
ídlí tam kynologické stfiedisko
Generálního fieditelství cel Praha,
které se zapsalo mezi celníky celé-

ho svûta nejen pfiípravou psovodÛ a psÛ,
ktefií vítûzí na evropsk˘ch pfieborech ve
vyhledávání drog, ale také vzornou orga-
nizací ‰ampionátÛ, jeÏ se uskuteãnily na
na‰em území.  
„Je to úspûch celého resortu, neboÈ nasa-
zení psÛ patfií k nedílné souãásti systému
práce celníkÛ, a to nejen pfii prohlídkách
zásilek, ale rovnûÏ pfii kontrolách trÏnic
a dal‰ích objektÛ, kde se mohou ukr˘vat
narkotika nebo nelegálnû dováÏené ãi
vyrábûné cigarety,“ reagoval na verdikt
z Bruselu generální fieditel celní správy
Zdenûk Richtr. Jeho slova potvrzuje sku-
teãnost, Ïe speciálnû vycviãení psi se jiÏ

nûkolik let podílejí z 80 procent na odha-
lení drog z celého poãtu záchytÛ ãesk˘ch
celníkÛ. 

Kotce architektonickou perlou
Kynologové v Hefimanicích si takového
uznání povaÏují a do kvûtna tohoto roku
chtûjí mít v˘cvikov˘ areál pfiipraven˘ pro
první psovody a psy ze zahraniãí. „Stfie-
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Svûtová celní organizace rozhodla

Evropské centrum pro drogové psy 
je v České republice Velkého vyznamenání se

dostalo ãesk˘m celníkÛm
a tím i celé na‰í kynologii,
kdyÏ bfieznové jednání
Svûtové celní organizace
(WCO) v Bruselu rozhodlo, 
Ïe první Evropské centrum
pro v˘cvik psÛ k vyhledávání
drog bude v Hefimanicích 
na Fr˘dlantsku.

S

Generální fieditel cel Zdenûk Richtr
oceÀuje pfiínos psÛ a pfiíleÏitostnû jim to
dává najevo (jen po souhlasu psovodÛ)

Ani bûhem
rekonstrukce
stfiediska
neustal
v˘cvik psÛ ve
vyhledávání
drog
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disko pro‰lo celkovou rekonstrukcí, takÏe
kromû roz‰ífiené ubytovací kapacity vznik-
ne modernû vybavená uãebna a psy ãeká
zcela nov˘ a architektonicky nev‰ední
komplex, zahrnující kotce s potfiebn˘m
zázemím pro materiál a veterinární ambu-
lancí,“ pfiiblíÏil nûkteré zmûny vedoucí stfie-
diska Josef Du‰ánek. 
První mezinárodní akce se uskuteãní od 23.
do 28. kvûtna, kdy se do Hefimanic sjedou
cizinci z deseti státÛ na otevfien˘ pfiebor
ãesk˘ch celníkÛ ve vyhledávání drog po-
mocí psÛ. „Vût‰ina státÛ vy‰le soutûÏící
druÏstva, jen z Izraele, Nûmecka a Kazach-
stánu ohlásili pfiíjezd pouze pozorovatelé,“
uvedl Du‰ánek k premiéfie evropského
centra. Kazachstánci si slavnost nenechají
ujít jistû i proto, Ïe v Alma Atû zfiídila
WCO jiÏ vloni podobné kynologické cent-
rum pro Asii.

