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Historicky první vítûzové ankety
Stateãné psí srdce.
Zleva: Iris a Ladislav Maksoud,
Karel Kauck˘ a Arven,
Gustav Hotov˘ a nástupce
ocenûného Zika,
Václav Homolka a Devil

Jak jsme odmûÀovali

psí hrdiny
Vítěze prvního ročník ankety
Statečné psí srdce už znáte,
jejich příběhy jsme vám přinesli
v minulém čísle Psích kusů.
Dnes s námi pojďte podívat,
jak probíhalo slavnostní
předání cen všem oceněným
psům i jejich páníčkům.

N

a úvod je‰tû krátce pfiipomeÀme, Ïe anketu
Stateãné psí srdce letos poprvé vyhlásil
ãasopis Psí kusy ve spolupráci s odborn˘m
záchranáfisk˘m ãasopisem Rescue report a pod
zá‰titou Generálního fieditelství Hasiãského
záchranného sboru âR. Do konce února mohla
vefiejnost nominovat své adepty. O vítûzích ãtyfi
kategorií rozhodovala odborná porota.

V jak˘ch kategoriích
se soutûÏilo?
11. dubna 2011 byli v praÏské restauraci Lokal
Blok slavnostnû vyhlá‰eni vítûzové v kaÏdé
z kategorií: Záchrann˘ ãin sluÏebních
a záchranáfisk˘ch psÛ, Záchrann˘ ãin psÛ laikÛ,
Spící srdce (ocenûní in memoriam) a Pomáhající

14 psí kusy

srdce (ocenûní dlouhodobû pomáhajícího psa).
VítûzÛm byly pfiedány originální ruãnû kované
plastiky z dílny umûleckého kováfiství Gibbus.
Slavnostní ceremoniál moderoval herec Martin
Dejdar, pfiedání cen se úãastnily také hereãky
Katefiina Herãíková-Hrachovcová, Milena
Steinmasslová a Dana Batulková.

Kdo si odnesl cenné trofeje?
V kategorii Záchrann˘ ãin sluÏebních psÛ zvítûzil
nûmeck˘ ovãák Devil, kter˘ spolu se sv˘m
pánem, policistou Václavem Homolkou, zachránil
Ïivot dívce, která utekla z domova. V mrazivém
poãasí a jen lehce obleãená si navíc pofiezala
zápûstí a hrozilo, Ïe vykrvácí. Na‰tûstí ji Devil
objevil vãas.
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Václav Homolka s Devilem
pfiebírají z rukou Martina
Dejdara cenu za Záchrann˘
ãin sluÏebních psÛ

âerná labradorka Iris si získala
srdce nejen svého páníãka,
Ladislava Maksouda, ale i hereãky
Katefiiny Herãíkové-Hrachovcové

Vítûzem kategorie Spící srdce (ocenûní in
memoriam) porota urãila policejního psa Zika,
velkého kníraãe, kter˘ pomáhal cel˘ svÛj psí Ïivot
pfiíslu‰níkÛm speciální policejní jednotky, aÈ pfii
zákrocích proti nebezpeãn˘m pachatelÛm nebo
pfii plnûní nejrÛznûj‰ích speciálních úkolÛ. Cenu
za nûj pfievzal jeho páníãek Gustav Hotov˘, kter˘
si na ceremoniál s sebou pfiivedl Zikova
nástupce, opût velkého kníraãe.
Cenu pro Pomáhající srdce (ocenûní dlouhodobû
pomáhajícího psa) si odnesla ãerná labradorka
Iris, která je uÏ ‰est let asistenãním psem
vozíãkáfie Ladislava Maksouda. DokáÏe mu
otevfiít dvefie, sundat ponoÏky ãi podat mobil.
Sám Ladislav ov‰em upozorÀuje pfiedev‰ím na
to, Ïe mu Iris mnohokrát pomohla v situacích,
které hraniãily s ohroÏením Ïivota.

Za kníraãe Ziko, kter˘ jiÏ bohuÏel není
mezi Ïiv˘mi, pfievzal ocenûní jeho
psovod Gustav Hotov˘. Cenu mu
pfiedala hereãka Milena Steinmasslová

Ocenûní za Záchrann˘ ãin
psÛ laikÛ pfiedala Karlu
Kauckému a jeho Arven
hereãka Dana Batulková

Za Záchrann˘ ãin psÛ laikÛ byla po zásluze
odmûnûna Arven, fenka belgického ovãáka
malinois, která si ocenûní pfii‰la vyzvednout
v doprovodu svého pána Karla Kauckého. Arven
má na kontû zachránûn˘ Ïivot svého souseda,
starého pána, kter˘ v siln˘ch mrazech a jen
v lehkém obleãení upadl na zahradû a uÏ
nedokázal vstát. Arven mu sv˘m vytrval˘m
‰tûkáním dokázala pfiivolat pomoc. Neb˘t jí,
zemfiel by na podchlazení. Ale Stateãné psí srdce
nebylo jediné ocenûní, které bylo pro tuto fenku
pfiipraveno. Arven byla za svou stateãnost navíc
nominována do tradiãní ankety Zlat˘
záchranáfisk˘ kfiíÏ, v níÏ ocenûní vítûzÛm pfiedává
na PraÏském hradû prezident republiky Václav
Klaus. Stalo se tak i letos. Podrobnosti najdete
na následující stránce.

Karel Kauck˘ se právû
dozvûdûl od Jany
Bradáãové z Rescue
reportu, Ïe Arven byla
nominována také na
Zlat˘ záchranáfisk˘ kfiíÏ

