LIDÉ y VZTAHY

Johanka a Jaromír žijí jeden pro druhého,
pro své pejsky
a přátele s jejich psími parťáky
Spojila je láska ke psům, která se „stala“ jejich každodenním koníčkem, prací
i smyslem života. Profesionální cvičitelka
psů Johana Biluseacová (roz. Polášková)
a její manžel Jaromír Biluseac jsou i přes
mnohé životní peripetie tou pravou silnou
dvojkou a spolu se svými pejsky Sheenou
– australským ovčákem – a Rastym –
americkým pitbulteriérem – tvoří rodinku,
kde láska a dobrosrdečnost jsou patrné i z
malých gest. Přinášíme vám příběh jejich
života, který povzbudí a inspiruje. Zúčastněte se fotosoutěže o krásné ceny
a staňte se, pokud ještě nejste, pejskařem.

Jak přišel Rasty a můj nový
život
Noc před Silvestrem roku 2004 Jaromírovi změnila život. Když při klukovském dovádění na sněhu sjížděl na pneumatice sjezdovku, narazil hlavou přímo
do stromu. Od té doby bylo všechno jinak. Jako kvadruplegik si stěží dokázal
představit, jak bude jeho život dál pokračovat, když o něj musí být pořád tolik
pečováno. Pocity bezmoci byly natolik
silné, že Jaromír nevěděl jak dál. Naštěstí
se ale objevil někdo, kdo vykouzlil úsměv
na ztrápené tváři. Bylo to štěně amerického pitbullteriéra, dárek od kamaráda. Od
té doby měl Jarda pro koho žít a jeho
Rasty je mu věrným přítelem.
„Byl to pejsek, kterého jsem si přesně
vždycky přál. Odmítl jsem asistenčního
psa, kterého mi nabízelo sdružení Pomocné tlapky, protože jsem chtěl mít psa
vlastního a to od štěněte. Asistenční psi
přicházejí k majiteli již jako dvouletí.
Chtěl jsem také psa obranáře, ne jen hodného retrívra, ten by mě příliš na vozíčku
neochránil. Vozíčkář je někdy v podstatě
bezmocný. S pitbullem po boku je to ale

Johanka a Jarda Biluseacovi se svými psy na výletě na Prašivou
jiný pocit,“ směje se Jaroslav.
Široké čelisti, pevné a svalnaté tělo
budící respekt. To je pitbull na první pohled. Odhodlaný, silný, vytrvalý bojovník
s nízkým prahem bolesti. Tím vším je
pitbull velmi dobře známý. Málokdo však
ví, že právě tyto vlastnosti uplatňuje i jako
pes záchranář nebo trpělivý pes vhodný
pro canisterapii. Přesto si Jarda na výchovu a výcvik malého pitbulla sám netroufal
a rozhodl se najít přes internet kvalifikovaného cvičitele.

Nechtěl jsem psa jako
kompenzační pomůcku

Pitbull Rasty hřeje, mazlí, hlídá a věrně
doprovází svého milovaného, handicapovaného člověka
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Tou kynoložkou, která měla Rastyho
vycvičit, se stala právě energická a usměvavá slečna Johana Polášková, která kromě chovné stanice australských ovčáků la
Lumpa provozovala své psí podnikání
pod značkou BH Control. Věnovala se
výcviku, převýchově a komunikaci s problémovými psy a zabývala se i takovou
specialitou, jako je vyhledávání mrtvých
ptáků na pozemcích větrných elektráren

nebo velkých průmyslových zón.
Její psí pomocníci byli perfektně vytrénovaní a sklízeli mnohá ocenění na
soutěžích dokonce i v mezinárodním měřítku. Teď přišla výzva v podobě malého
Rastíka pitbulla, který se měl stát canisterapeutickým pejskem, k čemuž pitbull
nebyl původně vyšlechtěn. Začal tedy
časově i finančně náročný speciální výcvik, který podpořily také nadační fondy
Konto Bariéry 77 a J&T. Součástí výcviku byla socializace pejska, aby přivykl
městskému ruchu, ostatním psům, dopravním prostředkům, cvičáku a vůbec
lidem kolem. Pomocný pes musí být
ovladatelný za všech okolností. Johanka
trvala na tom, aby výcvik i socializace
probíhaly v přítomnosti Jaromíra. Ten
musel zvládnout náročné přesuny a někdy
kvůli svému psímu parťákovi překonat
sám sebe. Díky statečnosti a vytrvalosti
obou kluků se Rasty naučil vše potřebné
v terénu. Hlavní úlohou Rastyho však
bylo a stále je zahřívat Jaromírovi nohy,
být mu stále nablízku a ochraňovat ho.
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Otvírá dveře, podává věci, je moc roztomilý, takže je sním i sranda, a navíc je
velký spáč. Na procházkách dokáže, zapřažen v postroji, vytáhnout Járu na vozíku po náročném terénu klidně i do kopce.
Rastyho výcvik tak změnil celý Jaromírův soukromý život. Každý den se
vídával s Johankou, no a jak už to tak
bývá, mezi ním a Johankou se vyklubala
láska. Začali spolu vyrážet na kynologické akce, kde získávali nové přátele A po
dvouletém chození se 3. září 2011 vzali
na radnici v Klimkovicích.

