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První výcvikové setkání psovodů s han-
dicapem proběhlo v překrásném prostředí 
v Chlumu u Třeboně. Na akci se sjelo 
třináct psovodů s devíti psy. Pejsci se 
hromadně proběhli ve výcvikovém areálu 
a i přes chladné říjnové počasí si mohli 
zaplavat. Po oficiálním uvítání jsme do-
stali časový harmonogram, nový zku-
šební řád a dokumentaci na celý víkend. 
Večer pak proběhla prezentace s video-
projekcí, kde jsme všechny seznámili         
s cílem našeho projektu – zasvětit zúčast-
něné do nejrůznějších kynologických 
disciplín vhodných pro psovody s handi-
capem, aby zvládali správně komunikaci       
a spolupráci se psem. Sešla se nás skvělá 
parta, takže jsme spolu živě diskutovali až 
do ranních hodin. 

Náročný výcvik 
V sobotu jsme se pustili do ostrého 

výcviku, probdělá noc kupodivu nikomu 
nevadila. Zkoušeli jsme nové výcvikové 
metody – někteří se učili používat clicer 
(klikačka s nastavitelným klikacím tónem 
využívá podmíněné reflexní reakce psů na 
známý zvuk, pozn. red.), jiní zase aporto-
vání, proběhl nácvik pachových prací           
a k večeru začalo cvičení volné disciplíny 
– tunel překážky. 

Jelikož nám počasí příliš nepřálo a na-
padl sníh, výuka probíhala v chatě, kde 
bylo krásně teploučko. Večer jsme u čaje 
a kávičky shrnuli zkušenosti z celého dne 
a věnovali se diskuzi. Na závěr jsme si 
pustili film a tak jsme zakončili sice ná-
ročný, ale překrásný den. 

Neděle – závodní den 
Některá ranní ptáčata ještě před snída-

ní vyrazila na procházku s pejsky po krás-

ném okolí. Pár vodomilů se vrhlo do 
rybníčku a zaměstnali tak své páníčky 
vytíráním smáčených kožíšků. Po snídani 
přijel pan rozhodčí a seznámil nás s prů-
během závodů. Každý ze soutěžících si 
vylosoval pořadí, ve kterém půjde do 
závodu a taky disciplíny, které bude před-
vádět. Závod probíhal v chatě na velké 
chodbě. Závodů se zúčastnilo šest psovo-
dů a sedm psů. Ti, kteří zrovna nesoutěži-
li, se mohli v tichosti dívat na ostatní. Jiní 
závodníci trénovali venku. V průběhu 
celého závodu se psi chovali vzorně. 
Atmosféra byla úžasná, žádná nervozita, 
pouze slzičky štěstí psovodů, kteří byli 
spokojeni s výkony svých psích mazlíčků. 
Výherci získali mnoho darů, medailí           
a pohárů. Všichni jsme odjížděli domů         
s úsměvem na tváři a těšili se na další 
společné setkání. Budou na stejném místě 
a v termínech, které najdete na našich 
internetových stránkách www.psi-par-
taci.cz nebo www.psovodishandica-
pem.4fan.cz. 

Výsledky 
První místo v celkovém závodě získa-

ly Zdeňka Koldová s labradorkou Tý-
nou, druhé místo obsadily Bohdana 
Vondrová s labradorkou Viki a na tře-
tím místě skončili Ladislav Tomm s flat 
coated retrívřicí Viki. 

V disciplíně Nejlepší poslušnost byly 
nejlepší Bohdana Vondrová s labrador-
kou Viki. Nejukázněnějším psem ve 
frekvenci se stal americký pitbulteriér 
Rasty s páníčkem Jaromírem Bilusea-
cem. Nejlepší speciální cviky na překáž-
kové dráze předvedly Zdeňka Koldová         
s labradorkou Týnou. 

Soutěžila i postižená fenečka 
nebo psí seniorka 

Každý psovod potvrdí, že práce s pej-
skem je skvělá příležitost k přirozené 
rehabilitaci a obohacení života. Nutí 
člověka čelit novým výzvám i třeba za 
cenu modřin a krkolomných pozic. Přesto 
je to velká zábava. Akce se zúčastnili psi 
pomocníci (asistenční, vodicí, signalizač-
ní) i psí mazlíčci bez speciálního druhu 
výcviku. Pejsci malí i velcí, psi společen-
ští, lovečtí i zástupci bojových plemen. 
Někteří pejsci byli sami postižení. Jedna 
fenečka přišla o oko a má trvalé poškoze-
ní mozku, ze kterého vyplývají její poru-
chy chování. Cvičila také psí seniorka – 
jedenáctiletá fenka, která se s nadšením 
učila nové kousky, jako třeba překonávání 
překážek a probíhání tunelem. Závodit 
mohou prostě úplně všichni. 

Skvělé zázemí a nová         
přátelství 

Všichni byli překvapeni krásou místa, 
kde se setkání uskutečnilo. Četné rozlehlé 
rybníky lemovaly krajinu zahalenou 
v krásném podzimním kabátku. Ty barvy 
byly úžasné. Spokojeni jsme byli i s uby-
továním v rekreačním středisku Lesák          
v Chlumu u Třeboně. Větší pokoje umož-
ňovaly snadný pohyb na vozíku. Ocenili 
jsme i dostatek praktických skříněk a po-
liček na odkládaní nezbytností a hlavně 
bezbariérové toalety. Obědy připravoval 
jeden z účastníků (na vozíčku). Zaslouží 
si obrovskou pochvalu, protože stihl cvičit        
i skvěle navařit pro třináct osob. V sobotu 
to byla svíčková s knedlíky a v neděli 
rajská. Snídaně a večeře byly bohaté. 

Díky srazu jsme získali nová přátel-
ství, obohatili se o nové zkušenostmi            
a povzbuzení do života. Příjemně jsme 
strávili čas s našimi psími parťáky, kteří 
byli nakonec lehce unavení. 

Johana Biluseacová 
(hk) 

Vítěznou fotografií podzimní fotosoutěže 
se stala Nikol a Cora 
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Snímek z jedné ze soutěží  

 
Pejsek je obohacením života 


