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Kolik to stojí? 

Mít pejska, to podle Radky 
není otázka peněz. Na začátku 
všeho musí být láska ke psům. 
Pes je živá bytost a tak se 
k němu musí přistupovat. 
Pořídit si psa není otázka 
několika dnů, týdnů či měsíců, 
je to závazek na mnoho let. Je 
to časově i finančně poměrně 
náročné a nedá se to dělat 
s úmyslem nějakých zisků. 
Provoz chovatelské stanice je 
samozřejmě finančně náročný 
a vyžaduje investice.

Co je to canisterapie?

Canisterapie je působení psa 
na člověka prostřednictvím 
jejich vzájemné hry. Psi 
Půlpánových jsou tedy nejen 
chovní šampioni, ale také 
pomáhají mnoha dětem 
i dospělým lidem s Downovým 
syndromem, autismem či 
dětskou mozkovou obrnou. 
Často se tak stávají jejich 
nejoblíbenějšími kamarády.

Psí šampioni 

zleva
Aristoteles Jeffija
(český, polský a klubový junior 
šampion)
Unique Hot Chilli from 
Borders  Paradise
(BIS PUPPY, 3. nejlepší štěně 
výstavy, mnohonásbný vítěz 
plemene mladých)
Jamaica Foxy Fox 
(český, slovenský, polský, 
rakouský, klubový šampion, 
mnohonásobný vítěz plemene)

Jsou i vaši psi vašimi nejlepšími přáteli?
Tvrdím, že co pes dělá, dělá nezištně. Při kaž-
dém příchodu domů vás srdečně vítá a vždy je 
nadšený, že jste doma. Psi mi pomohli svojí pří-
tomností v těžkých životních situacích. Sami vy-
cítí, že je člověk smutný, něco ho tíží, a podle 
toho se chovají. Je ale také třeba respektovat 
psí osobnost.

Provozujete chovatelskou stanici. O co všech- 
no se musíte starat?
V naší stanici Jeffija chováme plemeno border 
collie. V současné době máme dvě feny a jed-
noho psa. Jamaica Foxy Fox je naše nejstarší 
a nejúspěšnější fena, která se věnuje caniste-
rapii (terapie za pomoci speciálně vycvičených 
psů – více viz box) a pasení ovcí, Aristoteles 
Jeffija je náš nejmazlivější pejsek, který se také 

věnuje canisterapii. A Unique Hot Chilli from 
Borders Paradise je naše nejmladší fena. Ma-
jitelkou a hlavou chovatelské stanice je moje 
dcera Petra. Já s manželem jsme její pravá ruka 
a stálí pomocníci v každodenní péči o psy.

Jak vypadá taková hodina canisterapie?
Canisterapie většinou trvá cca 30 minut. Na za-
čátku klient pejska pohladí a dá mu pamlsek. 
Poté následují aktivity podle zaměření klien-
ta s ohledem na jeho potřeby a zdravotní stav. 
Na závěr se klient vyjádří, co se mu nejvíce líbilo 
a co by rád zopakoval v příští hodině. 
Rozloučí se se psem pohlaze-
ním a za odměnu mu opět dá 
pamlsek.

Jak se z rodiny milovní-
ků psů stanou majitelé 
chovatelské stanice?
Odmala jsem měla ráda 
psy. Bohužel jsem doma 
žádného neměla. Až mo-
je dcera Petra vše změni-
la. Jako malé si se sestrou 
prvního psa doslova vybrečely. 
Tak přišla do naší rodiny fenka Ája. 
Děvčata ji milovala. Ája zemřela před sedmi lety. 
Tehdy jsme si život bez psa už nedokázali před-
stavit a hned jsme si pořídili fenku německého 

ovčáka Jenny. Petra s ní jezdila na psí tábory, 
kde jsme se poprvé setkali s border colliemi. 
Zalíbily se nám a za pár měsíců jsme si pořídili 
první borderku. Dva roky poté byla chovatelská 
stanice Jeffija na světě.

Co na border colliích milujete a oceňujete?
Chuť do práce, oddanost a lásku, kterou nám 
naši psi neustále dávají.

Je to jistě náročný koníček. Kolik času svým 
psům věnujete?
Dcera jim věnuje prakticky veškeré své volno. 
Vzhledem k tomu, že si zvolila studium oboru 
sociální práce, může své psy již nyní využívat 
ve své praxi a věnuje se canisterapii. Caniste-
rapie, výstavy a zkoušky jsou pro nás prioritou. 
Máme úspěšné psy, kteří jsou vyrovnaní. To je 
pro nás známka dobré a úspěšné práce. 

Jak vypadá den v chovatelské stanici?
Každý správný chovatel by měl žít život se 
psy. Nestačí žít vedle psů. Proto naše první 
ranní cesta vede ke psům. Musí se proběh-
nout a vyvenčit. Poté pejsci s dcerou většinou 
odjíždí na canisterapii a já s manželem jde-
me do práce. Vzhledem k tomu, že i já nyní 
vedle zaměstnání v Poštovní spořitelně studuji 
dálkově vysokou školu, času je opravdu málo 
a musíme veškerý svůj volný čas pečlivě plá-
novat, abychom vše kolem domácnosti i psů 
zvládali. Po boku našich čtyřnohých kamará-
dů tráví nejvíce času dcera Petra. Odpoled-
ne se jdou projít a během procházky procvičí 
poslušnost či hází aporty. Každou procház-
ku jim zpříjemňuje nějakými hrami nebo cvi-
čením. Psy krmíme večer, stačí jednou denně. 
A po jídle samozřejmě následuje krátká pro-
cházka na vyvenčení. 

Existují tvrdohlaví psi, kteří se prostě neda-
jí naučit vše, nebo záleží opravdu jen 

na dobrém vedení?
I naši psi se povahově odlišují. Je 

třeba ke každému zvolit správný 
přístup a respektovat jeho osob-
nost. Tvrdím, že není zlý pes, 
ale pouze špatně vychovaný  
a vedený pes.

Často se říká, že osobnost pá-
níčka koresponduje s jeho psem. 

Je to pravda?
Plemeno border collií je tempera-

mentní, tihle psi prostě mají rádi pohyb. To 
vyhovuje celé naší rodině. Jsme sportovně za-
ložení a máme rádi hodně přátel kolem sebe… 
stejně jako naši psi.

Psi mi pomohli svojí 

přítomností v těžkých 

životních situacích...

Není zlý pes, ale 

pouze špatně 

vychovaný  

a vedený pes.

 Nestačí žít vedle psů, 

musíte žít se psy


