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AKTUÁLNù

Psí den na psí louce

Nápad uspoﬁádat tuto v˘jimeãnou akci pro pejskaﬁe se zrodil
na Úﬁadu mûstské ãásti Praha 8. Iniciovala ho paní Vladimíra
Ludková, vedoucí oddûlení kultury, sama nad‰ená pejskaﬁka.

S

podporou se setkala u starosty
i radních, a tak mohla zaãít spolu
s odborem Ïivotního prostﬁedí
nápad realizovat. Psí den, jak se akce oficiálnû jmenovala, se konal na „psí louce“
pﬁed budovou úﬁadu a zájem o ni byl
obrovsk˘. UÏ od rána do areálu pﬁicházeli náv‰tûvníci se sv˘mi ãtyﬁnoh˘mi miláãky. Na programu celodenní akce byla
soutûÏ pro psy bez prÛkazu pÛvodu Osmiãkov˘ voﬁí‰ek a dal‰ím tématem bylo,
jak psi pomáhají lidem a naopak jak
mÛÏe pomoci ãlovûk svému ãtyﬁnohému
pﬁíteli v nesnázích. Podle tohoto klíãe se
vybírali i hosté. Ti náv‰tûvníkÛm pﬁedstavili praktické vyuÏití asistenãních psÛ
pro handicapované a canisterapii.
Nechybûly ani ukázky první pomoci veterinární záchranné sluÏby Pet-medic
a ‰piãkové v˘kony sluÏebních psÛ
Mûstské policie Praha. Pro nejmen‰í byla
pﬁipravena pohádka O âervené karkulce.
Poﬁadatelské sluÏby se ujali záchranáﬁi
z Jednotky dobrovoln˘ch hasiãÛ Prahy 8.
I na nich bylo vidût, Ïe jsou jim psi velice blízcí. Zaji‰Èovali nejen poﬁádek v are-
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álu a prostor pro prezentaci hostÛ, ale
starali se i o napájení psÛ ãerstvou
vodou, coÏ bylo v nezvykle horkém poãasí vûru potﬁeba. Veterinární dozor pﬁevzala Veterinární klinika Erika a MVDr.
Vozková ochotnû odpovídala na dotazy
t˘kající se zdraví psÛ.
Do soutûÏe bylo pﬁihlá‰eno 70 psÛ, kteﬁí
byli rozdûleni do ‰esti kategorií podle
stáﬁí. Místo v porotû zaujali starosta
Prahy 8 Josef Nosek, radní Martin Roubíãek, poslanec Zbynûk Novotn˘ a celebrity zastupovala Lucie ·iroká – LÛca z rea-

