
Co mají obyvatelé Domova dÛchodcÛ sv. Jifií spoleãného s Pomocn˘mi tlapkami?
Nûktefií obyvatelé byli nuceni 
se pfied nástupem do domova
dÛchodcÛ rozlouãit se sv˘mi
mazlíãky. Vût‰inou to byli právû
pejsci a ztráta jejich ãtyfinohého
pfiítele kvÛli vstupu do domova
dÛchodcÛ byla bolestná. Vlastního
psa jsme pro domov pofiídit
nemohli, jelikoÏ by nemûl jednoho
stálého pána, kter˘ by byl ochoten
se o nûj starat. Pak se zrodil nápad
kontaktovat nûjakou organizaci ãi
chovnou stanici, zda by nechtûli
nav‰tûvovat na‰e obyvatele, aby si
zavzpomínali na „staré dobré

ãasy“ a pomazlili se s mil˘mi
a pfiítuln˘mi „nejlep‰ími“ pfiáteli
ãlovûka. Pomocné tlapky nás
zachránily. Poprvé k nám manÏelé
Tomá‰Û pfii‰li 23. 9. 2004 se sv˘mi
asistenãními labradorsk˘mi
retrívry a roztomilou kfiíÏenkyní
fenkou Bárou. Obyvatelé byli
nad‰eni a jeden pfies druhého 
se chtûli mazlit a krmit pejsky
pi‰koty a jin˘mi pamlsky. Povídání
v pfiíjemném prostfiedí bylo 
pro obyvatele velmi zajímavé
a poutavé. Také jednu leÏící
obyvatelku velmi potû‰ilo, Ïe 

aã je na lÛÏku, mÛÏe si hladit psa,
kter˘ ji nav‰tíví pfiímo na pokoji.
Velk˘m záÏitkem byla také jedna
z náv‰tûv, kdy sebou manÏelé
Tomá‰Û vzali nûkolik ‰tûÀat. 
Nûco tak nevinnû roztomilého
vehnalo slzy do oãí nás v‰ech
a seniofii zapomnûli i na své
kaÏdodenní bolesti a starosti.
KaÏd˘ mûsíc se tû‰íme na „psí“
náv‰tûvu a skupina pfiíznivcÛ z fiad
obyvatel i personálu 
pejsky z Pomocn˘ch tlapek vÏdy
nedoãkavû vyhlíÏí a i na psech je
vidût, Ïe se jim u nás líbí.

Je pfiíjemné vidût radost 
v oãích seniora, pro kterého je
ztráta pravého domova a je‰tû
i svého mazlíãka bolestnou
zku‰eností. KaÏdé setkání
s asistenãními psy je pro nás
pfiíjemn˘m zpestfiením v‰edních
dnÛ. Dûkujeme tímto Pomocn˘m
tlapkám za to, Ïe jsou tu 
i „pro nás“ a to jiÏ nûjak˘ ãas
a pravidelnû. Tû‰íme se na 
dal‰í spoleãná setkání. 

Lenka Pirasová, 
soc. pracovnice DD sv. Jifií PlzeÀ

plemene staford‰írsk˘ bulteriér to platí
dvojnásob, ne nadarmo se tomuto ple-
meni v zemi pÛvodu pfiezdívá baby sitter
dog. Organizátofii uspofiádali den pln˘

