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Úvodní slovo 

Vážení a milí členové a příznivci canisterapie,

poběží již rok 2016, když si budete listovat tímto vydáním Vodítka. Dovolte mi na 
úvod pár slov.

Bylo to v roce 2009, kdy na popud členské základny a aktivních dobrovolníků nastal 
zlom, byl zaměstnán první člověk v našem canisterapeutickém projektu. Bylo tehdy 
vynaloženo nemalé úsilí, aby mohla být pozice koordinátora CT zajištěna (HPP). 
Jediným partnerem, který myšlenku centrální koordinace canisterapie v té době 
podpořil, byla Nadace OKD. Kvalitu spolupráce ověří vždy až čas, proto dnes, kdy 
opět běží projekt s Nadací OKD, můžeme s čistým svědomím říct: „Spolupráce 
s Nadací OKD byla a je vždy přínosná“.

Je tomu už 7 let, co jsem prošla úskalím výběrového řízení a pohovory. Vzpomínám si 
na to, jako by to bylo včera. Byl 45. den roku 2009, kdy jsem podepisovala pracovní 
smlouvu. Tento den byl mým narozeninovým dnem, a tak mi práce koordinátora CT 
přišla výzvou osudovou.

Canisterapii se se svými pejsky aktivně věnuji od r. 1999, kdy mou parťačkou byla 
fenečka Jenny Rongbo z Moravy plemene Shih-tzu. Nyní tvořím CT tým společně  
s fenkou Keily Rubínové srdce plemene Border Collie a naší nadšenou fanynkou  
a pomocnou silou je také má fenečka Pražského krysaříka - Aja z Landeckého 
kopce.

Již několik let osobně zajišťuji CT službu v pěti zařízeních. Věnuji se především 
dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením a seniorům. Aktivity se 
psy a kontakt s lidmi prostřednictvím canisterapie mne naplňují pocitem, že na světě 
nejsem tak úplně zbytečně. 

V našem CT centru ve Frýdku-Místku se společně s dalšími CT týmy věnujeme 
individuálním canisterapiím nebo jednorázovým akcím.

Jako koordinátor CT se snažím společně s realizačním týmem cílenými krůčky náš 
dobrovolnický program vylepšovat. Možná se to někdy nezdá, ale nesmí nikdo 
z nás zapomínat na to, že jsme nezisková organizace poskytující, doposud v naší 
zemi, neregistrovanou službu, a tak co se týká finanční podpory na cokoliv, jsme 
v mnohem obtížnější pozici než jiní poskytovatelé. 

Přesto si myslím, že pokroky máme…

V 2015 jsme pořádali 1. Zookonferenci v Moravskoslezském kraji, v letošním roce 
plánujeme zrealizovat samostatný workshop pro nové, potencionální dobrovolníky. 
Také plánujeme náš CT projekt zdokonalovat, a to nakoupením dalších potřeb pro 
testování týmů (deštník, pláštěnky) a aktivním CT týmům zakoupíme batohy pro 
usnadnění jejich práce atd.

Moc si přeji, abyste i vy měli z naší společné práce dobrý pocit, neboť jste lidmi se 
srdcem na dlani a vaši čtyřnozí parťáci toho pro společnost dělají víc než mnozí 
dvounozí  tvorové.

Prima chvíle nad Vodítkem Vám přeje koordinátor 

jednotné označení 
aktivních CT dobrovolníků 

(trika, vesty)

specifické postroje pro 
CT psy (nápisy, brašny, 

vodítka)

CT pomůcky (3x tunel 
průhledem, 4 vaky, deky, 

pamlskovník s pláštěnkou)

Rekvizity k CT aktivitám 
(kužely, slalom, 2x tunel,  

2x deka, 1x polštář)

označení zkušební komise 
(trika, vesty a mikiny)

propagační stan 
(stanoviště PR na 
veřejných akcích)

technická vybavenost 
námi realizovaných akcí 
(dataprojektor, mikrofon, 

fotoaparát)

prezentační materiál  
(VZ, letáky, plakáty, 

bannery, roll-upy, pozvánky 
aj.)

nájemní prostory  
skladu CT

zbudování Canisterapeutického a vzdělávacího centra ve Frýdku-Místku

„Učinit někoho neočekávaně šťastným patří  
k nejkrásnějším věcem na tomto světě.“  Roland Leonhard
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Pozvánka na valnou hromadu 2016 Společný  
PODANKOVÝ VEČER

Dne  27. 5. 2016  se bude 
konat „Společný PODANKOVÝ večer“  
u příležitosti 15. Výročí pobočného 
spolku Podané ruce – osobní 
asistence.

Přijďte, milí dobrovolníci canisterapie, 
slavit s námi. Podrobnosti k akci budou  
upřesněny na www.podaneruce.eu

Vážená paní , vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu, která se bude konat 
dne 19. 3. 2016 v 11 hodin v našem Canisterapeutickém a 
vzdělávacím centru (boční vchod do suterénu budovy na ul. Malý 
Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek). Prosíme o aktivní účast – Vaši 
přítomnost závazně potvrďte do 11. 3. 2016 na tel. 777 260 110  
nebo na monika.olbrechtova@podaneruce.eu

Program valné hromady:

    Zpráva o činnosti z. s. za rok 2015  
(předsedkyně, koordinátor CT a zkušební komise) 

    Zpráva o hospodaření (Ing. Křístková)
    Plán činnosti v roce 2016 (předsedkyně, koordinátor)
    Diskuse a závěr

Těšíme  
se na  
Vaši  
účast. 

Srdečně zve představenstvo  
společnosti Podané ruce, z. s. 

Menší občerstvení bude zajištěno.  
Počet přítomných pejsků omezen.

Valné hromady se bude  
možné zůčastnit  

i virtuálně – formou 
konferenčního hovoru. 

Bližší info bude před  
akcí na našem webu. 

mailto:monika.olbrechtova%40podaneruce.eu?subject=
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Veřejná sbírka 2014 – 2017 Canisterapie v praxi  
aneb naše skutečné  
zkušenosti

U příležitosti 15. výročí vzniku naší neziskové canisterapeutické organizace jsme 
pořádali 1. Zookonferenci v Moravskoslezském kraji. Významným partnerem bylo 
Statutární město Frýdek-Místek, které dotačně naši akci podpořilo.

Oslavy se uskutečnily v pátek dne 22. května 2015 v Divadle „Čtyřlístek“ ve 
Frýdku-Místku, ul. Novodvorská 3478. Obsahem slavnostního dne byla konference  
a podvečerní kulturní program.

datum zahájení sbírky 18. 6. 2014

datum ukončení sbírky 4. 6. 2017

číslo účtu 265322822 / 0300

účel sbírky Identické označení canisterapeutických dobrovolníků

Vybavenost canisterapeutických týmů

Dostupnost canisterapie – automobil

Výstroj canisterapeutických psů

způsob provádění 
sbírky

Shromažďováním příspěvků na zvláštním  
bankovním účtu 

Pokladničkami

Prodejem předmětů

V rámci VS prodáváme vlhčené ubrousky opatřené logem organizace (50,- Kč / ks). 
V r. 2015 jich bylo prodáno 125 kusů s celkovým výtěžkem 6 250,- Kč.

ZOOKONFERENCE
PODANÉ RUCE, z. s.
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Program zookonference 2015
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Poděkování

Děkujeme za povzbudivá slova panu primátorovi statutárního města Frýdek-
Místek Mgr. Michalu Pobuckému. Za morální i finanční podporu z Magistrátu 
města Frýdek-Místek, kterou pan primátor na zookonferenci tlumočil. Statutární 
město Frýdek-Místek, kde mají Podané ruce, z. s. sídlo a první Canisterapeutické  
a vzdělávací centrum, naši činnost dlouhodobě a velmi významně podporuje.