konkrétní dotazy. V‰echny tyto informace
jsou nesmírnû cenné, neboÈ jen pouãen˘
majitel psa je schopen kvalitnû poskytnou
svému psu první pomoc.
Jako dal‰í z hostÛ se pﬁedstavilo SdruÏení
Senior Canisterapie. Zastupovala ho
pﬁedsedkynû Jiﬁina Vol‰ická s fenou staford‰írského bulteriéra Nasun. Tématem
bylo vysvûtlit rozdíly mezi pouÏíváním
psa pro dûti, dospûlé a seniory. Fena
pﬁedvedla, jak mÛÏe canisterapie pﬁispût
k zlep‰ení Ïivotní pohody u seniorÛ pﬁi
práci na lÛÏkách, jaké jsou cíle pﬁi
náv‰tûvních programech v ústavech i poslání psÛ ve ‰kolách pﬁi v˘chovû k odpo-
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lity show Vyvolení. Cel˘ program moderoval a soutûÏícím pomáhal sympatick˘
Karel Vlach. VÏdy první tﬁi vítûzové jednotliv˘ch kategorií obdrÏeli krmení od
sponzora akce firmy KSK Bono a krásn˘
pohár od Úﬁadu Prahy 8. Bylo znát, Ïe
soutûÏící pojali svou úlohu velmi váÏnû,
a tak voﬁí‰ci pﬁedvádûli porotû nejen svÛj
exteriér, ale i rÛzné kousky, které si na
soutûÏ pﬁipravili. Porota nemûla rozhodnû lehk˘ úkol vybrat ty nejkrásnûj‰í a nej‰ikovnûj‰í, ale rozhodující pro ni byl
i vzájemn˘ vztah majitele a psa. Nûkteﬁí
vítûzové se vzdali odmûny a krmení vûnovali psÛm z útulku. Takov˘to pﬁístup se
ãasto nevidí a zaslouÏí si podûkování.
V pauzách soutûÏe se prezentovali hosté.
Prvním byl PET–MEDIC veterinární
záchranná sluÏba, jejíÏ ﬁeditelkou je Ivana
JankÛ. T˘m lékaﬁÛ a záchranáﬁÛ je klientÛm k dispozici po cel˘ch 24 hodin dennû.
Nabízí kompletní sluÏby a spolupracuje
s pﬁedními veterinárními pracovi‰ti. Jejich
profesionální ﬁidiãi mají perfektnû vybavené sanitní vozy a k akutnímu pﬁípadu
jsou schopni dojet do 15 minut. V první
ãásti pﬁedvedli v˘jezd sanitky a poskytnutí první pomoci zranûnému psovi. Na ãerném ply‰ovém Alíkovi názornû divákÛm
ukázali masáÏ srdce, umûlé d˘chání,
za‰krcování ran i to jak se následnû postarat o postiÏeného psa do pﬁíjezdu odborné pomoci nebo transportu psa k veterinárnímu lékaﬁi. Ve druhé ãásti pak
ãlenové záchranného t˘mu odpovídali na

SP 06/06 72-73 Volšic+7cmKos 14.5.2006 20:58 Stránka 73

AKTUÁLNù

Psí den na psí louce
vûdnému vztahu dûtí ke zvíﬁatÛm. Nedílnou souãástí bylo i objasnûní, jak vysoce nároãná je pro psa práce v canisterapii
a jaké negativní následky má nadmûrné
vyuÏívání psa. Povahu plemene si mohli
náv‰tûvníci sami vyzkou‰et a pﬁesvûdãit
se o jeho pracovitosti. PﬁihlíÏející byli pﬁítulností feny okouzleni, a tak ‰la doslova
z náruãe do náruãe. Na závûr byla k tématu Ïivá diskuse.
SdruÏení Helppes mûlo pﬁipraveno bohat˘ program s hudbou, rekvizitami i kost˘my. Byl zamûﬁen na v˘chovu a v˘cvik asistenãních psÛ. O efektní úvod se postarala
nejmlad‰í z v˘cvikáﬁÛ Katka Dûdiãová se
sv˘m v‰estrannû nadan˘m Idrusem (border kolie). Pﬁedvedla tanec se psem na
smûs slavn˘ch rokenrolÛ a za svÛj v˘kon
na vozíãku sklidila bouﬁliv˘ potlesk. Pak
mûl svou premiéru benjamínek Sam, pÛlroãní ‰tûnû zlatého retrívra. Temperamentní psík pﬁedvádûl, jak se hrou rychle

uãí. Právû na jeho pﬁípadû ov‰em ﬁeditelka Helppes Zuzana Dau‰ová vysvûtlila,
jak je to s v˘bûrem a následnou v˘chovou
asistenãních psÛ. Sam je jediná v˘jimka,
kdy se pﬁipravuje ‰tûnû odchované
v Helppes, ale jeho uplatnûní v praxi
u klienta bude zcela záviset na jeho perfektní zdravotním stavu. Psa pro práci
v asistenci pﬁedurãuje nejen v˘borná
povaha a chuÈ uãit se, ale prvoﬁad˘m
poÏadavkem na tyto psy je jejich stoprocentní zdravotní stav. Pro klienta totiÏ
není nic hor‰ího, neÏ kdyÏ se zjistí, Ïe