Mají co pfiedávat
Oficiální poÏehnání dá novému pejskafi-
skému stánku pfiedstavitel Svûtové celní
organizace v pátek 27. kvûtna. Potom uÏ
celníkÛm zaãne v‰ední v˘cvikov˘ Ïivot, kdy
se budou starat nejen o pfiípravu vlastních
lidí a zvífiat, ale i zahraniãních. Zájem
o v˘cvik psovodÛ a psÛ, ale i koupi pfiipra-
ven˘ch ãtyfinoh˘ch pomocníkÛ mají napfií-
klad pobaltské zemû, Kaza‰i a dal‰í postso-
vûtské republiky. O v˘mûnné stáÏe zase
usilují Norové a Dánové. Pestrost ãinnosti
bude znaãná, neboÈ centru pfiináleÏí

i povinnost zkoumat nové metody v˘cviku
a formy vyuÏívání psÛ a organizovat
k tomu odborné semináfie.
âe‰tí celníci mají cizincÛm co pfiedávat ze
sv˘ch zku‰eností, neboÈ jejich sbírka
medailí za v˘kony z evropsk˘ch ‰ampioná-
tÛ, které se pofiádají od roku 2001, je bez-
konkurenãní. Vloni dokonce obsadili první

dvû místa v soutûÏi jednotlivcÛ a nejlep‰í
byli i v druÏstvech. Z Hefimanic vze‰la také
metodika k vyuÏívání psÛ pro vyhledávání
velkého mnoÏství cigaret, která se dnes
uplatÀuje na celém svûtû. Jinak fieãeno, pes
oznaãí ve vozidle velk˘ balík cigaret, ale
bûÏné krabiãky si nev‰imne. To v˘raznû ‰et-
fií personál na hranicích Evropské unie
a kontraband objevují také speciálnû vycvi-
ãení psi na trÏnicích a v jin˘ch objektech,
aniÏ by celníci museli pracnû pronikat do
nejrÛznûj‰ích úkrytÛ. Josef RÛÏiãka
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Frekventanti kursu Martin Koláfi
a instruktorka v˘cviku Katefiina
Kotásková jiÏ bûhem v˘stavby stfiediska

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ O ZOOTERAPIÍCH V BRNĚ
SdruÏení FILIA, které se jiÏ léta zab˘vá praktickou i teoretickou canisterapií,

pofiádá tfietí roãník Mezinárodního semináfie o zooterapiích. 

Semináfi se uskuteãní ve dnech 1. – 3. 7. 2005 v Brnû, 
na v˘stavi‰ti v pavilonu E – Press centrum. 

Semináfi bude tématicky zamûfien na vytváfiení norem praxe canisterapie a bude

uspofiádán pfiedev‰ím formou workshopÛ. Diskusní pfiíspûvky budou na téma

„normy praxe“ (povinné minimum metodiky, pfiedpoklady terapeutického t˘mu,

etick˘ kodex ). 

Vlastnímu semináfii bude pfiedcházet praktick˘ v˘cvikov˘ semináfi o ãeské metodû

polohování, kter˘ probûhne v pátek 1. 7. dopoledne.

Semináfi probíhá souãasnû s mezinárodní v˘stavou psÛ INTERCANIS a veletrhem

chovatelsk˘ch potfieb PROPET.

Zájemci o úãast se mohou pfiihlásit na adrese:

SdruÏení FILIA, 

Kamenná ãtvrt 111, 602 00 Brno, 

tel. 543 233 459, 

e –mail: sdruzenifilia@ok.cz

10. mezinárodní výstava
chovatelských a jezdeckých

potřeb

1. - 3. 7. 2005
Brno – Výstaviště 

Veletrhy Brno, a.s.

Výstaviště 1 

647 00 Brno

Tel.: +420 541 152 949

Fax.: +420 541 153 068

e-mail: propet@bvv.cz

www.propet.cz

Největší 
specializovaná
kontraktační 
a prodejní 
výstava v ČR 

Možnost 
přímého nákupu 
chovatelských
a jezdeckých 
potřeb 

23 000 
návštěvníků
ze 17 zemí 

Odborná garance:

Souběžně konané akce:

INTERCANIS
2. – 3. 7.
39. mezinárodní
výstava psů

Intercanis
Agility
1. – 3. 7.
11. ročník
mezinárodní
soutěže psů

1. – 3. 7.
Výstava
ušlechtilých
koní

www.propet.cz
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