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Na sobotu 4. června 2016 mnoho 
z návštěvníků motolského areálu obec-
ně prospěšné společnosti HELPPES – 
Centra výcviku psů pro postižené jen 
tak nezapomene. Krátce před desátou 
hodinou tam odstartoval dvojnásobný 
republikový mistrovský šampionát – 
7. MČR ve výkonu asistenčních a 12. 
MČR ve výkonu vodicích psů. Záštitu 
nad oběma soutěžemi přijaly MČ Pra-
hy 5 prostřednictvím radního JUDr. 
Petra Lachnita, Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí ČR a Magistrát hlavního 
města Prahy. 

A nutno dodat, že ani předbouřkové 
dusno neodradilo od skvěle připravené 
a organizované akce mnoho aktivních 
účastníků obou soutěží, lidí s postižením  
i bez něj nebo rodin s dětmi. Pořadatelé – 
Helppesáci (mj. Neziskovka roku 2013  
a 2014 v Ceně veřejnosti Nadace rozvoje 
občanské společnosti) a Klub speciálního 
výcviku Českého kynologického svazu – 
prostě umí. MČR ve výkonu asistenčních 
psů je stále jedinou akcí svého druhu na 
světě… 

Průvodci na čtyřech tlapkách 
Po prezentaci a slavnostním nástupu 

soutěžících se začalo zostra, ale 
v duchu fair play. První částí 
soutěží je vždy prověření posluš-

nosti psích asistentů, speciální pak jejich 
denní chléb – rozhodčí hodnotili povinné 
cviky: podávání předmětů z nejrůznějších 
materiálů, přinášení a odnášení druhé 
osobě, vyhledání ztraceného předmětu 
nebo odmítavost vůči pohozené potravě. 
Mezi volitelné cviky patřilo např. otevření 

lednice, pračky nebo skříňky, ze které 
vyndali a podali psovodovi připravený 
předmět, pomoc při oblékání a svlékání či 
rozsvěcení světla. Tyto cviky si vybírali 
sami soutěžící podle toho, co v životě 
vzhledem ke svým konkrétním potřebám 
a typu postižení používají. Psi pracovali

Unikátní šampionát, hattrick slečny Viktorie s Attou 
a skvělá nálada ve výcvikovém areálu Helppesu 
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s obrovským nasazením a viditelnou ra-
dostí. Přitom to ale neměli vůbec jedno-
duché. Soutěžili v prostoru, kde se po celý 
den pohybovalo velké množství lidí a psů. 

Při pohledu na mnohdy téměř dokona-
lou souhru aktérů jednotlivých výkonů si 
teprve uvědomíte, jak je důležité psa pro 
jeho budoucího majitele připravit speci-
álním výcvikem. Běžný pes si, a často do-
cela snadno díky páníčkovu hýčkání, přiz-
působí majitele k „obrazu svému“ – tahá 

ho jako kůň za fenkami v parcích, polehá-
vá na otomanu u televize a nechá se ob-
sluhovat málem jako král, včetně drbání  
a dalších laskominek. Asistence naruby… 

Vodicí psi museli bezpečně provést 
svého nevidomého majitele předem vyty-
čenou trasou, která vedla částečně v inte-
riéru obchodního centra Nový Smíchov, 
kde byly „nastražené“ výškové překážky 
a rohlíky či buřty, aby se prozkoušela 
nevšímavost psů k pohozené potravě. 

Další část trasy vedla centrem města na 
Andělu, kde bylo ten den ohromné množ-
ství lidí včetně psů. Klobouk dolů před 
tím, jak si průvodci na čtyřech tlapkách se 
vším poradili. Přímo s noblesou… 

„Smyslem soutěží nebylo pouze najít 
mistry republiky, ale i možnost setkání 
lidí s různými typy postižení, kteří ale 
mají stejné potřeby a zájmy. Pořadatelé 
také chtěli představit nejširší veřejnosti 
práci asistenčních a vodících psů. A to se 
podařilo. Atmosféra celé akce byla po 
celý den velmi přátelská, jako ostatně při 
každém ročníku ,“ řekla ředitelka Helppe-
su Zuzana Daušová. 

Vítej, zlatý hattricku! 
A jak to nakonec vše skončilo? Když 

by si někdo chtěl vsadit na třetí vítězství 
v řadě slečny Viktorie Vrátilové s fenkou 
flat coated retrívra Attou z Anenských za-
hrad, měl by k dispozici velice nízký kurs. 
Favoritky nezklamaly. Pohár za vítězství 
v MCŘ ve výkonu vodicích psů za rok 
2016 jim opět patří zcela zaslouženě.  
Na druhém místě se umístila Marie Bie-
dermannová s labradorem Bénem. 

Mistryní mezi asistenčními psy se sta-
la goldenka Aeshlie Golden Paradise Val-
ley se svou majitelkou paní Hanou Čer-
nou z Prahy. Druhé místo obsadila Bar-
borka Reiterová s goldenkou Eliškou 
a třetí pak Věrka Janoštíková se zlaťáč-
kem Arnie from Black Gully. 

 

Velmi nakažlivá radost  
Obě vítězky potvrdily své kvality. Ra-

dost s nimi sdíleli všichni přítomní. 
Gratulujeme vítězkám a děkujeme 

všem soutěžícím, pořadatelům, dobrovol-
níkům, návštěvníkům, sponzorům – Čes-
kému kynologickému svazu za nádherné 
poháry, firmám VAFO Praha s.r.o., Pivo-
vary Staropramen a.s. a Key promotion 
s.r.o. – i všem příznivcům přátelství psa  
a člověka za nádherné okamžiky sounále-
žitosti. Sounáležitosti, která nespočívá 
pouze ve vzájemné pomoci, ale ve sdílení 
přítomnosti života, kdy se domnělá oddě-
lenost člověka od přírody smazává takřka 
dokonale… 

Veronika Paldusová 
(pp) 

Foto: (pp), Helppes 

Hodnocení rozhodčích bylo vždy přesné a objektivní 

Čekání na soutěž či odpočinek po ní: vždy s úsměvem… 




