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Léto budiž pochváleno, přátelé! 

 
Nastal opět letní čas a s ním i příchod nového Vodítka. Vždy, když 

začínám psát Úvodník nového čísla a vybírám fotku na titulní stranu, 
pročítám si u toho minulé číslo a vzpomínám, co se za tu dobu vše stalo. 
Co milého i nemilého nás potkalo, čím potěšit vás, naše čtenáře, a co 
vám v novém čísle nabídnout. Naštěstí pro toto číslo se velmi aktivně 
zapojila naše koordinátorka Monika Olbrechtová a tak jsem byl vlastně 
tlačen „spáchat“ pouze úvodní slovo. 

Po dlouhé tuhé zimě jsme se nemohli dočkat, až konečně sleze „to 
bílé svinstvo“ a louky se zase zazelenají. Až odhodíme zimní bundy, 
svetry, kulichy a rukavice a s pejsky vyrazíme na dlouhé procházky. Až 
naše lidská i psí těla začneme opět „týrat“ různými cviky.  Až budeme 
znovu utužovat poslušnost našich hafanů, která brala za své na koberci 
v obýváku. A já osobně jsem se velmi těšil na to, že se svou psí slečnou 
zdoláme na jaře  lovecké zkoušky.  

Ani jsem si v tom spěchu pořádně neuvědomil, že vlastně letos naše 
sdružení oslaví 10 let činnosti. 

Je to málo nebo hodně? Jsme mladí nebo staří? 
Určitě na tyto otázky budou různé odpovědi, ale když se trochu 

ohlédnu za posledním rokem, vzpomenu na to, co se mluvilo na valné 
hromadě, co je na našich webových stránkách, co bylo napsáno v tisku, 
případně bylo natočeno pro rozhlas či televizi. Myslím, že jsme vyrostli 
z plenek, dospěli, nabyli určitou zkušenost a jsme v krásném produktivním 
období. Ostatně pokud někdo pochybuje nad mými slovy, doufám, že po 
přečtení celého tohoto čísla, změní názor. 

Chtěl bych vám všem za autory Vodítka poděkovat za to, že jste nás 
četli a přeji vám všem hodně odpočinku během letních měsíců, nabytí 
potřebné energie pro další práci a na konci prázdnin se těším, že 
společně oslavíme naše významné jubileum. 

Za autory Vodítka 
 

Robert Tom Bischof 
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1. Pozvání na oslavu výročí 
 

Kdy: 28. srpna 2010 ve 13:00 hodin   

Kde: RS Budoucnost, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí 

www.rsbudoucnost.cz  
(zde naleznete informace o možnostech ubytování) 
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Co: Setkání dobrovolníků canisterapie PR 

Co vzít určitě: Dobrou náladu 

Co vás čeká: Hezké odpoledne v kruhu canispřátel, menší 
pohoštění, tombola a další… 

Doprovodit Vás mohou i Vaši canisterapeutičtí pejsci. Rodinní 
příslušníci a doprovody si občerstvení budou hradit sami. 

Svou účast potvrďte nejpozději k 15.8. na e-mail: 
monika.olbrechtova@podaneruce.eu nebo na tel. 

777 260 110. Vzhledem ke kapacitě pronajatých prostor je 
nutné předem nahlásit přesný počet osob. 
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2. Pozvánka na canisterapeutický víkend 
 

Zveme Vás  na canisterapeutický víkend v termínu 18.-19.9.2010. 

Místo konání: Frenštát pod Radhoštěm /  Liščí mlýn – penzion 
a chatová osada 

Adresa areálu: Bystré 664, 744 01 Frenštát pod 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 

 

CO VÁS ČEKÁ? 

• veterinární přejímka psů - sobota 18.9.2010 od 8:00 – 9:00 hod 
(nezapomeňte očkovací průkaz psa)  

• seminář o canisterapii a možnostech práce s klientem 

• možnost canisterapeutických zkoušek (nejsou podmínkou účasti) 

• nová přátelství, zkušenosti atd. 
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Seminář:  

• povinný pro ty, kteří absolvují zkoušky poprvé nebo absolvovali 
zkoušky před lety, kdy se seminář ještě neprováděl! 

