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AKTUÁLNù

Mikulá‰ská nadílka pro v‰echny

Nadílka pro psy
Koncem kaÏdého roku se konají mikulá‰ské nadílky snad
v‰ude a dûti se na nû cel˘ rok tû‰í. Své domácí mazlíãky si
v‰ak s sebou pochopitelnû vzít nemohou. To se rozhodli
zmûnit ve v˘cvikovém stﬁedisku Helppes a jiÏ podruhé
poﬁádali Mikulá‰skou nadílku pro v‰echny pejsky.

U

skuteãnila se 10. 12. v praÏském
Motole a úãastníky pozdravila
i na‰e pﬁední zpûvaãka a ochránkynû zvíﬁat Marta Kubi‰ová. Ti, kdo sem
pﬁi‰li strávit sobotní odpoledne, moÏná
poprvé v Ïivotû vidûli tak velkou smeãku
psÛ rÛzn˘ch ras, velikosti i stáﬁí, jak si
spoleãnû hrají, honí se a dovádûjí. Ani
dûti samozﬁejmû nezÛstávaly pozadu. Ty

Na ãerta
reagovali psi
podle své nátury

pod bedliv˘m dozorem profesionálních
v˘cvikáﬁÛ vyzkou‰ely v‰echny kladiny,
pﬁekáÏky i prolézaãky. TakÏe jim zima
urãitû nebyla. Jejich rodiãe se pak zahﬁívali v „Pekelném baru u hﬁí‰nice Jany“,
kde bylo pro v‰echny pﬁipraveno teplé
obãerstvení. Na‰tûstí se nesplnily pﬁedpovûdi meteorologÛ o desetistupÀov˘ch
mrazech a teplomûr ukazoval nûco málo
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nad nulou. KdyÏ se pak ozval zvonek
Mikulá‰e, doprovázeného andûlem a ãertem, v‰ichni se nahrnuli pﬁed vyzdobené
jevi‰tû. Kost˘my v‰ech postav byly zhotoveny tak preciznû a hodnovûrnû, Ïe bylo
zajímavé sledovat chování dûtí i psÛ.
Jejich projevy byly témûﬁ totoÏné. Nûkteﬁí
na nû hledûli v nûmém úÏasu. Zatímco
Mikulá‰ i andûl je ponechávali v relativním klidu, na ãerta pak reagovali kaÏd˘
podle své nátury. Men‰í dûti se drÏely
sv˘ch rodiãÛ, ty vût‰í pak byly jiÏ odváÏné.
Nejinak tomu bylo u psÛ. Ti nevûﬁícnû,
pﬁesto ostraÏitû sledovali divné stvoﬁení,
které chrastilo pytlem, z bezpeãné vzdálenosti, nejlépe tûsnû u nohou ãi v náruãi
sv˘ch páníãkÛ. Na‰li se ov‰em i odváÏlivci na ãerta ‰tûkající, vrcholem pak byli ti,
co se mu pytel snaÏili ukrást. âert si v‰ak
pytel dobﬁe hlídal a vzít si ho nenechal.
Zaãala nadílka a jednotliví majitelé psÛ
pﬁedstupovali pﬁed Mikulá‰e, aby mu
povûdûli o chování sv˘ch mazlíãkÛ. Jejich
v˘povûdi si byly podobné tak, jako by byly
dûlány pﬁes kopírák. Nejãastûj‰ím hﬁíchem pejskÛ byly seÏrané baãkory, pak uÏ
jen v rÛzn˘ch obmûnách rozkousané
ovladaãe, my‰i (poãítaãové), mobily a CD.
I to tak trochu vypovídá, v jakém svûtû

na‰i psi Ïijí. Dûti Mikulá‰ovi pﬁedná‰ejí
nejãastûji básniãky, to pejskové zajisté
nemuseli, ale svou odmûnu si zaslouÏili
jin˘m zpÛsobem. Nûkteﬁí umûli podávat
packu, druzí za‰tûkat na povel a snad
v‰ichni dovedli láskyplnû olíznout páníãkovi nos. Pak jiÏ pﬁi‰la pro psa voÀavá
odmûna a pro páníãka diplom. KdyÏ byla
nadílka rozdûlena, zaãaly soutûÏe pro dûti
i psy. Bylo jich nûkolik a uÏ jejich názvy
byly netradiãní. Napﬁíklad – vrtûní ocáskem o nejvût‰í vrtuli, andûlsk˘ bûh agility. Hod buﬁtem na cíl a jeho následné
aportování psem. Chytání pamlsku za
letu – to byla nároãná disciplína. Házelo
se na 3 m, potom na 5 m a nakonec byl
hod zády ke psovi. Urãitû si v‰ichni uÏili
hodnû legrace. Dûti pak i malovaly obrázky pejskÛ. V‰echny závody i soutûÏe peãlivû hodnotila porota sloÏená z Mikulá‰e,
ãerta a andûla. V˘hry byly pro dûti sladké
a pro psy lákavé. Po vyhlá‰ení v‰ech v˘sledkÛ nastala slavnostní chvíle pro malého Luká‰e z Brna. K Mikulá‰i mu byl pﬁedán vycviãen˘ asistenãní a canisterapeutick˘ pes plemene kernteriér, a to byl
dárek nejmilej‰í. Celé odpoledne bylo
podmalováno sváteãní hudbou. Poﬁadatelé, jako ostatnû vÏdy, pﬁipravili den
pln˘ zábavy a pohybu pro dûti, dospûlé
i jejich mazlíãky. Urãitû jim a jejich sponzorÛm patﬁí dík v‰ech úãastníkÛ.
Jiﬁina & Jiﬁí Vol‰ick˘
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