
období ‰kolních prázdnin jsou to hlav-
nû dûti, které chodí venãit pejsky. Proto
také v tûchto mûsících ãasto vzrÛstá

poãet nehod, kdy jsou bohuÏel jejich úãastníky
dûti utíkající za sv˘m psem nebo naopak psí
miláãek, kter˘ bezstarostnû pfiebíhá silnici, aniÏ
by dbal varování od dûtského doprovodu. I pro-
to se v Asociaci zastáncÛ odpovûdného vztahu
k mal˘m zvífiatÛm rozhodli, ve spolupráci s dal-
‰ími odborníky z obãanského sdruÏení Helppes,
nabídnout dûtem moÏnost absolvovat s jejich
psím kamarádem desetihodinov˘ základní
v˘cvik poslu‰nosti pro mûstské pejsky. 

DùTI SE MUSÍ UâIT ZÁBAVNOU FORMOU
V rámci projektu s názvem DùTI A PSI, jehoÏ
partnerem je také ãasopis Svût psÛ a âeskomo-
ravská kynologická unie, dûti z praÏsk˘ch
základních ‰kol více poznají své psí miláãky,
nauãí se s nimi lépe komunikovat a reagovat na
neãekané situace. Stejnû tak zaãnou pejsci více
a lépe poslouchat své mladé pány. Cel˘ projekt
je koncipován tak, aby se dûti a jejich psí svû-
fienci ani na chvíli nenudili. Praktické cviky
bude stfiídat krátká pfiedná‰ka, po které budou

vût‰inou následovat ukázky rÛzn˘ch vy‰‰ích
forem v˘cviku. Program by mûl dûti nejen
vychovávat a bavit, ale také podnítit k dal‰í
práci s pejskem. 
Kromû samotného v˘cviku mladí chovatelé uvi-
dí v prÛbûhu deseti lekcí ukázky speciálního
v˘cviku asistenãních psÛ ãi agility, které si
budou moci také vyzkou‰et. Dozvûdí se, co je
sportovní kynologie, jak se vyuãuje vyhledávání

drog, podívají se na tanec se psem nebo absol-
vují pfiedná‰ku o péãi a v˘Ïivû pejska.  
Program bude organizován ve v˘cvikovém are-
álu Helppes, kter˘ se nachází na snadno
dostupném místû v Praze 5 – Motole, na Pl-
zeÀské ulici, 10 metrÛ od tramvajové zastávky
Hotel Golf linek ã. 7, 9 a 10. Kurs bude dûtem
nabízen za zv˘hodnûnou cenu 800 Kã, která
slouÏí jen na pokrytí nákladÛ spojen˘ch s orga-
nizací projektu. 
Pro úspû‰né absolventy jsou pfiipraveny certi-
fikáty o absolvování kursu a dárky od partne-
ra AOVZ - znaãky psího krmiva Pedigree. Dûti
tak dostanou nûkolik kilogramÛ krmiva pro
svého pejska a dal‰í uÏiteãné chovatelské
pomÛcky. Cena dárku dokonce pfiev˘‰í cenu
zaplacenou za kurs.  