• cena - 500,00 Kč / osoba  

Canisterapeutické zkoušky: 

• cena - 400,00 Kč / pes (pro ty, kteří zkoušky absolvují poprvé 
nebo s novým psem) 

• cena 200,00 Kč / pes (pro ty, kteří zkoušky již v našem sdružení 
skládali a opakují je po dvou letech, a to ve stejné sestavě - pes 
+ psovod) 

Ubytování a stravování: 

• ubytování ve vytápěných chatkách nebo pokojích 

• stravovat se je možné v nedalekých restauracích, vlastních zásob 
nebo si objednat sobotní polední MENU cca 80,00 Kč (včetně 
polévky) na kontaktech Liščího mlýna  

Veškeré informace naleznete na www.liscimlyn.cz 

nebo tel.: 556 821 521, kde si můžete vše potřebné včas rezervovat.  

 

UBYTOVÁNÍ A STRAVU SI ZAJISTÍ KAŽDÝ SÁM! 

 

Uzávěrka přihlášek  15. 8. 2010 nebo do naplnění kapacity zkoušek. 
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Přihlášky posílejte poštou na adresu: 

 
Podané ruce, o.s.- CANISTERAPIE 
Malý Koloredov 811 
738 02 Frýdek-Místek 

 

Poplatky, prosím, uhraďte složenkou na tutéž adresu a kopii 
ústřižku zašlete společně s přihláškou na víkendový pobyt a přihláškou 
ke zkouškám (všechny 3 listy!). V případě nezaplacení poplatků 
složenkou je přihláška neplatná. 

 

UPOZORNĚNÍ:  

Zaplacené poplatky v případě neúčasti NEVRACÍME (podobně 
jako na výstavách psů), budou použity na pokrytí nákladů na organizaci 
semináře a zkoušek. Peníze vracíme pouze v případě, že je kapacita 
zkoušek zcela naplněna a Vaše přihláška přišla pozdě. Zařazení mezi 
účastníky Vám bude potvrzeno formou SMS nebo e-mailem, nejdříve 
však po uzávěrce přihlášek.  

  

TĚŠÍME SE NA VÁS! 
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3. Plán akcí na 2. pololetí 2010 
 

Dobrý den vážení a milí, obracím 
se na Vás s prosbou o spolupráci. 

Již s předstihem Vás chci seznámit 
s akcemi, které nás v druhém pololetí 
roku 2010 čekají. V seznamu uvádím 
pouze aktivity, o který víme už nyní. 
Pokud by Vás některá akce zaujala 
a byli byste ochotni se takto do činnosti naší organizace zapojit, 
rádi Vaši pomoc uvítáme! Prosím, potvrďte mi, o které akce máte 
zájem, děkuji.  

• Během letních prázdnin 2010 bychom měli 2x navštívit děti 
v MC ve Frýdlantu nad Ostravicí (tam, jako loni). Termíny 
jsou stanoveny 27.7.  a  3.8., pokud se nic nezmění, jednalo by 
se o úterní dopoledne 9:00 – 11:00 hod. 

• 12.8. - Náš svět, Pržno. 10:00-12:00 hod dopoledne pro všechny 
obyvatele zařízení 

• 28.8. - Organizace „Podané ruce, o.s.“ slaví v letošním roce 
10. výročí. Místem konání je Rekreační středisko Budoucnost 
v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí.    

VŠICHNI ČLENOVÉ - DOBROVOLNÍCI CANISTERAPIE 
PODANÝCH RUKOU, o.s. JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!  

