné odběry 
na DNA, žádné čtení tetování, nebo čipů u uchovňovaných zvířat. Při bonitaci má hlavní slovo dle mých 
zkušeností poradkyně chovu a jeden rozhodčí (vždy člen klubu). Je to tandem dvou členů klubu a je 
absolutně jedno, kdo z nich jaké plemeno chová. Je to prostě na vůli těch dvou osob a pokud jednou z nich 
bude chovatelka Semeráková, jak asi tyto bonitace budou vypadat ??? I dříve nešlo zabránit tomu, aby pes 
nebyl uznán do chovu. Příkladem je Ch. Petroff Forjana ( nezaměňujte s Ch. Petroff Polární expres ), který 
nebyl uznán chovným jen proto, že neběhal dobře na nerovném terénu. Jeho bonitace ani nebyla 
odložena, ale okamžitě verdikt „nechovný“ i přes to, že se to tehdy rozhodčímu moc nelíbilo, bylo to jen na 
rozhodnutí jednoho člověka a tím byla česká poradkyně chovu SH, která se nakonec pod tento verdikt ani 
nepodepsala. https://www.youtube.com/watch?v=Zqi9mdEE2Rs - toto je první výstava Ch. Petroffa 
Forjana po neúspěšné bonitaci, jeho první CAC. Titul šampion Cz získal během necelých 10 měsíců !!! První 
nechovný šampion v Cz. Ze strany klubu nebyl jediný vstřícný krok, jak by se dala tato situace urovnat.  
Tolik korespondence, kolik jsem s klubem měla  já, neměl jistě žádný jiný chovatel. A vše jako hlavou proti 
zdi !!! Ch. Petroff Forjana má rtg kyčlí 0/0 a oční vyšetření ve Vídni čisté, bez jakékoliv poznámky. Pes 
úžasné povahy, velmi inteligentní, má splněny zkoušky poslušnosti, spolu se svou majitelkou dělají i tanec 
se psy. Jeho předkové jsou psi z linií USA. Tak se v Cz zachází s chovným fondem. Za půl roku po bonitaci 
Ch. Petroffa Forjana další útok na můj odchov majitele Jakuba Pláteníka Quessi Forjana. Fenka, která měří 
v kohoutku 53 cm a chybí P1. https://www.youtube.com/watch?v=pHgc5rK27nU Na videu vidíte, co kdo 
pokazil. Na bonitaci chyběla poradkyně chovu, sice je tam řečeno, že Quessi chovná je, ale když pak došla 
bonitační karta do rukou PCh, tak by nebylo možné fenku uchovnit s výškou 57,5 cm a chybějící zuby P1 a 
P2 vedle sebe. Takže majitel absolvoval zdravotní vyšetření a počítaly se u veterináře zuby, měřilo se. Bez 
toho videa, které tuto situaci zachycuje, by bylo asi těžké dokazovat tyto výroky. Díky tomu, že jsem video  
viděla a hned při vyřčení výšky mi bylo jasné, že s výškou 57,5 cm musí být fena nechovná. Takže znovu 
cesta do Prahy, odvolání přímo na výborové schůzi, měření počítání zubů! Nakonec Quessi Forjana 
chovná je. Ve Forjaně je po ní a zahraničním psovi nádherný syn, kterému se nedávno narodilo 5 dcer. 
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Další rozdíl v chovu Cz a Sk je při vrhu. Krycí povolení je u obou stejné, pes ze zahraničí musí splňovat 
podmínky země, kde se štěňata odchovávají. Při narození štěňat se v obou zemích hlásí jejich narození. 
Tímto v Cz vše končí, štěňata se očipují, nalepí se proužky od čipů do přihlášky vrhu. Potom dojdou PP a tím 
vše pro chovatele v Cz končí. To nejpodstatnější se na Slovensku odehrává potom, až jsou štěňata 
načipovaná. Tehdy musí přijet kontrolor, který zkontroluje nejen vrh, ale i podmínky ve kterých štěňata 
vyrůstají, zkontroluje nejen každé štěně zvlášť, přečte mu čip, podívá se, zda má nějaké vady, jak je živené. 
Zkontroluje matku v jakém je stavu, zkontroluje čip matky. Kontroloři vrhů jsou poradci chovu, nemusí být 
poradcem chovu SH a střídají se.  Není možné, aby nějaká „množárna“ jak Vy nazýváte moji chovatelskou 
stanici, prošla kontrolami tolika vrhů. Nebo si chovatelka Semeráková myslí, že na Slovensku jsou na 
„množárny“ zvyklí ???  A PROČ má chovatelská stanice Forjana Slovakia tolik vrhů ? Protože lidé mají 
zájem o její odchovy, líbí se jim naše štěňata, typ našeho smečkového odchovu, kontrolované vrhy, hlídané 
DNA, což v Cz není. 
 