jeho asistenãní pes, s kter˘m spojí svÛj
Ïivot na mnoho let, má nûjak˘ váÏn˘
zdravotní problém. Musí-li se nakonec
handicapovan˘ ãlovûk vzdát svého pomocníka a kamaráda, má to nepochybnû
váÏné dÛsledky na jeho psychiku. Proto
sdruÏení Helppes pracuje vÏdy se psy
star‰ími ‰esti mûsícÛ, jejichÏ zdravotní
stav je jiÏ náleÏitû provûﬁen veterinárním
lékaﬁem. Postupnû se pﬁedstavili dal‰í
asistenãní psi. Své dovednosti ukázala
dvouletá fena labradora Káãa. Její paniãka je hluchoslepá a sÏívání se s fenou
trvalo v tomto pﬁípadû témûﬁ pÛl roku.
V˘cvik psa pro hluché klienty patﬁí k tûm
nejtûÏ‰ím a b˘vá tvrd˘m oﬁí‰kem i pro
zku‰ené cviãitele. Rotvajlerka Daisy
demonstrovala, jak i siln˘ pes dovede
opatrnû rozepnout zip a pomoci paniãce
se svlékáním. Erdelteriérka Yrma se pﬁipravuje pro vozíãkáﬁe a pﬁítomná paniãka
si její pokroky nemohla vynachválit.
Neménû ‰ikovná se ukázala i Blackie, fena
border kolie. Toto plemeno se právem
prosazuje nejen v kynologick˘ch sportech, ale i v pro nûj netradiãních oblastech, jako jsou asistenãní a vodící psi.
Feneãka voﬁí‰ka Kiki hbitû nalezla ukryté
drogy a prokázala, Ïe nadání k práci nezáleÏí na pÛvodu. Fena pÛsobí hlavnû na
‰kolách v rámci protidrogové prevence

mládeÏe. Pro dûti byla pﬁipravena pohádka O âervené karkulce, ve které si zahrály ãlenky sdruÏení a úlohu vlka ztvárnil
statn˘ nûmeck˘ ovãák.
Jako poslední nastoupil hlídkov˘ a záchrann˘ oddíl Mûstské policie HM Prahy
se sluÏebními psy. PﬁestoÏe se v té chvíli
spustil z oblohy dé‰È, náv‰tûvníci si jejich
vystoupení ujít nenechali. Psovodi i nûmeãtí ovãáci pﬁedvedli vysoce profesionální v˘kony. Zaãali s rozli‰ováním a pﬁiná‰ením rÛzn˘ch pﬁedmûtÛ a psi se
nezm˘lili. Následovalo vyhledávání ukryt˘ch osob - k tomu si vybrali dobrovolnici z ﬁad divákÛ - a nakonec to byly ukázky obrany. Demonstrovali provûﬁení
podezﬁelé osoby, zadrÏení pachatele
a pﬁepad. Zásah dvou psÛ souãasnû
a zne‰kodnûní nebezpeãného pachatele
bylo parádním ukonãením jejich exhibice. Precizní v˘kon nenechal nikoho na
pochybách, Ïe svou mnohdy nebezpeãnou práci zvládnou na jedniãku.
Psí den konan˘ zrovna na Den Zemû se
organizátorÛm opravdu vydaﬁil. Zájem
majitelÛ psÛ i ostatních náv‰tûvníkÛ byl
nevídan˘, poãasí jak na objednávku, organizace znamenitá. Paní Vladimíra Ludková v‰em za úãast podûkovala a mûla
je‰tû jednu dobrou zprávu. První roãník
Psího dne se setkal s velk˘m úspûchem
a oddûlení kultury UMâ Prahy 8 se jiÏ
nyní tû‰í na duben pﬁí‰tího roku, kdy se
opût v‰ichni setkáme na druhém roãníku.
Jiﬁina a Jiﬁí Vol‰ick˘
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