Děkujeme panu Ing. Janu Jursovi, řediteli zařízení Hospic Frýdek-Místek, 
p.o. za slova díků a uznání, které na naší významné akci pronesl. Se zařízením 
dlouhodobě spolupracujeme a canisterapeutické týmy spolku navštěvují hospic 
pravidelně a s velkou dávkou osobní empatie. Práce tam jistě není lehká a i díky 
našim dobrovolníkům snad klienti hospice na chvíli zapomenou na svá strádání  
a bolesti a mohou se s pejsky pomazlit, canisterapeutky jim trpělivě naslouchají. 

Se Střední zdravotnickou školou Frýdek-Místek, p.o. spolupracují naši členo-
vé i zaměstnanci OsA od samotného vzniku spolku. Spolupráce obou zařízení se 
nese v duchu předávání zkušeností, přednáškové činnosti pro studenty a na oplátku 
vzdělávání pracovníků v přímé obslužné péči i canisterapeutů na akcích spolku.  
Že je to spolupráce oboustranně pozitivně vnímána potvrzuje i řada společných 
projektů včetně odborných prezentací na seminářích.

U příležitosti zookonference byl prezentován velmi zajímavý příspěvek ze společné 
canisterapeutické činnosti odborné učitelky SZŠ a žákyň zmíněné vzdělávací 
instituce a canisterapeutického týmu z Podaných rukou. Společná canisterapie 
probíhá již rok u klientky, která je dlouhodobě hospitalizována v hospici ve FM.

Velký dík tedy posíláme do SZŠ a to vedení školy i Mgr. Olze Mičulkové  
a studentkám, že se tak intenzivně věnují klientce z hospice a bezchybně spolupracují 
s canisterapeutickým týmem Podaných rukou, z. s. Poděkování posíláme i rodině 
výše zmíněné klientky, že umožnila prezentovat probíhající canisterapii na konferenci 
a mohla se tak dostat inspirativní metoda použití prvků bazální stimulace v rámci 
canisterapie u klientů v tzv. apalickém syndromu do širšího povědomí.

Krásný virtuální pozdrav paní Marty Kubišové na zahájení zookonference  
i podvečerního kulturního programu jen podtrhl úžasnou atmosféru celé akce. 
Z úst paní Kubišové, čestné členky Podaných rukou z. s. a patronky Podaných 
rukou – osobní asistence, zněla přátelská a uznalá slova na adresu dobrovolníků, 
klientů i psích parťáků. Píseň Ring-o-ding a fotodokumentace z canisterapií byla 
emočně velmi silná a v té chvíli se za slzy nikdo nestyděl. Vážená paní Kubišová, za 
dobrovolníky, členy, klienty i zaměstnance moc děkujeme.

Dík patří všem přednášejícím. Příspěvky byly zajímavé, inspirující, dojemné. 
Prezentovány profesionálně a se znalostí sociálně zdravotní problematiky  

a potřeb klientů. Odbornost byla zřejmá ze všech přednášek včetně praktických 
canisterapeutických zkušeností prezentujících.

Prezentaci kolegů z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, o.s. 
z Třeboně přednesla Mgr. Marie Chlopčíková Ph.D. Zajímavé zkušenosti 
z mnohaletého poskytování canisterapie na jihu Čech a pořádání letních 
rekondičních pobytů pro děti sklidily náš zasloužený potlesk.

Canisterapie pro klienty v zařízení Hospic Frýdek – Místek, p.o. v podání dobrovolnic 
Podaných rukou Ing. Moniky Křístkové a Ing. Petry Dubčákové s jejich psy 
Májou a Jimmym byla prezentována nejen slovně samotnými canisterapeutkami, ale 
i fotodomunentací a fyzickou přítomností psích přátel. Krásná ukázka lásky člověka 
k člověku i vztahu psů k lidem.

Paní Ing. Ludmila Vítková se svojí fenkou Kali nám přiblížila problematiku 
polohování dětí s kombinovaným postižením, a to nejen po odborné stránce, ale 
s velkým emočním nasazením. Paní Vítková je dlouholetá dobrovolnice Podaných 
rukou, zkušená canisterapeutka a skvělý člověk. Děkujeme za úžasnou přednášku.

Mgr. Šárka Honová nás seznámila s canisterapií, kterou realizuje u dětí a mládeže 
v rámci podpory vrstevnických vztahů. Také fotodokumentace z canisterapie v rámci 
resocializačních a volnočasových aktivit u problémové mládeže nám všem ukázala 
nové možnosti využití canisterapie s důrazem na správně volené plemeno psa. 
Děkujeme za podnětnou přednášku a realizaci tolik potřebné canisterapie.

Zookonference byla pojata i mezinárodně a ze Slovenska k nám zavítal Mgr. Juraj 
Ferko, který nám představil Výcvikovou školu Doggie a přiblížil praktikování 
canisterapeutických aktivit u sousedů. Děkujeme za podnětné informace i otevření 
možnosti mezinárodní komunikace a spolupráce na poli canisterapie.

Nikdy nezklame a vždy překvapí prezentace dobrovolníka Podaných rukou 
a spolumajitele chovatelské stanice (dále jen CHS)  Király Puszta (plemeno 
komondor), pana Mgr. Přemysla Mikoláše. Dlouhodobě se zabývá problematikou 
dětí a mládeže s poruchou autistického spektra a poruchou aktivity a pozornosti. 
Canisterapii  jako podpůrnou metodu psychoterapie pro zmíněnou cílovou skupinu 
realizuje již řadu let. Děkujeme za zajímavou a obohacující přednášku.

Z  Dobrovolnického centra Fakultní nemocnice v Motole z Prahy nám přišel 
na zookonferenci videopozdrav. Autorky Jana Jirsová, Mgr. Renata Vejdělková, 
Bc. Jana Hurdová nám zprostředkovaly informace o využití canisterapie přímo ve 
FN Motol. Střídala se jednotlivá oddělení, z fotodokumentace bylo patrno, že si psí 
lásku malí i velcí pacienti opravdu užívají. Milé dámy z Dobrovolnického centra FN 
Motol, moc děkujeme.

Zookonferenci nádhernou básní s názvem Stařenky a procítěnou recitací podpořila 
členka Podaných rukou, canisterapeutka a spolumajitelka CHS Király Puszta  
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paní Karin Mikolášová. Děkujeme za nádherný umělecký zážitek. Zvonkohra 
pod vedením Mgr. Evy Kořenské a dobrovolníků z řad návštěvníků zookonference 
i členů Podaných rukou byla skvěle zvolenou tečkou za odbornou částí svátečního 
dne. Děkuji všem, kteří se na dopolední části programu podíleli včetně dobrovolníků 
a zaměstnanců Podaných rukou, projekt canisterapie i osobní asistence.

Na podvečerním kulturním programu se představil mladý muž Martin Klein, 
student Odborného učiliště a Praktické školy Nový Jičín, p.o. Za podpory 
a pěveckého doprovodu paní učitelky Mgr. Dagmar Pospěchové nám zazpíval 
tři písně současných autorů. Nádherný hlas hocha nás všechny nadchl. Přejeme 
mu všichni mnoho úspěchů na pěveckých soutěžích a moc děkujeme. Dík patří  
i pěstounům Martina za to, že mu umožňují rozvíjet talent a na cestách za písněmi 
ho doprovázejí.

Orientální tance v podání uživatelů zařízení Žirafa - Integrované centrum Frýdek 
– Místek, p.o. byly krásné, působivé a jedna z tanečnic svými slovy sdělila divákům, 
že tancují pro radost z pohybu a kamarádství. Za odborné vedení tanečního kroužku 
děkuji paní Mgr. Denise Lednické, Ph.D., je lektorkou tance a mladé tanečníky 
při programu doprovázela.