SPOLEâN¯ V¯CVIK PROSPùJE 
JAK PEJSKOVI, TAK I DÍTùTI
Zdrav ,̆ sebevûdom˘ pes dûti miluje, chrání
a i s láskou poslouchá. Pokud se ale dostane
do konfliktní situace, mÛÏe se stát, Ïe pes jed-
ná dle svého pudu a povahy. Pak nelze oãeká-
vat, Ïe napfiíklad padesátikilového psa bez
fiádného v˘cviku by bylo schopno zvládnout
ãtyfiicetikilové dítû.
Staãí, Ïe se pes nûãeho vyleká, a pod koly auto-
mobilu mohou skonãit oba – pes i jeho dûtsk˘
doprovod. Pes by mûl b˘t schopn˘ reagovat na
základní povely. V pfiípadû péãe o psa dítûtem
se ukazuje profesionální v˘cvik jako velmi uÏi-
teãn .̆ UmoÏní dûtem s pejskem lépe spolupra-
covat a komunikovat a hlavnû pfiedejít nebez-
peãn˘m situacím.
Dítû se musí nejprve nauãit psa poznávat,
dozvûdût se, jak vÛbec pejsek Ïije. Uvûdomit si,
Ïe není moÏné psa k jakémukoli úkonu tvrdû
nutit a Ïe nejlep‰ích v˘sledkÛ lze dosáhnout
hrou, která baví oba. Také dítû samo se musí
nauãit Ïít se sv˘m psem mezi lidmi a respekto-
vat „nepejskafiskou“ vefiejnost. Je tfieba, aby si
malí chovatelé uvûdomili, Ïe uklízet po svém
psu není hanba, ale známka slu‰ného chování,
nebo kde v‰ude lze pustit pejska z vodítka
a naopak kde to moÏné není.
Pfii dobfie a citlivû koncipovan˘ch kursech se
dítû nejen uãí ovládat svého psa, ale i samo si
nenásilnou formou dále uvûdomuje pravidla
jeho souÏití s lidmi.

PRAKTICKÉ DESATERO MALÉHO CHOVATELE 
V souvislosti s tímto programem, jehoÏ medi-
álním partnerem je  ãasopis Svût psÛ, jsme pro
vás pfiipravili desetidíln˘ seriál ãlánkÛ na téma
Dûti a psi. V kaÏdém ãísle se vy a va‰e dûti
dozvíte jak o pejska ve mûstû peãovat, jak ho
cviãit, jak se chovat v krizov˘ch pfiípadech
a dal‰í uÏiteãné informace. V kaÏdé z lekcí
Desatera vám popí‰eme a na fotografiích uká-
Ïeme nácvik nûkterého z prvkÛ v˘cviku a pora-
díme jak  postupovat pfii pilování dovedností. 
âlánky budou velmi volnû navazovat na kurs
Dûti a psi, kter˘ AOVZ, Helppes a Svût psÛ spo-
leãnû organizují. V‰ichni si uvûdomujeme, Ïe
souÏití dûtí a psÛ má velk˘ v˘znam pro jejich
spoleãn˘ v˘voj. Je také v‰eobecnû známo, Ïe
dûti vyrÛstající vedle zvífiat získávají vût‰í smysl
pro zodpovûdnost, lásku a uznání k právu na
Ïivot v‰ech Ïiv˘ch bytostí. Pes je také v˘born˘m
motivaãním prvkem pro na‰e potomky, ktefií
s ním mohou napfiíklad sportovat. T. B.
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Na pomoc dûtem a jejich psÛm

Desatero vztahu psa a dítěte
– ANEB PROJEKT DĚTI A PSI

Kurs
Zaãátek kursu je naplánován na 22.
kvûtna a konec na 23. ãervna 2006.
Pfiihlásit mÛÏete své dûti písemnû do 
15. kvûtna 2006 na adrese: Asociace
zastáncÛ odpovûdného vztahu k mal˘m
zvífiatÛm - AOVZ, Americká 35, 120 00
Praha 2 . Kurs je kapacitnû omezen pro
prvních 50 pfiihlá‰en˘ch. Více informací
o projektu DùTI a PSI získáte na
internetov˘ch adresách www.aovz.cz, 
www.helppes.cz nebo 
na telefonním ãísle 266 798 213. 
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Spoleãn˘
v˘cvik
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pejskovi,
tak i dítûti

Nezisková organizace Asociace zastáncÛ odpovûdného vztahu
k mal˘m zvífiatÛm (AOVZ) pfiipravila pro dûti v Praze na závûr
‰kolního roku zajímavou akci. Ve spolupráci s obãansk˘m
sdruÏením Helppes – Centrum v˘cviku psÛ pro postiÏené,
nabízí AOVZ ÏákÛm základních ‰kol v hlavním mûstû 
základní v˘cvik pro pejsky ve mûstû - projekt DùTI A PSI.
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