 
 
Ještě se i teď ptá chovatelka Semeráková  PROČ chovatelka Forajtová nechala založit novou chovatelskou 
stanici na Slovensku Forjana Slovakia, které předává veškeré své znalosti a zkušenosti, pomáhá při 
odchovech a lásky psům dává stejně, jako by byly její. 
Už chovatelka Semeráková pochopila PROČ Forjana chová na Slovensku ! To je moje odpověď na hloupé 
otázky chovatelky PROČ ASI převedla chov na Slovensko. Nejen pro ubohou českou bonitaci, která 
neznamená vůbec nic ! Která je na vůli české poradkyně chovu SH a rozhodčího, který jako člen kloubu je 
ovlivňovaný „klubovým kamarádstvím“ Nejen pro posudky rtg jednoho veterináře, který spolupracuje s 
klubem „ koho chleba jíš, toho píseň zpíváš“ . Tak hlavně proto, že tolik řečí kolem mě, kolem mých psů, 
kolem chovatelských podmínek u mě, počtu vrhů za rok a NIKDO NIKDY u mě nebyl na kontrole !!! Skoro 
20 let jsem v Cz chovala plemeno SH, byla členem klubu a odchovala vrhy po Účko. Při vrhu T, kdy jsem 
kryla psem z Čech majitel psa popřel otcovství, přestože u krytí byl. Ono je hezké shrábnout 10 tisíc za krytí 
a nenést žádnou zodpovědnost za vady a raději popřít, že jeho pes je otcem. Tehdy jsem měla jedinou 
kontrolu, ale ne v chovatelské stanici, ale u veterináře. Člen výboru KSP dohlížel na to, zda je to matka a 
štěně, které na výboru vybrali podle fotek na mém webu. Ale žádná kontrola u odběru vzorku psa nebyla i 
přes to, že jsem o ni tvrdě žádala. Žádala jsem o ochranu jako člena klubu, majitel psa ani členem klubu 
nebyl. Byla jsem odmítnuta tím způsobem, že mi nikdo neodpověděl a odpověď přišla, až když bylo po 
odběru. Tím vlastně klub Cz ani nedodržel své stanovy, kde se zavazuje hájit své členy. Já byla tehdy 
ochotná jet k odběru sama, ale nechtěl mi nikdo říct, kdy a u kterého veterináře se bude odebírat psovi 
krev! Dodnes nevím, kdo vzorky odebíral, i když jsem se na to ptala. Bylo mi řečeno, že jsem opravdu 
zvláštní osoba. Přesto, že jsem byla já zadavatel tohoto vyšetření, byla jsem tím, kdo ho platil a přesto jsem 
byla zvláštní osoba, která chtěla vědět kdo a kde odebíral vzorek krve dotyčnému psovi. Klub musel po 
jednoznačném výsledku testu rodičovství vrhu "T" Forjana vyplatit peníze za test mně. Druhý test jsem si 
hradila sama. Dodnes nevím, zda-li majitel psa, který popřel jeho otcovství tuto částku zaplatil klubu, jehož 
není členem a udělal mu škodu 2700 Kč. Ano jsem zvláštní v tom, že když mi někdo chce udělat podraz a já 
se zajímám a bráním? A popření otcovství je křivárna nejen u lidí ! Obzvláště tehdy, když si za krytí nechám 
zaplatit a tehdy nemalé peníze. Já jsem si byla otcovstvím psa jistá a PROČ si byl klub jistý, že ten pes otcem 