Připravují nové psí sporty
a zvou k nim všechny
pejskaře
Johanka se i přes náročnou péči o manžela a jejich dva pejsky nepřestala věnovat své kynologické profesi.
„Získala jsem cennou zkušenost, jak
takový výcvik psa pro vozíčkáře probíhá.
A tak sama dnes pomáhám ostatním vozíčkářům-cvičitelům s výcvikem a do budoucna také s tvorbou nových psí sportů
tj. závodů a zkoušek, které budou probíhat
podle upravených pravidel. Došla jsem
totiž k závěru, že i přes náročnou a dlou-

Rastyho canisterapie
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hou přípravu psa a jeho handicapovaného
pána dochází ze strany rozhodčích k určité diskriminaci v bodovém hodnocení.
Pejsek pak nemá šanci získat zkoušku
z výcviku i když jsou s páníčkem skvěle
připraveni. Přijde mi opravdu strašné, že
po celé té náročné práci a hodinách strávených výcvikem psa, může celá zkouška
ztroskotat na bazírování´, zda zazní povel
‚k noze‘ nebo ‚jdeme‘, a pes není směrován k levé noze, tak jak je předepsáno, ale
je třeba na pravé straně vozíku. Tak to má
Jára, protože má lepší hybnost vpravo
a lépe tak pejska i odměňuje. Vždyť na
takových detailech, jak povel zní, nezáleží. Důležité je, že pes přesně ví, co se po
něm chce, a že je se svým majitelem sžitý.“
Johanka s Jarkem se rozhodli najít
způsob, jak pomoct ostatním handicapovaným psovodům a pejskařům, aby si
mohli předávat cenné zkušenosti, získali
nová přátelství a aby se svými psy mohli
soutěžit v různých kynologických disciplínách. Proto vznikly zbrusu nové stránky http://psipartaci.webnode.cz, které
přinášejí informace a fotky z aktivit této
prima skupiny, která už čítá 27 členů.
Cílem manželů je
vytvořit nové kynologické
odvětví
„Psí sporty pro
handicapované“,
kde budou pejsci
zkoušeni z poslušnosti, asistence a jiných nových a zábavných disciplín.
Járu s Johankou
můžete zastihnout

třeba na cvičáku v Ostravě-Třebovicích,
kde jim s výcvikem psího sportu Obedience (což je taková vysoká škola psí poslušnosti) pomáhá paní Marta Fuglevičová.

Fotosoutěž s krásnými
cenami
Soutěž probíhající na Facebooku, připravila fb skupina „Handicapovaní a jejich psí parťáci“. Zváni jsou všichni
přátelé, které spojuje láska ke psům. Soutěží se o nejlíbivější společnou fotku
majitele se psem nebo psy, která bude mít
nejvíce označení „líbí se mi“. Fotky
s kontaktem, případně popiskem posílejte
na e-mail: johana.polaskova@seznam.cz,
nebo je vkládejte do vzkazů na Facebook.
Kontakt musí obsahovat: Jméno a příjmení, e-mail nebo tel. a adresu.
Soutěž byla zahájena 18. 7. 2012,
ukončení soutěže je 20. 10. 2012. Vítězové budou vyhlášeni o den později.
Zajímavé informace o Rastíkovi najdete na www.rastabull.cz.
Pro další informace o činnosti Járy
a Johanky a jejich Psích parťáků piště na
e-mail:
johana.polaskova@seznam.cz
nebo se podívejte na fb skupinu „Handicapovaní a jejich psí parťáci“.
Foto: archiv Johanky a Jaromíra
Biluseacových, www.rastabull.cz
Text: Hana Klusová

Příběh života, který
povzbudí a inspiruje

Johanka a Jarda Biluseacovi, Sheena a Rasty
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