Pan René Souček, frýdecko-místecký písničkář a dlouholetý příznivec Podaných 
rukou, přijel na naši akci až z Českých Budějovic, aby spolu se svým kolegou 
muzikantem Markem Hlostou zapěl písně ze své bohaté tvorby. Veselé tóny 
střídala i závažnější témata. Pan René Souček vládne i slovem a tak o salvy smíchu 
z hlediště nebyla nouze. Díky, velké díky pane René!!

Dovolím si závěrem poděkovat všem, kteří přišli, povzbudili nás v naší činnosti, 
podpořili i naše dvě veřejné sbírky koupí upomínkových předmětů či vložením 
hotovosti do pokladniček.

Děkujeme za zájem, za přízeň, za to,  
že nám pomáháte pomáhat lidem  
s postižením i seniorům.

Velmi si Vás všech vážíme a přejeme Vám  
pevné zdraví a stálý optimismus a elán.        

Bc. Helena Fejkusová
předsedkyně  z. s. 
ředitelka Podané ruce – osobní asistence

Fotografie z akce naleznete zde: http://podaneruce.rajce.idnes.cz/2015-05-22_1._Zookonference_v_MSK/

TESCO  
Pomáháme  
s Vámi

Program s názvem  
„Tesco - Pomáháme  
s Vámi“ společnosti Tesco 
Stores ČR a.s. si klade 
za cíl finančně podpořit 
realizaci vybraných veřejně 
prospěšných projektů. 
Smyslem tohoto programu je 
přispět k rozvoji udržitelného 
rozvoje a ke zlepšení kvality 
života v regionech celé 
České republiky. Odborným 
partnerem Programu je 
Fórum dárců.

Celkem byla v ročníku 2015 rozdělena částka 4 500 000 CZK, a to v 90 stanovených 
oblastech v České republice. 90 vítězných organizací tak získalo částku 50 tis. CZK. 

Neziskové organizace z celé ČR, které splňovaly podmínky pravidel výzvy, se 
mohly přihlásit v termínu od 23. 3. 2015 do 19. 4. 2015. Následně byly Pořadateli 
programu vybrány 2 – 3 neziskové organizace se svými projekty pro každou z 90 
stanovených regionálních oblastí v České republice. 

Rozhodli jsme se tedy v rámci výzvy podat i naši žádost…

27. května jsme obdrželi zprávu …

S radostí Vám oznamujeme, že Váš projekt v rámci programu  
„Tesco – Pomáháme s Vámi“ postoupil do finále. O Vašem 
případném vítězství nyní rozhodnou za pomocí hlasování zákazníci 
Tesco na příslušných obchodech. Budou se rozhodovat mezi  
Vaším a dalšími projekty z Vašeho regionu.

A toto je výsledek …

Regionální vítě
z 

1. ročníku 

http://podaneruce.rajce.idnes.cz/2015-05-22_1._Zookonference_v_MSK
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Děkujeme všem, kteří nám dali svůj hlas, 
velmi si Vaší důvěry vážíme.

www.facebook.com/pomahamesvami       
https://www.facebook.com/pomahamesvami/?sk=app_271628046314755

Z finančních prostředků „Tesco – Pomáháme s Vámi“ jsme v roce 2015 pro 
projekt CANISTERAPIE  zakoupili fotoaparát a dataprojektor.
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Canisterapia v ZpS a DSS PARK
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Co se nám v roce 2015 podařilo …

Výsledkem naší dlouholeté pilné práce na poli dobrovolnickém je i skutečnost, že si 
nás okolí dostatečně váží a canisterapeutické službě se dostává ze strany veřejnosti 
respektu ve formě konkrétní spolupráce či podpory. 

Jako příklad uvádíme:

   11. – 12. 4. 2015 

Národní výstava psů
výstaviště Černá Louka, Ostrava / výtěžek VS 710 Kč.  

   27. 6. 2015 

Sweetsen fest
hudební festival, Frýdek-Místek. V rámci naší schválené veřejné sbírky podpořila 
veřejnost – návštěvníci festivalu projekt canisterapie dne krásnou finanční částkou 
11 538 Kč. Idea festivalu: „Frýdek-Místek sobě!“ opět nezklamala.

   14. – 15. 8. 2015 

Muzikantské žně
Frýdek-Místek/ výtěžek VS 1 060 Kč. 

Máme umístěnou sbírkovou pokladničku v zooprodejně na Zámeckém náměstí ve  
Frýdku-Místku, kde mohou její zákazníci obdržet informační CT leták a přispět na 
canisterapii.

   22. 8. 2015

Charitativní Hobby závod
Dvůr – Nové Zámky / dar od pořadatele na vrub účtu VS 4 100 Kč. 

Dražba „andělíčků“, které nám pro tento účet vyrobili CT klienti, vynesla na předvá-
noční akci „Advent plný andělů“ částku 700,- Kč.
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AKCE 2015 NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ AKCE

20. 2. Beseda o canisterapii dětem MŠ Lysůvky Lysůvky 

12. 3. Beseda o canisterapii dětem MŠ Janovice Janovice

18. 3. Beseda o canisterapii dětem ŠD Galileo school, Frýdek-Místek Frýdek-Místek

26. 3. Setkání neziskových organizací, Gymnázium O.-Hrabůvka Ostarava-Hrabůvka

28. 3. Valná hromada Frýdek-Místek

8. 4. Canisterapie pro klienty Integrovaného centra Žirafa Frýdek-Místek

11. 4. Setkání s p. Martou Kubišovou - čestnou členkou naší organizace Praha

11. - 12. 4. Národní výstava psů Ostrava

14. 4. Přednáška o canisterapii, VOŠ sociální, Ostrava Ostrava

18. - 19. 4. 1. CANISTERAPEUTICKÝ VÍKEND Podaných rukou 2015 Frenštát pod Radhoštěm

18. - 19. 4. Povahové testy CT psa (PTCTP) Frenštát pod Radhoštěm

18. 4. Odborný CT seminář Frenštát pod Radhoštěm

18. 4. Povahové testy CT psa opakující (PTCTP - O) Frenštát pod Radhoštěm

4. 5. Výukový program - canisterapie dětem MŠ Rezkova Ostrava - Zábřeh

8. 5. 5. Zlínské jaro / Hlas občanské společnosti / Jarmark neziskovek Zlín

9. - 31. 5. Výstava "Normální je pomáhat" Zlín

22. 5. Canisterapie v praxi aneb naše praktické zkušenosti / zookonference Frýdek-Místek

24 .5. Den zdraví a trakař solidarity Hlučín

26. 5. Canisterpeutický seminář s Ing. Ollivií Bischofovou Třinec

30. 5. Psí show, Zvěrokruh Karviná

1. 6. Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Havířov

5. 6. Domo(v)Fest (Brno) Brno

6. 6. Dětský den se Schäfer school Frýdek-Místek

12. 6. Život (NE) Obyčejných lidí, Frýda Frýdek-místek

13. 6. Povahové testy CT psa - opakující (PTCTP - O) Frýdek-Místek

15. 6. Den sociálních služeb v Kopřivnici Kopřivnice

20. 6. NADAČNÍ den v obci Tichá Tichá

25. 6. Lidé lidem Ostrava

26. 6. Setkání NNO Ostrava

27. 6. Sweetsen fest 2015 Frýdek-Místek

Akce v roce 2015

AKCE 2015 NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ AKCE

21. 7. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel, Ostrava Malá Morávka pod Pradědem

24. 7. Odborná přednáška CT s ukázkou na kurz EduGate s.r.o. Ostrava - Zábřeh

14. - 15. 8. Muzikantské žně Frýdek-Místek

22. 8. IV.ročník charitativní akce / Charitativní Hobby závod ve Dvoře - N. Zámky Dvůr - Nové Zámky

28. 8. Prázdniny ve městě / Dovádivé dopoledne se psy Frýdek-Místek

7. 9. CT dopoledne žákům 1. tříd, ZŠ T. G. Masaryka, Frýdlant n. O. Frýdlant nad Ostravicí

12. 9. 6. ročník Dne sociálních služeb města Jablunkov Jablunkov

12. 9. Hornické slavnosti 2015 v Karviné Karviná

12. -13. 9. 2. CANISTERAPEUTICKÝ VÍKEND 2015 Podaných rukou, z. s. Frenštát p. R.

