Když se pes a člověk stanou nerozlučnou dvojicí
Julie a její dvě fenky jsou nerozlučné kamarádky. Věnuje jim svůj veškerý volný čas a ony
jí to oplácí poslušností a svými úspěchy. Společně dělají sport jménem AGILITY.
Uţ jste někdy o tomto psím sportu slyšeli? Pokud ne (ale i pokud ano), je tento článek
přímo pro vás.
Agility je sport, při kterém má dvojice závodníků (pes a psovod) za úkol v běhu co
nejrychleji a bez chyb překonat řadu různých překáţek (kladina, tunel, skoková překáţka,
houpačka, kruh) v různém pořadí.

Osmnáctiletou Julii Wohankovou vede píle v tomto sportu na vrchol. Ke psům má vztah uţ
odmalička, protoţe se narodila do rodiny, v níţ ţili tři psi.

Ale zájem o psí sporty přišel, kdyţ si z útulku v roce 2007 přivezli fenku kříţence Tricki,
Juliina prvního vlastního psa.

Natolik se na sebe navázaly, ţe bez Tricki Julie odmítala někam jezdit. Takţe je rodiče
o prázdninách poslali na psí tábor, kde se trénovaly agility.
„Kdyby se tam trénoval jiný psí sport, tak třeba dnes agility vůbec neděláme,“ říká Julie.
Jak psovi, tak psovodce se agility zalíbily a chtěly je začít trénovat. Rodiče však byli proti,
protoţe Julie se v té době věnovala jiným krouţkům. Toto se opakovalo ještě jedno léto. Po
dvou letech plných proseb se Julie s Tricki velkou náhodou dostaly na cvičiště do Ţiţic, kde
konečně v roce 2011 agility začaly trénovat. V Ţiţicích nabíraly zkušenosti asi tři čtvrtě roku.
Poté se ale přestěhovala tamější trenérka a této nerozlučné dvojici tak začala další tréninková
etapa. Staly se členkami kladenského agility klubu OSA Jahoda.
„Uţ od začátku bylo mým snem trénovat sama,“ přiznává Julie. Tento sen se jí splnil asi
před rokem. Společně s rodiči vybudovali vlastní cvičák.

„Předtím jsme ale trénovaly na zahradě a prošla jsem si s Tricki fází, kdy nechtěla běhat,
chodila po parkuru a čmuchala,“ říká Julie. Odstranění Trickiina nezájmu o agility povaţuje
za svůj největší úspěch. Mezi největší úspěchy ze závodů patří např.: vítězství na MČR dětí
v roce 2012, dvojnásobná kvalifikace a účast na European open junior, 3. místo na MČR
mládeţe ve druţstvech 2012, 2. místo na MČR mládeţe ve druţstvech 2014, 1. místo na MČR
mládeţe ve druţstvech 2015
V lednu 2014 se Julii splnil jeden z jejích dalších snů a pořídila si svou druhou psí
kamarádku- Hailey. Hailey je pyrenejský ovčák a Julie s ní stejně tak jako s Tricki trénuje
agility.

„Všichni mě odrazovali před pyrenejským ovčákem, ale já jsem věděla, ţe Hailey bude ta
pravá!“ A taky je. Sice není moc důvěřivá k cizím lidem, háklivá na změny a na neznámá
místa, ale o to víc je vázaná na Julii. Ta tvrdí, prý jí umí číst myšlenky.
„Kdyţ doběhneme parkur a já nejsem úplně spokojená, přesto však ji jdu pochválit a hrát si
s ní, pozná to na mě a někdy si ani nevezme hračku, protoţe cítí, ţe něco není v pořádku.“

Její největší úspěchy v agility jsou např.: 2. místo na MČR 2016, 1. místo na ME juniorů
ve druţstvech 2016.
Julie se svými psy nejradši chodí na dlouhé procházky a na turistiku do hor. Prý mnohem
radši trénuje, neţ jezdí na závody. Kdyţ jsem se jí zeptala, jaký je zásadní rozdíl mezi jejími
psy a psy hlídacími, kterým se lidé tolik nevěnují, dostala jsem tuto odpověď: „Řekla bych, ţe
největší rozdíl je asi v tom, ţe já si s nimi umím porozumět.“

Své psy vychovává jedině pomocí pozitivní motivace. Její pejsinky musí samy vymýšlet
různé věci a jakákoliv práce s Julií je baví.

Na závěr musím podotknout, ţe Julie poskytuje trénink nejen svým psům, ale má mnoho
klientů, kteří u ní zdokonalují základní výcvik svých psů, učí se agility a odstraňují různé
problémy - třeba agresi nebo strach.
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