není? To je dobrá otázka. Naštěstí jsem dostala nápad s druhou laboratoří, kde mi poradili, co a jak mám 
udělat. Nechala jsem udělat souběžný test. Najezdila skoro 1000 km a zaplatila 3000 Kč za další test. 
Myslela jsem si, že jsem očistila své jméno, ale opak je pravdou, když někdo to „další“ nechce slyšet. Není 
možné zůstat mezi takovými lidmi. Není možné ze sebe nechat dělat …………. 
                                              

 



                   
 
Teď se ptám já PROČ mě chovatelka Semeráková pomlouvá, zejména pokud o mně nic neví, nezná mě. 
Ptám se já, co jsem jí udělala? Ptám se PROČ lidem lže o modrých očích, že nesou oční vady přesto, že 
nemá k dispozici žádné relevantní výsledky z vyšetření? Nebo je má? A nechává si je pro sebe, aby mohla s 
nimi manipulovat? Dříve byly modré oči všude i u chovatelky normální, dodnes jejich potomci působí i u 
chovatelky v chovu. 



 
Proč lidem lžete, když vyprávíte o mně jako o množárně, kde se feny kryjí po půl roce? Je to pravda ? 
http://www.siberian-husky.sk/odchovy.html 
Možná se někde tímto způsobem feny kryjí a možná jste to Vy, která podporujete „množárny“.  A jak ?  
Tím co Vy jako chovatelka zájemcům říkáte o konkurenci. Zájemci si pak řeknou, že se jim příčí poslouchat, 
jak se chovatelé navzájem špiní, a že si raději koupí bezpapíráka. Nikde jsem neviděla, že byste se Vy jako 
chovatelka zastala psů s PP. Husky je krásné plemeno nejen svým vzhledem, ale hlavně svojí duší, což ale 
takoví lidé jako jste Vy, nemůžou poznat. Je to neštěstí sibiřského huskyho, že pro svojí krásu slouží ke 
zvyšování majitelova EGA ! Vy říkáte v telefonu cizím lidem špatné a nechutné věci o mně, píšete emaily ve 
kterých mě pomlouváte (viz pan Poláček), píšete Fb zprávičky do zahraničí kde mě vybarvujete v takových 
barvách, jen aby se ke mně náhodou nedostalo něco lepšího než máte Vy (viz Icily). Takže chtěla jste válku, 
máte ji mít a stejnými zbraněmi, jako Vy. Jen s tím rozdílem, že já vše píšu veřejně a nemám tu ubohost, 
jakou máte Vy, že bych psala lži, že bych při zveřejňování emailu manipulovala s jeho textem (viz pan 
Poláček). A telefonáty! Od teďka nikdy nebudete vědět, kdy jsem někoho navedla a dotyčný „zájemce“ si 
Vás nahraje ! 
Ještě odpovídám na otázku PROČ jsou čtyři chovatelské stanice Forjany ? Od včerejška je jich je 5 ! 3x Cz, 1x 
Sk a 1x Ru 
1. Forjana chovatelská stanice na mé jméno, 3 roky neměla vrh. 
2. Forjana and Dragon´s Heart chovatelka Barbora Grdinová, odchovala 1 vrh, svoji činnost ukončila 
vzhledem jménu, které si sama dala. Zaregistrování jména předcházel můj slib, že já jí daruji jednu fenu 
(štěně) do chovatelské stanice jméno Forjana and Dragon´s Heart (což jsem splnila Queen Dragon´s  Heart 
Forjana), další feny zapůjčím do chovu této stanice, zapůjčím chovatelské zařízení, jak venkovní, tak 