12. 9. Povahové testy canisterapeutického psa - opakovací (PTCTP - O) Frenštát p. R.

12. 9. Odborný seminář na téma canisterapie Frenštát p. R.

12. - 13. 9. Povahové testy canisterapeutického psa (PTCTP) Frenštát p. R.

16. 9. Den sociálních služeb/ Vzájemně se poznejme, Nový jičín Nový Jičín

16. 9. Happening handicap, Slezská diakonie Třinec

17. 9. Den sociálních služeb, Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant nad Ostravicí

17. 9. Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Havířov Havířov

24. 9. Den zdraví a sociálních služeb Frýdek-Místek Frýdek-Místek

25.  9. Pejskiáda - Klub seniorů na SKP Frýdek-Místek Frýdek-Místek

25. 9. Skládanka Zlín Zlín

5. 10. Náš svět s canisterapií Pržno

6. 10. Kulatý stůl - setkání o zooterapii ve FN Motol FN Motol, Praha

7. 10. Beseda o canisterapii dětem ZŠ J. A. Komenského, Fulnek Fulnek

7. 10. Den otevřených dveří CVC v rámci Týdne sociálních služeb ČR Frýdek-Místek

16. 10. Den pro seniory v Ostravě Ostrava

16. - 18. 10. Život bez bariér IV. ročník Ostrava - Moravská Ostrava

9. 11. Domovinka s canisterapií Frýdek-Místek

3. 12. Advent plný andělů Ostrava

9. 12. Den otevřených dveří SZŠ Frýdek-Místek Frýdek-Místek

Frýdek-Místek Ostrava Karviná Havířov
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Na letošním testování se opět objevila různá plemena psů (retrívři, teriéři, 
ovčáci, ohaři atd). Byly zastoupeny všechny velikosti psů, a to od jorkšíra až po 
novofundlandského psa. Samozřejmostí je již zastoupení více fen než psů.

Dá se říct, že nás mile překvapila poslušnost u některých týmů. U plemen, kde 
bychom to nečekaly, byla poslušnost bezvadná. Ztráta bodů, zde jinak bývá za 
ponechání psa na místě bez vodítka s časovým limitem dvacet sekund a vzdálenost 
minimálně pět kroků. Dále pak přivolání.

Hlouček lidí je nejčastější z disciplín, kterou jsme označovaly písmenem „B“. Ve 
svírajícím kruhu se chovali psi téměř bázlivě a nevydrželi v něm. Problém bývá 
především u mladých psů.

Také u setkání s rozhodčím stáli psi strnulí a působili spíš jako melancholici.

Poslední je dráždivost, kdy pes již přivolaný, uteče znovu za figurantem. Chybou 
psovodů bylo, že si psa po přivolání hned nepřipoutali.

Pes ovladatelný, plně socializován, působící kamarádsky a je kontaktní. Takový 
pes nemá problém úspěšně projít testováním, s platností osvědčení na dva roky. 
Kvalitu canisterapeutického psa prodlužujeme psími aktivitami, správnou výživou  
s přihlédnutím na jeho zdraví.

V roce 2015 jsme omezenou platnost zk. certifikátů na jeden rok také vydávali, 
a to především z důvodu zdravotních. Ty jsou zapříčiněny především stářím psa. 
Naši chlupatí parťáci dosahují důchodového věku a měli bychom zvažovat i jejich 
odpočinek, který si určitě zaslouží.

MNOHO ZDRAVÍ A RADOSTI V ROCE 2016 JAK V OSOBNÍM ŽIVOTĚ  
TAK KYNOLOGICKÉM SVĚTĚ A PŘEDEVŠÍM V CANISTERAPII,  
VÁM A CHLUPATÝM PARŤÁKŮM PŘEJE ZKUŠEBNÍ KOMISE

Zkušební komise - hodnocení  
povahových testů canisterapeutického 
psa 2015

Canisterapie 2015 na fotografiích
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Malé zamyšlení o canisterapii

Canisterapii provádím již více jak patnáct let a stále je pro mně inspirující, nabíjí mně 
energií, pomáhá mi pochopit lidi s postižením i nacházet nové přátele. Je skvělé, 
když člověk dělá práci, která ho baví, kde může hledat nové možnosti pomoci 
potřebným. A to se mi opravdu děje. Práce je mi koníčkem a koníček prací.

Základní a Mateřskou školu Naděje ve Frýdku-Místku s pejsky navštěvuji za organizaci 
Podané ruce, z. s. od roku 2000. Odborný personál se v některých případech 
vyměnil a i děti vyrostly, některé jsou již dospělé nebo v jiném vzdělávacím zařízení.

Začátky nebyly jednoduché pro nikoho. Všichni jsme hledali, tápali, ale práce 
s dětmi s kombinovaným postižením byla a stále je na této škole precizní, odborně 
a hlavně lidsky pojatá a dávaná. 

Asi proto jsem dlouhodobě spolupracujícím subjektem, protože se mi s dětmi,  
a skvělými lidmi kolem nich, pracuje výborně. Zpočátku to bylo zkoušení, testování, 
co pes i dítě zvládnou. První návštěvy jsem absolvovala s šicákem, (tibetské 
plemeno psa Shih-tzu), Kamilem a šicinkou Kimi. Malí pejsci s velkým srdíčkem. Na 
krátkých nožkách toho sice moc neuběhli, ale hraní si s dětmi zvládali bez problémů. 
Holčičkám se líbily také jejich mašle na dlouhých chlupech, hošíci jim rádi dávali 
povely. Některé příkazy dětí byly sice beze slov, ale pejsci porozuměli. 

Po roce působení ve škole jsem ke svému canisterapeutickému týmu přidala  
i labradorku Jenny (plemeno labradorský retrievr), která spolu se mnou hlavně 
k dětem s kombinovaným postižením a s PAS (diagnoza – porucha autistického 
spektra), chodila dělat canisterapii plných jedenáct let. 

Jenny byla skvělá fenka, zvládající nejen aportování, poslušnost, ale byla velmi 
vhodná na tzv. polohování. Tuto canisterapeutickou disciplínu nemají na repertoáru 
všichni psi automaticky. Je náročná na poslušnost, zklidnění psa, akceptaci psem 
situace, kdy se cizí člověk – klient nachází v tzv. intimní zóně. Čas, který musí pes 
s člověkem na svém těle vydržet, není sice dlouhý, ale lidé s postižením např. se 
špatnou koordinací pohybu, mohou psa znejistět. Ten pak neví, co bude následovat, 
proč se některý člověk stále pohybuje. Klient tím může nabourávat stabilitu zvířete. 
To pak zažívá jistý dyskomfort.

Děti s poruchou mobility nebo plně imobilní, se samy nepohybují, jsou na psa 
pasivně napolohovány a změny poloh zajišťuje odborný personál zařízení. Bez 
spolupráce canisterapeuta a personálu by nebyla možná realizace terapie.

Malá míra pohybu dětského klienta se může jevit jako výhoda. Ve většině případů je 
to ale tak, že se imobilní člověk svojí plnou hmotností opírá o psa. Tým lidí se pak 
ještě více musí zajímat o komfort psa i klienta, vypodložit dítě polohovacími polštáři, 
ať je to pro oba nejen snesitelné, ale příjemné a ve finální části canisterapie i účinné.        

Hodinka s dětmi je vesměs o pohybových aktivitách (chůze se psem na vodítku, 
házení aportů, zdolávání překážkové dráhy dítětem se psem).

Nácvik jemné a hrubé motoriky malých klientů (česání psa, hlazení psa, zapínání 
karabiny).

