
e to znám˘ dietolog, kulturista a pro-
pagátor dûlené stravy. Tábor je to
nadaãní, a jak uÏ sám název napoví-

dá, tematikou zamûfien˘ na zdravou v˘Ïi-
vu, pohyb a Ïivot indiánÛ. Úãastní se ho
kluci a holky ze v‰ech koutÛ republiky,
pfieváÏnû pak dûti z dûtsk˘ch domovÛ. Na
kaÏd˘ den mají organizátofii tábora pfii-
praven˘ zajímav˘ program. Jednou je to
vystoupení známého zpûváka, podruhé
jsou to jízdy na koních a do tfietice jsem to
byl já, kdo dostal pozvánku od velkého
náãelníka, abych dorazil se sv˘mi psími
kamarády. Fenka Lucky (sedmiletá ame-
rická staford‰írka) a Strike (ãtyfilet˘ pes
staford‰írského bulteriéra) mûli pfiedvést
dûtem, jak se s tûmito psi pracuje a co
v‰echno umûjí. ProtoÏe nezvládají úplnû
v‰e, co jsem chtûl dûtem pfiedvést, pfiizval
jsem si na pomoc dva americké pitbulte-
riéry, ãtyfiletého Arese a ‰estiletou Bonnie.
Jako první se dûtem pfiedstavil Strike,
kter˘ pfiedvedl cviky základní poslu‰nos-

ti a mnohé dûti uznaly, Ïe poslouchá líp
neÏ oni sami. Potom byly na fiadû ukázky
klasické sportovní obrany, i kdyÏ slovo
klasické moÏná není pro tento pfiípad
ten nejvhodnûj‰í termín. Prostfiedí, v kte-
rém mûl pes pracovat, bylo dost neobvy-
klé. Pes revíroval mezi indiánsk˘mi tote-
my, vy‰tûkával figuranta v t˘pí a byl
pfiitom obklopen ze v‰ech stran 90 pfii-
hlíÏejícími dûtmi. Se v‰ím si Strike pora-
dil bravurnû. Je‰tû se nechal od v‰ech pfií-

tomn˘ch za svÛj pfiesvûdãiv˘ v˘kon
pohladit. Lucky mûla pfied sebou nelehk˘
úkol. Fence jsme postavili pfiekáÏkovou
dráhu o délce asi 100 metrÛ s nûkolika
rÛznû vysok˘mi pfiekáÏkami, lávkou
a nakonec proskakovala pneumatikou.
Spolu se psem absolvovaly traÈ i dûti. Pes
s nimi nádhernû spolupracoval, zdolával
pfiekaÏky spofiádanû jednu za druhou
a pfiizpÛsoboval své tempo s ohledem na
to, jakého zrovna má po boku závodníka.
V‰ichni bûÏci byli odmûnûni malou
pozorností a nejrychlej‰í z nich dostal
triko od Lucky bull teamu.
Na fiadû byl se svou ukázkou pitbulteriér
Ares. Ten mûl za úkol povozit dûti na Ïeb-
fiiÀáku, jak˘ dfiív tahali konû. Mnozí jen
nevûfiícnû kroutili hlavami, Ïe jeden pes
mÛÏe utáhnout pÛltunov˘ vozík plnû
naloÏen˘ mal˘mi indiány. Pro v‰echny pfií-
tomné to byla show se v‰í parádou –
nejenÏe ho pes utáhl, ale stihl povozit cel˘
tábor. A kolik by uvezl nejvíce? Povedlo se
nám na vÛz naskládat 23 dûtí. Zfiejmû by
to Ares uvezl, ale pfii tomto pokusu se
nám historick˘ ÏebfiiÀák rozpadl. 
Bonnie pfiedvedla poslední ukázku, tou
bylo zavû‰ení se na pe‰ka visícího na
totemu. Zatímco pes pûknû visel a ohro-
moval svou fyzickou zdatností, mûly dûti
za úkol odhadnout co nejpfiesnûji, jak
dlouho pes vydrÏí b˘t zakousnut˘ do
pe‰ka. Kdo se trefil nejblíÏe, vyhrál jed-
nu z pfiipraven˘ch cen. Bonnie, aã má
v˘sledky o dost lep‰í, vydrÏela tentokrát
zavû‰ená 34 minut! 
Na‰e vystoupení jsme ukonãili volnou
diskusí, pfii které mûly dûti moÏnost
vyzpovídat majitele psÛ. Vysvûtlili jsme
rozdíly mezi tûmito plemeny, vztah psa
a ãlovûka a vyvraceli jsme jejich ‰patnou
povûst v médiích.
Krásn˘ letní den stráven˘ na tábofie
Zdravé dûti jsme zavr‰ili vztyãením vlajky.
Potfiásli jsme si pravicemi s velk˘m náãel-
níkem ¤ízkem jako praví indiáni. Ten
nám na závûr podûkoval za pfiedstavení,
popfiál nám ‰Èastnou cestu a rozlouãil se
slovy, kter˘mi i já ukonãím tento ãlánek
„NechÈ vás provází Manitú!“

za LBT Daniel Îìársk˘
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Den stráven˘ na tábofie Zdravé dûti

LUCKY & STRIKE na
táboře Zdravé děti
Je to jiÏ podruhé, co se mnû a m˘m psíkÛm naskytla moÏnost
nav‰tívit tábor Zdravé dûti pofiádan˘ Vítkem Chaloupkou,
zvan˘m téÏ náãelník ¤ízek, jak ho dûti rády pfiezdívají.

J
Fo

to
 a

ut
or

SP 10/05 32 Tábor 2005  18.9.2005 18:47  Stránka 32


