
prostorách centra se
pohybovalo nezvykle
mnoho vozíãkáfiÛ a psÛ

a pobíhala spousta lidí ve Ïlu-
t˘ch a ãern˘ch triãkách s lo-
gem obecnû prospû‰né spo-
leãnosti Pomocné tlapky. Tato
spoleãnost, pfiipravující speci-
álnû vycviãené psy pro zdra-

votnû postiÏené, právû oslavo-
vala své páté narozeniny.
Právû v únoru 2001 organizaci
oficiálnû zaloÏila rodina Pir-
nerov˘ch ze Starého Plzence,
rodina Tomá‰Û z Oseka u Ro-
kycan a sleãna Molová z Prahy.

Tehdy stála skupinka tûchto
nad‰encÛ takfiíkajíc na zelené
louce a nemûli nic neÏ odhod-
lání zúroãit své dlouholeté
chovatelské a kynologické
zku‰enosti a 12leté zku‰enosti
s v˘cvikem vodících psÛ pro
nevidomé a snahu vyuÏít
schopností retrívrÛ pomáhat
lidem s jak˘mkoli handica-
pem. Bûhem pûti let u‰ly
Pomocné tlapky velk˘ kus ces-
ty. Rozrostly se o fiadu spolu-
pracovníkÛ a dobrovolníkÛ,
jejich komplexní sluÏby jsou
na vysoké úrovni a jméno zná-
mo po celé âR. Staly se do-
konce ãleny mezinárodních
organizací zab˘vajících se
v˘cvikem asistenãních a canis-
terapeutick˘ch psÛ. Pfii osla-
vách 5. v˘roãí byl oficiálnû
pfiedstaven uÏ 45. speciálnû
vycviãen˘ pes.
Celou oslavou provázela mo-
derátorka ·árka Kubelková
a akce probíhala formou pre-
zentace spoleãnosti, povídání
s cviãiteli, s fieditelkou organi-
zace, pfiedvychovateli ‰tûÀátek
a s klienty a také formou uká-
zek dovedností asistenãních

psÛ i canisterapie. PfiihlíÏející
se mohli dozvûdût, jak se
vlastnû zrodil nápad cviãit
asistenãní psy, jak spoleãnost
funguje, Ïe klienti dostávají
psy zdarma do dlouhodobého
uÏívání a Ïe se na v˘cvik,
narozdíl od slepeck˘ch psÛ,
nevztahuje státní pfiíspûvek,
a tudíÏ je financování závislé
na sponzorech, darech a dota-
cích. Také Ïe dnes uÏ vût‰ina
psích pomocníkÛ pochází
z vlastních osvûdãen˘ch od-
chovÛ, jak se vybírají vhodná
‰tûÀátka, kde se do roka
vychovávají a jak probíhá pfii-
bliÏnû 6 aÏ 8 mûsícÛ trvající
v˘cvik. K vidûní byla ãtyfii ‰tû-
Àata v pfiedv˘chovû a jejich
„adoptivní rodiãe“ se podûlili
o radosti i starosti této velmi

dÛleÏité etapy v Ïivotû budou-
cích psÛ-asistentÛ.
O záÏitcích ze seznamování,
secviãování a sÏívání se sv˘m
chlupat˘m parÈákem Falkem
vyprávûla 13letá klientka
Lucka Faldusová z Karlov˘ch
VarÛ, o svém zlatém retrívrovi
Adamovi povídal 13let˘ Jakub
PraÏák z Bublavy, o Ïivotû
s ãern˘m labradorem Chrisem
nûco prozradil i pan Jan
PrÛcha z Vejprnic a moderá-

torka ·árka Kubelková pfied-
stavila také jubilejní 45. t˘m –
8letou Terezku Honzíkovou

z Plznû a její labradorku Laru.
Zájemci o canisterapii mohli
zhlédnout praktickou ukázku
polohování a na v‰echny dota-
zy byla pfiipravena odpovídat
paní Mgr. Jana ·tercliová. Pro
dûti byl pfiipraven dûtsk˘ kou-
tek s „tlapkáck˘mi“ omalován-
kami a balonky. Nejvût‰í ohlas
získala samozfiejmû ukázka
dovedností asistenãních psÛ.
âerná labradorka Lady pfied-
vádûla otevírání skfiíÀky, zá-
suvky, podávání pfiedmûtÛ
spadl˘ch na zem, pfiiná‰ení
mobilu, svlékání rukavic, po-
noÏek atd. Tato veselá „stu-
dentka“ ãtvrtého mûsíce v˘cvi-
ku byla na takto velké a ru‰né
akci poprvé a svÛj úkol zvlád-
la se sympatick˘m nad‰ením
a stejnû tak i její „spoluÏák“
Lord. Slavnostní akce probíha-
la ve tfiech blocích aÏ do 18
hodin, pfiestávky vyplÀovala
zpûvem a hrou na klávesy
Petra Pirnerová a po celou
dobu mohli zájemci koupí
Ïlutého náramku pfiispívat na
ãinnost Pomocn˘ch tlapek,
které uÏ pût let pracují pro ty,
ktefií je potfiebují…

Renata Krejãová
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POMÁHÁME

Kulaté narozeniny

Pětileté tlapky slavily v Plzni
Ten, kdo se v nedûli 12. 2. 2006 po obûdû rozhodl zajet na
nákupy do obchodního centra PLZE≈ na Rokycanské tfiídû,
si hned pfii vstupu urãitû v‰iml, Ïe se uvnitfi nûco dûje. 
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