Relaxace se psem (sed vedle psa, polohování dětí vedle psa pomocí polohovacích 
polštářů, polohování dítěte na psa – hlava na břicho psa nebo do slabiny psa, nohy 
přes psa, dítě položeno na záda psa. Kombinace zmíněných možností.   

Terapie a aktivity dětí a psů je možno realizovat pouze se souhlasem zákonných 
zástupců malých klientů a v případě, že jednotlivé dítě samo projevuje ochotu 
k terapií za pomoci psa. Často to bývá velmi problematické poznat, zda dané 
dítě souhlasí s navrženou terapií. Právě proto je důležitá spolupráce s odborným 
personálem zařízení, který zná projevy, potřeby i možnosti svých svěřenců a má 
kompetence k tomu, že za některé klienty odsouhlasí nebo zamítne canisterapii.

Canisterapie v ZŚ a MŠ Naděje ve Frýdku – Místku již díky pochopení a spolupráci 
s vedením školy i jednotlivých zaměstnanců probíhá šestnáctým rokem. Směrodatný 
je zájem rodičů žáčků a dětí samotných.  Kluky i děvčátka navštěvuji posledních pět 
let se zlatým retrievrem - fenkou Dafné (Dolres Caritin sen)  a psem shih-tzu Waldou 
(Waldemar Rongbo z Moravy). Zla-
ťačka aportuje, polohuje, je nesmírně  
trpělivá, čím větší problém u dítěte, tím 
více se snaží pomoci. Walda se nechá 
hladit, česat, je schopen naslouchat, 
za dobrotu přinést míček.

Terapie za přítomnosti zvířat a to hlavně 
psů, je dětmi velmi dobře vnímána, děti 
při ní spolupracují s velkou chutí.

Jsem opravdu ráda, že patřím k týmu 
Podaných rukou, z. s., a  mohu stejně 
jako ostatní členové nestátní neziskové 
organizace canisterapiíi pomáhat 
lidem s postižením a seniorům.  

                                                                                                      
Bc. Helena Fejkusová
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Canisterapie s Alfou

Byla jsem dnes s Alfou 
ve škole na canisterapii  
a jsem tak plná dojmů, že 
se musím pochlubit. Pracuji 
s různými dětmi, Natálka 
měla panickou hrůzu ze psa 
- jakéhokoliv, když s ní šli 
na procházku po chodníku 
a za plotem se objevil pes 
(třeba i malý), byla schopná 
se vrhnout do cesty, ať je 
od něj dál. Brali jsme ji do 
třídy k Alfě, když jsem přišla 
do tělocvičny, seděla 5m 
od dveří a stejně utíkala dál. 
Byla to panická hrůza - tak 
to bylo i v loňském roce. Po 
novém roce jsem chodila 
k nim do třídy. Jak jsem 
vešla do místnosti, zvedla 
se a odcházela, mě vůbec 
nevnímala. Před několika 
týdny mě při odchodu začala 
mávat na pozdrav. Minulý 
týden Natálka udělala Alfě 
náhrdelník, ale sama jí ho 
nedala. Celou hodinu seděla 
a dívala se na Alfu. Dnes si 
Alfa lehla tak, že hlavu měla 
pod židlí, na které jsem 
seděla, směrem k Natálce měla zadek. Paní učitelka jí (zase zkusmo, jestli náhodou 
nechce pohladit Alfu  - a nikdy nechtěla) dnes řekla, zda ji nechce pohladit a ona 
vstala a šla ji hladit. Posílám video, bylo to pro nás všechny úžasné. Ke konci hodiny, 
ji přišla hladit ještě jednou ... je to zázrak. Až se mi tajil dech, jsem toho tak plná, že 
jsem se Ti musela pochlubit. Takže přeji krásný den. 

Lída

Energyvet 
Alternativní medicína  
pro zvířata - vracíme  
zvířatům energii 

Alternativní způsoby léčby si u nás získávají stále větší oblíbenost. Neplatí to však 
jen u lidských bytostí, ale i u těch zvířecích. Stejně jako různé přístupy alternativní 
medicíny u člověka, si prošlapává svůj chodníček alternativní medicína u zvířat.  
I organismus domácích mazlíčků si zaslouží přístup jako celek, nikoliv léčba pouze 
viditelného onemocnění. Je možné léčit i bez chemikálií a vedlejších účinků.

Veterinární lékaři naklonění přírodní medicíně se shodují, že klasické veterinární 
lékařství je nezastupitelné v případě chirurgických zákroků, akutní medicíny, řady 
diagnostických vyšetření apod. Přírodní postupy pak slouží u akutních stavů 
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jako podpůrný prostředek a mají nezastupitelnou roli především u chronických 
onemocnění, psychických problémů, poruch chování. Klasická medicína má 
své limity, proto je nejlepší oba směry kombinovat. Navíc alternativní veterinární 
medicínu lze použít nejen u psů a koček, ale i u téměř všech dalších zvířat - ptáků, 
koňů, krav, koz, králíků a dalších, jen je třeba mít na zřetel specifika každého druhu. 

Společnost Energy a její působení vychází z celostního pojetí přístupu ke zvířatům, 
jejich působení v okolí a v širším ohledu i k interakci s námi, lidmi. V současnosti 
naleznete pod hlavičkou Energy širokou škálu přírodních produktů, které lze 
používat zejména jako prevenci, ale také k léčbě, resp. dlouhodobé regeneraci. 

Přístupy a přínosy klasické alopatické medicíny mají obrovský význam, zároveň 
se však stále častěji setkáváme s nadužíváním antibiotik, rezistencemi, alergiemi, 
destrukcí střevní mikroflóry atd. Přístup spol. Energy se snaží vyvažovat vliv silných 
veterinárních zásahů do života zvířat. Pokud chceme zdraví příznivě ovlivňovat, 
musíme tak činit dlouhodobě, pozvolna, vylaďovat a přivádět k harmonii. Zdravotní 
problémy jsou ve většině případů důsledkem negativ v rámci složitých souvislostí,  
i jejich odstranění pak musíme vnímat komplexně.

Sortiment společnosti Energy tvoří ucelená nabídka přírodních bioinformačních 
produktů, které vycházejí z principů staré čínské medicíny s využitím nejnovějších 
poznatků fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformačních 
metod. 

Produkty jsou vhodné pro každý druh zvířete i věkovou kategorii, chronická 
onemocnění i akutní stavy, fyzické i psychické problémy. Velkou jejich výhodou je 
možné současné užívání s klasickými léky.  

Více informací naleznete pod odkazem www.energyvet.cz, můžete také zde 
pravidelně sledovat elektronický měsíčník ANIMAL aktuálně.  

Pro výběr vhodných preparátů je Vám k dispozici na těchto stránkách elektronická 
poradna nebo si můžete pořídit praktickou pomůcku pro výběr vhodných preparátů  
- Grafikon (k zakoupení v e-shopu).

Největší přínos však většinou přináší individuální přístup k jednotlivým případům, 
nabízíme Vám proto také osobní nebo emailové konzultace individuálních případů: 

MVDr. Domesová Petra
petra.domesova@energy.cz

www.beskydvet.cz 
www.nakrmzvire.cz 
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Zajímavosti 

180 milionů korun z majetku zemřelých  
připadlo v roce 2014 českému státu

Jen loni (tj. 2014) připadlo v České republice 180 milionů korun státu z majetku 
zemřelých, kteří neměli dědice. I tato statistika dovedla české neziskovky k tomu, 
že spolu s těmi zahraničními oslavili v neděli 13. září 2015 Mezinárodní den závětí. 
Chtějí lidem připomenout, že odkázat svůj majetek nebo jeho část neziskovým 
organizacím je jednoduchá možnost, jak podpořit dobrou věc. 