domácí. Za to chovatelka bude pokračovat v mém stylu, Prostě něco za něco. V žádném případě žádné 
donucování. Myslím si, že moje nabídka byla velmi velkorysá. A jméno nebylo vynucené, ono to vlastně ani 
nejde někoho donutit, aby si dal jakékoliv jméno. Jedině by vidina daru byla považována za donucení. 
3. Forjana Bohemia je chovatelská stanice mé neteře. Měla jeden vrh, toto jméno si dala vzhledem tomu, 
že si váží mé práce, sama to tak chtěla i když jí ČMKU dělalo problém se schválením tohoto jména. S 
manželem si šla stěžovat předsedovi ČMKU na zamítnutí tohoto jména. To si myslím, že nějakým 
donucováním není možné. Je to chovatelská stanice, která čeká zda-li se něco v českém klubu změní a bude 
možno chovat tak, jako jinde v Evropě svobodně a odpovědně za své rozhodnutí. 
4. Forjana Slovakia je chovatelská stanice na Slovensku, chovatelem je můj přítel Otto Veselský, kterému 
se starám, jak o psy, odchovy, o zájemce, o nové majitele, o chovatelské zařízení, prostě o vše. Smlouva 
mezi námi určuje mě jako odpovědnou osobu a to proto, že chovatel pan Veselský moc dobře ví, že je 
škoda nevyužít mých zkušeností a znalostí . 
5. Форджaнa Рyссия v překladu Forjana Russia, Schválena RKF po mém souhlasu na žádost nové 
chovatelky v ruském Taganrogu. Chovatelka má psa a fenu z Forjany Slovakie. Její žádosti o povolení jména 
jsem velmi ráda vyhověla, neboť to je to správné ocenění mé práce. Protože člověk, který by si mě nevážil, 
by toto neudělal. 
Takže PROČ ASI se převedly Forjany na Slovensko jsem vysvětlila, jakož i to PROČ je 5 chovatelských stanic 
se částí jména Forjana. Teď vysvětlete Vy paní chovatelko Semeráková PROČ to děláte Vy? PROČ lžete, 
vymýšlíte báchorky o modrookých psech, kteří nesou oční vady. Zařazujete mě do skupiny množáren a jiné. 
PROČ o mně cizí lidé špatně mluví, když mě absolutně neznají, ale znají Vás? A slepě papouškují to, co jim 
Vy našeptáte. Mohla bych jich jmenovat hodně! Vy máte na ty lidi takový vliv, že mluví Vaše slova? On 
existuje název pro takovou činnost „vymývání mozků“, co řeknete Vy je svaté a přes to „nejede vlak“  

http://www.siberian-husky.sk/odchovy.html


Na Vaši nelibost existují lidé, kteří mají odvahu jet se podívat na tu „hrůzu u mě“. Jistě tito lidé po návštěvě 
u mě pochopili, kde je pravda. Na takových lidech mi záleží, ne na takových, co pomluvy papouškují dál, bez 
vlastního názoru. Takoví lidé nikdy nepochopí moje slova a jsem ráda, že vždy budou patřit k Vám. Na to je 
přesný název, jakým jste je nazvala Vy "ovce" Je mi Vás upřímně líto, neboť žít s nenávistí a závistí v srdci je 
moc těžké. 
 
Toho psaní bylo hodně, ale víc toho ještě zůstává v mé hlavě, leží mi na srdci a také plno dalších důkazů 
zůstává ležet v mém počítači. Takže brzy bude pokračování a budu psát dál dokud se od Vás nedočkám 
veřejné odpovědi na mé PROČ ! 
 

                 


