
áÏitky byly veskrze pozitivní. Po
cel˘ víkend vládla uvolnûná, poho-
dová atmosféra a i poãasí akci pfiá-

lo. Nejv˘raznûji se mi v‰ak do pamûti vry-
lo nad‰ení, se kter˘m se akce úãastnili jak
organizátofii, tak dûti. Je pfiíjemné vidût,
Ïe i v dne‰ní dobû se najdou lidé, ktefií
nemají v Ïebfiíãku hodnot na prvním
místû zisk. Pfiihlá‰ení úãastníci mûli zdar-
ma pobyt, jídlo i startovné, museli v‰ak
b˘t mlad‰í osmnácti let. Ubytovat se
mohli ve vlastních stanech v areálu cvi-
ãi‰tû. KaÏd˘ jistû ocenil obûtavou práci
organizátorÛ i finanãní podporu sponzo-
rÛ. V‰ichni pfiítomní v˘cvikáfii se celé tfii
dny vûnovali dûtem bez nároku na odmû-
nu - pomineme-li ov‰em odmûnu nej-
krásnûj‰í - rozzáfiené dûtské oãi a úsmû-
vy. Pod jejich vedením mûly dûti moÏnost
vyzkou‰et si rÛzné sportovní disciplíny
(flyball, dogdancing, agility nebo obra-
nu) a zúãastnit se soutûÏí, které pro nû
byly pfiipraveny. Kromû závodÛ v nûkte-
r˘ch z v˘‰e zmínûn˘ch disciplín to byla
napfiíklad soutûÏ o „nejvût‰ího ‰ikulu“
nebo závod v poslu‰nosti. 
Dvounozí úãastníci dorazili v doprovodu
rÛzn˘ch psích plemen. Hojnû byly
zastoupeny border kolie a dal‰í pastevec-
ká plemena, ale soutûÏilo i mnoho terié-
rÛ, kfiíÏencÛ… Bylo zjevné, Ïe i rasy, kte-

r˘m nejsou do vínku dány takové dispo-
zice jako tfieba zmínûn˘m pasteveck˘m
psÛm, je moÏné vycviãit stejnû dobfie. Jen
to dá psovodovi trochu víc „zabrat“. Právû
tak pfii nácviku obrany se pfiedvádûla
nejen velká plemena, ale zahanbit se
nedali ani ti men‰í a srdnatû odráÏeli úto-
ky hadru, kter˘m je dráÏdil figurant.
Dûtem rozhodnû nechybûla soutûÏivost
a kuráÏ. Ani pfii diskvalifikaci (napfiíklad
ze závodu v agility) neopou‰tûli mladí
závodníci ihned parkúr se slzami v oãích
nebo tváfií zkfiivenou zlostí, ale namísto
toho dokonãili bez mrknutí oka i zbytek
pfiekáÏek. Nestydûli se ani pfies znaãnou
konkurenci zkusit úãast i v závodech, kde
si nebyli právû jistí sv˘m v˘sledkem. Byla
-li moÏnost, pfiihla‰ovali se do soutûÏí
dal‰í zájemci je‰tû na poslední chvíli. 
Energie a elán vydrÏely v‰em aÏ do veãer-

ních hodin a cviãitelé, stejnû jako pfiekáÏ-
ky, byli v „obleÏení“ trénování chtivé mlá-
deÏe a psÛ aÏ do poslední chvíle.
Podle ·imony Drábkové, která se dûtem
vûnovala jako jedna z instruktorek, je
s dûtmi pfii v˘cviku lep‰í spolupráce neÏ
s dospûl˘mi, protoÏe se tolik nestydí
(napfiíklad psa v˘raznû pochválit). Pfii-
pomínky a v˘tky sná‰ejí stejnû jako
dospûlí – nûktefií lépe, jiní hÛfie.
Mimo „psích“ aktivit byl pro dûti pfiipra-
ven i dal‰í program. KdyÏ veãer nakrmily
a uloÏily unavené ãtyfinohé pfiátele,
úãastnily se s nad‰ením dal‰ích her, po
kter˘ch na nû ãekala spoleãenská zábava
- diskotéka nebo táborák.
V sobotu mûly dûti moÏnost zhlédnout
ukázku práce slepeckého psa, které se
ujala Jitka Lebedová se sv˘m belgick˘m
ovãákem malinoisem. Pût zájemcÛ si
dokonce mohlo vyzkou‰et, jaké to je b˘t
slep˘ a spoléhat se jen na vodícího psa
a slepeckou hÛlku. 
Závûrem snad lze jen dodat, Ïe „dobrá vûc
se podafiila“, a doufat, Ïe podobné akce
bude moÏné pofiádat i nadále. V dne‰ní
technokratické dobû je dÛleÏité vést dûti
i k lásce k Ïiv˘m tvorÛm, vÏdyÈ jednoho
dne to budou moÏná ony, kdo bude roz-
hodovat o osudu kynologie u nás.

Jana Hübnerová
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Tfiináct˘ v˘cvikov˘ víkend

Ve dnech 20. aÏ 22. kvûtna se cviãi‰tû Kynologického klubu Komofiany stalo dûji‰tûm
jiÏ tfiináctého v˘cvikového víkendu pro dûti a mládeÏ. Jako pfiizvaná pozorovatelka
jsem si odtud odnesla mnoho dojmÛ a o ãást z nich se s vámi chci podûlit. 

Instruktorka ·imona
Drábková si práci s dûtsk˘mi
psovody pochvalovala

Z

V˘cvikového víkendu se zúãastnila
rÛzná plemena, ale i vofií‰ci

Tréninkový víkend pro děti a mládež
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