Příběhy filantropů, kteří byli nominováni na Cenu VIA BONA v kategorii Cena za dar 
ze závěti spolu s dalšími inspirativními příběhy, můžete na webu:

www.umimetouzoddetstvi.cz

Klíšťata od Vás utečou 

Máme pro vás zaručený a vyzkoušený recept proti klíšťatům. Návod na domácí 
biorepelent je přímo ze Švédska. Náš rozmarýnový odvar neobsahuje žádné 
chemikálie!!

Jak poznat seriózního chovatele?

1.  Chovatel se specializuje na jediné plemeno  
a bez problémů umožní návštěvu a prohlídku chovu.

2.  Chov je malý a všichni psi mají úzký kontakt s rodinou,  
psi mají v místě svého ubytování dostatek místa.

3.   Prostory chovu jsou čisté a bez nepřiměřeného zápachu.

4.   Matka štěňat je přítomna, o krycím psovi jsou k dispozici  
informace, např. fotografie se jménem a adresou majitele.

5.   Štěňata jsou čilá, zvědavá a důvěřivá, fena nereaguje  
na návštěvu vzrušeně ani agresivně, psi projevují vůči  
chovateli důvěru a příchylnost.

6.   U plemen, kde se vyskytují dědičné choroby, má chovatel  
k dispozici nálezy z vyšetření např. dysplazie kyčelního  
kloubu obou rodičů atd.

7.   Chovatel má k dispozici všechny podklady o chovných zvířatech  
v originálech nebo kopiích. (průkazy původu, doklady o titulech  
a zkouškách, kopie krycího listu, očkovací průkazy štěňat atd.). 

8.   Chovatel si udělá čas, aby odpověděl na otázky.

9.   Chovatel se informuje o budoucích podmínkách,  
do nichž chceme štěně přivézt.

10.   Chovatel uvede na přímou otázku požadovanou cenu za štěně.

11.   Chovatel nenabízí štěňata bez průkazu původu.

Nejčastější triky podvodníků s papíry původu

1.   Prodám štěňata bez PP po rodičích s PP. 
Většinou se jedná o štěňata po nechovných rodičích. Často od takového 
„chovatele“ uslyšíte, že nemá čas psa uchovnit. Pokud přesto máte o štěňata 
zájem, opište si plná jména obou rodičů z PP (psi s PP mají jméno složené z 
vlastního jména a jména chovatelské stanice, z níž pocházejí) a na příslušném 
chovatelském klubu se doptejte, jak se situace skutečně má. Hazardem je 
akceptovat takovou nabídku od chovatele, který současně nabízí psy bez 
papírů původu i s PP.

Na přípravu potřebujete 1 sáček rozmarýnu, 
který koupíte v obchodě, jako přísadu do 
jídla, 1 litr vody a 1 lžíci bílého vinného octa. 
Do hrnce nalijte vodu a přiveďte ji do varu. 
Potom odstavte a vysypte do vody rozmarýn 
a nechte pořádně vylouhovat. Rozmarýn 
může být ve vodě, až do vychladnutí odvaru. 
Potom scedíme rozmarýn a přidáme  
1 lžíci vinného octa. Přírodní repelent 
se přelije do sprejové lahvičky a uloží se 
do chladničky. Před každým výletem do 
přírody si nasprejujeme tělo, hlavně nohy 
od kolen dolů. Nasprejujeme si také obuv!
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2.   Ztratil jsem PP mé feny a tak štěňata nemohou PP dostat. 
Klasická lež. Každý majitel i chovatel na vyžádání při ztrátě nebo zničení 
originálu PP dostane jeho duplikát na ČMKU.

3.   Štěňata pocházejí z druhého vrhu a nedostala tedy PP. 
Častý nesmysl, kterým se podvodníci ohánějí. Registrovaný chovatel nemá 
omezen počet vrhů. Jediným omezením je zákon č. 246/1992, který stanovuje 
četnost vrhů u jedné feny na nejvýše 3 vrhy za 24 měsíců.

4.   Narodilo se více štěňat, než je povoleno, a tak nedostala PP. 
Dříve byla populace čistokrevných psů regulována a byl povolen maximální 
počet štěňat ve vrhu, ostatní narozená štěňata se utrácela. Toto omezení bylo 
zrušeno zákonem č. 246/1992 Sb. a od té doby všechna štěňata, narozená 
chovným rodičům, musí dostat PP.  Takzvaná nadpočetná štěňata tak 
neexistují.

Pověry o čistokrevných psech

Mezi lidmi koluje mnoho pověr a nesmyslů o čistokrevných psech. Stále se objevují 
případy, kdy zájemci o štěně jsou podvedeni a místo čistokrevných psů získají 
nemocné křížence. Bohužel existují podvodníci, kteří doslova masově produkují 
štěňata jen s vidinou snadného zisku. Jak se tedy pozná čistokrevný pes? Čistokrevný 
pes je ten, který je příslušníkem jednoho plemene, tedy splňuje požadavky, dané tzv. 
standardem. To je oficiální dokument registrovaný Českomoravskou kynologickou 
unií, jež je členem Mezinárodní kynologické federace FCI.

Průkaz původu (PP), lidově nazývaný „papíry“, je jakési osvědčení o tom, že pes 
pochází z rodičů, kteří odpovídají standardu plemene. Bohužel stále ještě si mnoho 
lidí myslí, že průkaz původu je pouze jakousi exkluzivitou. Ale opak je pravdou. 
Průkaz původu je pouze tím, co vyplývá z jeho názvu - dokladem o prokázaném 
původu.

Důležité je, že psi zařazení do chovu musí splňovat povahové, exteriérové a v nepo-
slední řadě i zdravotní požadavky, aby u jejich potomků byly co nejpravděpodobněji 
vyloučeny dědičné vady a choroby.

Existuje mnoho případů, kdy se narodí čistokrevná štěňata, a přesto nemají průkaz 
původu. Nejčastěji jde o potomky psů, kteří nebyli do chovu uznáni z důvodů hrubých 
vad (včetně např. zvýšené agresivity nebo naopak plachosti) nebo dědičných chorob. 
Jsou i vzácné případy, kdy dojde k „nehodě“ a narodí se štěňata z neplánovaného 
spojení dvou psů, kteří sice jsou chovní, ale neodpovídají chovatelským plánům. 
Taková štěňata nemusí průkaz původu dostat, chovatel je však schopen doložit 
dokumenty chovatelského klubu, že se jedná o takový případ.

Roman Mašín

Českomoravská kynologická unie 

Jak to bude s novými pet pasy?
http://www.cmku.cz/index2.php?jazyk=cz

TISKOVÁ ZPRÁVA 13. 12. 2014

 
Razítko do psího pasu?

Naštěstí až do takových podrobností cestování psů, koček a fretek po EU neřeší ani 
nové nařízení upravující od 29. 12. 20014 pasy pro zájmová zvířata. Tato záležitost 
sice není přímo předmětem státního veterinárního dozoru, nicméně uvádíme 
některé změny, a co se od nich očekává.

Nové pasy, které budou soukromí veterinární lékaři vydávat od konce prosince 
pro zájmová zvířata, se kterými majitelé hodlají cestovat po EU, budou obsahovat 
prakticky stejné rubriky jako dosud. 

Hlavní změnou je však toto: Došlo ke snížení počtu kolonek pro uvedení majitele 
ze tří na dvě, a majitel bude povinen údaje v pase, vyplněné veterinárním lékařem, 
stvrdit svým podpisem. První strana s identifikací zvířete (tj. stránka s uvedeným 
číslem mikročipu nebo tetování) bude po vepsání údajů přelepena samolepící fólií, 
aby nebylo možné přepisovat nebo přelepovat identifikačního čísla zvířete. Tím se 
zamezí možné záměny identity zvířete a sníží se tak riziko podvodného jednání. 
A ještě přibyly kolonky pro uvedení kontaktních údajů soukromého veterinárního 
lékaře, který pas vystavil.