her, soutûÏí a vyprávûní, ale i pouãení. Majitelé
i pfiátelé staford‰írsk˘ch bulteriérÛ se se‰li, letos
jiÏ poãtvrté, v Dobfianech u Plznû. Poãasí tento-
krát vy‰lo na v˘bornou a úãastníky pfiivítal upra-
ven˘ kynologick˘ areál s parkovi‰tûm. Nechybûla
zde ani dobfie vybavená klubovna, kde se mohli
v‰ichni obãerstvit i ochladit. Sváteãní program
byl opravdu nabit ,̆ dopoledne se konaly závody
pfiístupné pochopitelnû v‰em úãastníkÛm, dûtem
se psy i dospûl˘m. Pro zajímavost nejmlad‰ím
dítûtem byl pûtit˘denní Vladimírek v koãárku
a nejmlad‰ím psem byla tfiíapÛlmûsíãní feneãka.
Naopak nejstar‰ím psem byla dvanáctiletá fena
ve ‰piãkové kondici.
Závody zaãínaly bûhem psa s páníãkem pfies pfie-
káÏkovou dráhu, následovaly dal‰í soutûÏe –  sla-
lom, kladina, skok do v˘‰ky, prÛlez tunelem, áãko
a nechybûl ani hod míãkem. PfiekáÏky mohl pes
zdolat jak˘mkoliv zpÛsobem, ‰tûÀata pak za
pomoci sv˘ch páníãkÛ. Tah pneumatiky je discip-
lína, na kterou se v‰ichni nesmírnû tû‰í. Diváci
svoje favority povzbuzují a fandí, pneumatiku
totiÏ mÛÏe táhnout buì pes, nebo jeho pán.
V˘kony páníãkÛ pak vzbuzují v‰eobecné veselí,
prostû pfii soutûÏích se vyfiádí dûti i psi, v‰ichni se
skvûle baví a není vÛbec podstatné, kdo bude
vítûz. Po dopoledních soutûÏích se úãastníci pfii‰li
obãerstvit i ochladit do klubovny. Tam pro nû bylo
pfiipraveno vyprávûní o pouÏití plemene v canis-
terapii. O tuto ãinnost je mezi majiteli staford‰ír-
sk˘ch bulteriérÛ stále vût‰í zájem a plemeno se jiÏ
mnoho let plnû osvûdãuje v praxi. Úãastníci se
dovûdûli, jak psi nav‰tûvují dûti ve ‰kolách i ‰kol-
kách, jezdí za nimi i na dûtské letní tábory, jak
pracují v domovech pro seniory, zúãastÀují se na
prezentaãních akcích a vystupují v médiích.
Hlavnû v‰ak i to, co v‰echno musí pes vyuÏívan˘
v canisterapii umût a jak nároãné jsou testy pova-

hy. Pes a jeho pán spolu tvofií t˘m, a proto i pán
musí mít potfiebné znalosti z oboru. Mezi diváky
se na‰la se i obûtavá figurantka, a tak se mohli
v‰ichni pfiesvûdãit, jak probíhá polohování klien-
tÛ. Je to úspû‰ná technika pouÏití psa pro kon-
krétní diagnózy. Vznikla v âR a pro toto plemeno
je jak ‰itá na míru. SplÀuje to nepochybnû touhu
psÛ se neustále na nûkoho maãkat, nechat se hla-

dit a mazlit se. Odpoledne pak pfii‰el zlat˘ hfieb
staffího dne. Je to oblíbená soutûÏ krásy o Miss
a Missáka. Majitelé psÛ se sejdou v pomyslném
kruhu a pfiedvádûjí rozhodãímu nejdfiíve ‰tûÀata,
potom dospûlé psy a nakonec veterány. Není to
jako na v˘stavû, a tak si rozhodãí nejprve s kaÏ-
d˘m popovídá, poloÏí pár otázek a pak vybere
vÏdy tfii nejkrásnûj‰í jedince. Z tûch se nakonec
volí Miss a Missák. 
Na pofiadatele pak zb˘vá spoãítat dosaÏené
v˘sledky, vyhlásit vítûze závodÛ a pfiedat poháry
i ostatní ceny. Dárky jsou pfiipraveny pro v‰echny
úãastníky, hlavnû pro dûti, a tak nikdo neodjede
s prázdnou. Rozhodnû se slu‰í podûkovat orga-
nizátorÛm, kter˘mi letos byli R. Mestl, K. Boz-
dûchová a S. StfiíÏová-Francouzová. I sponzorÛm,
bez kter˘ch to urãitû dnes jiÏ nejde. 
Nakonec vyhráli v‰ichni, byl to zase jeden pûkn˘
den, kter˘ mohly strávit dûti pohromadû se sv˘-
mi rodiãi a pfiitom je‰tû pfiedvést, co v‰echno umí
jejich staford‰írsk˘ bulteriér.

Jifiina & Jifií Vol‰ick˘
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Den dûtí se psy

Den dětí a Staffí den
Staffí den letos spojili pofiadatelé i s oslavou Dne dûtí. Ukázalo se, Ïe
vsadili na správnou kartu, neboÈ dûti a psi patfií nepochybnû k sobû.

U Staford‰írsk˘
bulteriér je
nekonfliktní
pes pro celou
rodinu,
kamarád 
lidí i psÛ
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