Tyto úpravy samozřejmě pas o něco prodraží, o pár desetikorun, takže majitele zvířat 
to příliš nepostihne. EU se rozhodla vylepšit pasy nejen proto, aby se znesnadnilo 
falšování, ale měly by také poskytovat cestujícím větší komfort.

Takže pozor, od 29. 12. 2014 se vydávají jenom nové pasy. Je třeba ale dodat, 
že pasy vydané před tímto datem nepozbývají platnosti! Nejde o žádnou výměnu 
dokladů, kterou by musel každý majitel pejska, kočičky či fretky neprodleně provést.

Josef Duben
tiskový mluvčí SVS 
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Veřejná vystoupení zvířat

Podle „Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu“ nemohou být zvířata v 
zájmových chovech použita pro publicitu, představení, výstavy, soutěže a podobné 
akce, jestliže organizátor nevytvořil nezbytné podmínky tak, aby byla zajištěna 
pohoda zvířat, jejich zdraví a kondice.

Který zákon upravuje podmínky konání veřejných vystoupení V České 
republice podmínky konání veřejného vystoupení upravuje § 8 zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že 
při veřejném vystoupení zvířat musí být pro jejich organizování stanoven pořadatel, 
který odpovídá za jejich přípravu, průběh a kontrolu.

Změny novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dnem 1. 1. 2013 naby-
la účinnosti novela zákona na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 308/2011 Sb.). 
Touto novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání, byla nahrazena povinnost pořa-
datele veřejného vystoupení požádat obec o schválení konání veřejného vystoupe-
ní, pouze oznamovací povinností.

Rovněž byla zrušena povinnost předkládat Ministerstvu zemědělství ke schvále-
ní Řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, kdy obce povolovaly veřejná vystou-
pení na základě těchto řádů. Tyto řády byly novelou zákona na ochranu zvířat proti 
týrání zrušeny.

Za veřejné vystoupení se ne-
považuje svod zvířat. Svody 
zvířat, které patřily dříve také 
do kategorie veřejných vystou-
pení, jsou nyní povolovány ob-
cemi dle § 46 písm. a) zákona 
č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči a o změně některých sou-
visejících zákonů (veterinární 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Svody se podle no-
vely veterinárního zákona týkají 
pouze soustředění hospodář-
ských zvířat různých chovatelů. 

Aktuality

Oblastní a krajské výstavy od r. 2017 
2. 11. 2015 

Dle rozhodnutí předsednictva ČMKU ze dne 22. 10. 2015 budou pro rok 2017 
zrušeny krajské a oblastní výstavy, na které bude v r. 2016 přihlášeno méně než 150 
psů. Dále budou zrušeny krajské a oblastní výstavy pořádané chovatelskými kluby, 
na kterých se vystavují plemena pořadatelským klubem nezastřešená.

V ČR byla po více než roce potvrzena Aujeszkyho choroba u loveckého psa 
14. 1. 2016

Tisková zpráva – V České republice byl po více než roce potvrzen případ 
nebezpečné nákazy Aujeszkyho choroby u psa. Vyšetření provedené ve Státním 
veterinárním ústavu v Olomouci potvrdilo výskyt viru u uhynulého labradorského 
retrívra. V tuzemských chovech domácích prasat se nebezpečná nákaza nevyskytuje 
a ČR si díky tomu udržuje status „země prosté“ této nákazy. U divokých prasat 
je však onemocnění poměrně rozšířené. Státní veterinární správa (SVS) proto 
znovu upozorňuje myslivce, aby se snažili zabránit svým psům v přímém kontaktu 
s divočáky a rozhodně je nekrmili jejich syrovým masem či vnitřnostmi. Pro člověka 
není nemoc nebezpečná.

www.svscr.cz
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Povinnosti pořadatele vystoupení  
 
Pořadatel je povinen

  při veřejném vystoupení zajistit přítomnost fyzické osoby, která 

• rozpozná zhoršený zdravotní stav zvířat a změny v jejich chování

• umí bezpečně manipulovat s daným druhem zvířat

• zabezpečí ochranu zvířat a celkové vhodné prostředí

   oznámit nejméně 14 dní přede dnem konání veřejného vystoupení místně 
příslušné krajské veterinární správě a příslušné obci

• místo a datum konání

• druh a počet zvířat účastnících se veřejného vystoupení

• údaje o výše uvedené fyzické osobě

   předložit seznam činností se zvířaty

   poučit osoby, které se účastní veřejného vystoupení, o manipulaci se 
zvířaty, přípravě pomůcek a vybavení, o zásadách pohody a ochrany zvířat

  oznámit porušení podmínek ochrany zvířat.

Pořadatel je oprávněn

   při důvodném podezření z porušení podmínek ochrany zvířat, veřejné 
vystoupení zastavit nebo danou osobu, která podmínky porušuje, vyloučit.

Výjimka z dodržení povinností. Oznámení o konání veřejného vystoupení a předložení seznamu činností 
se zvířaty se nevztahuje na ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, obecní policii, na zoo a záchranou 
stanici, pokud se vystoupení koná v jejich prostorech a dále na zpětné vypuštění zvířete do volné 
přírody zoo nebo záchrannou stanicí.

Vztahující se předpisy:

Evropská dohoda č. 19/2000 Sb., o ochraně zvířat v zájmovém chovu

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 
166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),  
ve znění pozdějších předpisů

Zdroj: Státní veterinární správa ČR  www.svscr.cz

Plán / termíny 2016
Více zde: http://podane-ruce-canisterapie.webnode.cz/kalendar-akci/

AKCE 2016 NÁZEV OBSAH MÍSTO KONÁNÍ

19. 3. Valná hromada členská schůze
Malý Koloredov 811,  
Frýdek-Místek, 738 01

22. 3.
Setkání neziskových  
organizací se studenty

prezentace CT
Gymnázium Ostrava-Hrabůvka,  
Fr. Hajdy 34

9. 4. – 10. 4. Národní výstava psů prezentace CT Výstaviště Černá Louka, Ostrava

23. 4. – 24. 4.

1. Canisterapeutický víkend Podaných 
rukou 2016, (Obsahem akce:  
CT zkoušky pro nováčky, přetestování  
CTT po dvou letech, odborný seminář).

vzdělávání
Areál Liščí mlýn 
Bystré 664, 744 01  
Frenštát p. Radhoštěm

25. 4.
1. CT setkání s dětmi  
ŠD ZŠ Komenského, F-M

edukace
Canisterapeutické a vzdělávací  
centrum, Frýdek-Místek

2. 5.
2. CT setkání s dětmi  
ŠD ZŠ Komenského, F-M

edukace
Canisterapeutické a vzdělávací  
centrum, Frýdek-Místek

16. 5.
3. CT setkání s dětmi  
ŠD ZŠ Komenského, F-M

edukace
Canisterapeutické a vzdělávací  
centrum, Frýdek-Místek

23. 5.
4. CT setkání s dětmi  
ŠD ZŠ Komenského, F-M

edukace
Canisterapeutické a vzdělávací  
centrum, Frýdek-Místek

11. 6.
Povahové testy CT psa - opakující  
(PTCTP – O), (pouze přetestování CTT  
po dvou letech)

vzdělávání
Sportovní klub policie  
Frýdek-Místek 
www.kynologie-fm.cz

22. 6. – 23. 6. Sweetsen fest 2016 prezentace CT Stadion Slezan, Frýdek-Místek

1. 10. – 2. 10.

2. Canisterapeutický víkend Podaných 
rukou 2016, (Obsahem akce: CT zkoušky 
pro nováčky, přetestování CTT po dvou 
letech, odborný seminář).

vzdělávání
Areál Liščí mlýn 
Bystré 664, 744 01 
Frenštát p. Radhoštěm

14. 10. – 16. 10. Život bez bariér prezentace CT Výstaviště Černá Louka, Ostrava 
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MÍSTO KONÁNÍ:

LIŠČÍ MLÝN
penzion a chatová osada 

Adresa areálu: Bystré 664,  
744 01  Frenštát p. Radhoštěm.  
Podrobnější informace o místu  
konání můžete získat na  
www.liscimlyn.cz 

KOMU JE URČEN?
   začínajícím canisterapeutům

   všem, kteří se chtějí zúčastnit  
semináře o canisterapii 

   všem, kteří chtějí absolvovat  
canisterapeutické zkoušky (PTCTP)

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

je 15. 4. 2016 nebo do naplnění kapacity.

SEMINÁŘ
   500,- Kč /osobu. Povinný pro ty,  
kteří absolvují zkoušky u organizace  
„Podané ruce, z. s.“ (PR) poprvé nebo  
absolvovali zkoušky před lety, kdy se  
seminář ještě nekonal! 

   Možnost oběda v polední přestávce: 
-  restaurace v nedalekém centru města 
-  z vlastních zásob 
-    případně rezervace sobotního obědu  

do 15. 4. 2016 koordinátora CT  
na telefonu 777 260 110  
(cca 80,- Kč/os., platba na místě)

Přihlášky posílejte na mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu nebo na adresu 
kanceláře: Podané ruce, z. s. - CANISTERAPIE, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek. 

Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet organizace u KB  
19 - 37 63 33 02 47 / 0100. Při platbách postupujte dle informací na www.podaneruce.eu. 

Kopii platebního dokladu přiložte k přihlášce, jinak je přihláška neplatná.  
V případě nejasností kontaktujte koordinátora CT na tel. 777 260 110.

Registrace účastníků bude: 23. 4. 2016 v čase 8:00 – 9:00

www.podaneruce.eu

PROGRAM:

Kancelář:

Podané ruce, z. s. 
CANISTERAPIE

Malý Koloredov 811 
738 01 Frýdek-Místek 

podaneruce@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu

I. CANISTERAPEUTICKÝ 
                 SEMINÁŘ 2016

23. dubna
LIŠČÍ MLÝN

Srdečně  
vás zveme

Uvedené časy a organizační rozvržení jsou pouze orientační, vše bude upřesněno v den konání akce.

09:30 – 10:30
ZÁKLADY CANISTERAPIE  CT názvosloví, CT přístupy, CT tým, cílové skupiny
Bc. Helena Fejkusová / Předsedkyně organizace Podaných rukou, z. s. 

10:30 – 11:30
MOŽNOSTI VYUŽITÍ BAZÁLNÍ STIMULACE V PRAXI
Mgr. Olga Mičulková / Střední zdravotnická škola, Frýdek-Místek, p. o. 

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd

13:00 – 14:00
CANISTERAPIE JAKO NÁSTROJ PREVENCE VE VZTAHU DĚTÍ KE PSŮM
Mgr. Marie Barteková, Ph.Dr. / Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s., Třeboň

14:30
Možnost shlédnout ZAKONČENÍ PTCTP – O VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
Předání zk. osvědčení přetestovaným týmům

15:00 – 16:00
PREVENTIVNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE U CANISTERAPEUTICKÉHO PSA
MVDr. Petra Domesová / Veterinární lékařka, členka Podaných rukou, z. s. 

Těšíme se 
na Vás!

MÍSTO KONÁNÍ:

LIŠČÍ MLÝN
penzion a chatová osada 

Adresa areálu:  
Bystré 664, 744 01, Frenštát p. Radhoštěm.  
Podrobnější informace o místu konání  
můžete získat na www.liscimlyn.cz    

KOMU JE URČEN?
   začínajícím canisterapeutům

   všem, kteří se chtějí zúčastnit  
semináře o canisterapii 

   všem, kteří chtějí absolvovat  
canisterapeutické zkoušky (PTCTP)

SEMINÁŘ  
   500,- Kč / osobu. Povinný pro ty,  
kteří absolvují zkoušky u organizace 
„Podané ruce, z. s.“ (PR) poprvé.

CO VÁS ČEKÁ?
   prezence všech účastníků proběhne  
23. 4. 2016 od 8:00 – 9:00 hod. 
(nezapomeňte OP psa) 

   seminář o canisterapii a možnostech  
práce s klientem

   možnost povahových testů  
canisterpeutického psa (PTCTP),  
tzv. canisterapeutických zkoušek,  
(nejsou podmínkou účasti na semináři).

   nová přátelství, zkušenosti atd.

Kancelář:

Podané ruce, z. s. 
CANISTERAPIE
Malý Koloredov 811 
738 01 Frýdek-Místek
podaneruce@podaneruce.eu
www.podaneruce.eu 1. CANISTERAPEUTICKÝ VÍKEND 2016

UPOZORNĚNÍ

zaplacené poplatky v případě neúčasti nevracíme (podobně jako na výstavách psů), budou použity na pokrytí nákladů na 
organizaci semináře a zkoušek. Zařazení mezi účastníky Vám bude potvrzeno po uzávěrce, a to SMS nebo e-mailem.  

Uzávěrka přihlášek je 15. 4. 2016 
nebo do naplnění kapacity zkoušek. 

Přihlášky posílejte poštou na adresu kanceláře:  
Podané ruce, z. s. - CANISTERAPIE, Malý Koloredov 811, 738 01 Frýdek-Místek.  
Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet organizace u KB 19 - 37 63 33 02 47 / 0100. Při 
platbách postupujte dle informací na www.podaneruce.eu. Kopii platebního dokladu přiložte k přihláš-
ce, jinak je přihláška neplatná. V případě nejasností kontaktujte koordinátora CT na tel. 777 260 110.

www.podaneruce.eu

CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY
   400,- Kč za psa (pro ty, kteří zkoušky  

absolvují u PR poprvé nebo s novým psem)

   200,- Kč za psa (pro ty, kteří zkoušky již u naší 
organizace absolvovali a opakují je po dvou letech,  
a to ve stejné sestavě / pes + psovod)

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
... si zajistí každý sám!

   Možnost ubytování v chatkách nebo pokojích.

   Veškeré informace pro případnou rezervaci  
naleznete na www.liscimlyn.cz

   V areálu není restaurace, jen bufet.

   Možnost oběda v polední přestávce: 
-  restaurace v nedalekém centru města 
-  z vlastních zásob 
-   případně rezervace sobotního obědu do  

15. 4. 2016 na telefonu koordinátora CT   
777 260 110 (cca 80,- Kč / os., platba na místě)

23. – 24. 4. 2016

23. 4. Odborný CT seminář 

23. 4. PTCTP – O (povahové testy 
canisterapeutického psa 
opakovací / přetestování  
po dvou letech)

23. 4.  
až  
24. 4.

PTCTP (povahové testy 
canisterapeutického psa  
pro nováčky)

Srdečně vás zveme
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Naši významní  
partneři 2015

Podporují nás
Graficky zpracoval: Vladimír Ochman

http://podane-ruce-canisterapie.webnode.cz/ke-stazeni/obcasnik-voditko

Na tvorbě se po stránce obsahové i formální podíleli:  

MVDr. P. Domesová, Bc. H. Fejkusová, G. Kunčická, Monika 
Olbrechtová, Ing. L. Vítková a členky, které nám zaslaly textový 
a obrazový materiál .

Vážení členové  
a příznivci canisterapie,

hodnotný obsah našeho občasníku „Vodítka“ tvoříte i Vy, a to zasláním Vašich 
zajímavých příspěvků, příběhů a fotografií. Prosíme Vás proto, zasílejte své příspěvky 
(vždy k uzávěrkám 31. 5. a 30. 11.) na adresu kanceláře nebo ideálně na:

voditko@podaneruce.eu nebo monika.olbrechtova@podaneruce.eu

Přejeme prima dny 216

Projekt je realizován s finanční  
podporou statutárního města Ostrava

Regionální vítě
z 

1. ročníku 

Firma Argo 
Radmila Kubalová 

www.voditka.cz