U této příležitosti se bude konat „Přátelské posezení 
dobrovolníků canisterapie PR“. Máme na mysli komornější 
setkání, při kterém si zrekapitulujeme oněch deset let a společně 
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zavzpomínáme. I zde uvítáme Vaší účast nejen jako hosta, ale 
zároveň budete-li se chtít aktivně zapojit s Vámi připraveným 
příspěvkem do programu nebo se Vám podaří získat od 
sponzorů něco pro tombolu atd., budeme rádi. 

• 2.9. - Den sociálních služeb Nový Jičín. Prezentace canisterapie. 

• 4.9. - Nadační městečko, Hornické slavnosti OKD v Karviné. 
Propagace činnosti organizace PR, miniaktivity s CT psy. Akce 
proběhne opět v parku B. Němcové  v Karviné. Podrobnosti 
budou upřesněny.  

• 16.9. - Den sociálních služeb Frýdek-Místek. 

• 17.9.  Den sociálních služeb Třinec 

• Přelom měsíce září a října, jednorázová dopolední akce u dětí 
ZŠ Těškovice u Opavy. Přednáška s praktickou CT ukázkou. 
Aktivity dětí s CT psy. Požadavek je 4 CT týmy.   

• 9.11. - „Lidé lidem“, místem konání bude Dům kultury města 
Ostravy. Propagace obou činností PR a osvěta canisterapie. 

Krásné letní prázdniny přeje 

Monika Olbrechtová 
koordinátor canisterapie 

 

Kontakty pro zpětné potvrzení: 

monika.olbrechtova@podaneruce.eu 

nebo tel.: 777 260 110 
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4. Výňatky z výroční zprávy za rok 2009 
(zpracovala Monika Křístková) 
 

Zpráva o hospodaZpráva o hospodaZpráva o hospodaZpráva o hospodaření za rok 200ení za rok 200ení za rok 200ení za rok 2009999    
 

Náklady 
 
Spotřeba materiálu 

odměny pro dětský den 233,00 Kč 
potřeby a krmivo pro psy 813,00 Kč 
kancelářské potřeby 4 494,00 Kč 
trička pro členy 12 644,00 Kč 

 
Cestovné koordinátora 22 150,00 Kč 
 
Náklady na reprezentaci – občerstvení na VH 2 343,00 Kč 
 
Ostatní služby 

kopírování a laminování 1 403,00 Kč 
internet a doména 2 729,00 Kč 
veterinární přejímky 1 400,00 Kč 
nájemné 500,00 Kč 
telefonní poplatky a kredity 3 600,00 Kč 
poštovné 1 327,00 Kč 
propagace + tisk materiálů 2 232,00 Kč 
ubytování canis víkendy 1 350,00 Kč 

 
Mzdové náklady (koordinátor HPP + canisterapie DPP) 153 796,00 Kč 
 
Daň silniční 2 750,00 Kč 
 
Ostatní daně a poplatky 1 000,00 Kč 
 
Jiné ostatní náklady – bankovní poplatky, úrazové pojištění 4 546,00 Kč 
 
Celkem náklady 262 575,00 Kč 
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Výnosy 
 
Tržby z prodeje služeb  

provoz canisterapie 35 250,00 Kč 
canisterapeutické zkoušky 15 600,00 Kč 
canisterapeutické přednášky 6 800,00 Kč 
canisterapeutický seminář 6 225,00 Kč 

 
Tržby z prodeje zboží 

trička 1 650,00 Kč 
 
Úroky – běžný účet 24,91 Kč 
 
Jiné ostatní výnosy 170,00 Kč 
 
Přijaté příspěvky – dary 

dary na činnost canisterapie 48 400,00 Kč 
Nadace OKD 200 000,00 Kč 

 
Členské příspěvky 13 800,00 Kč 
 
Celkem výnosy 337 119,91 Kč 
 
Hospodářský zisk 74 544,91 Kč 

 

Výsledek hospodaření 
 
Výsledek hospodaření je věrně zobrazen ve Výkazu zisků 

a ztráty. V roce 2009 je výsledek hospodaření zisk 74 544,91 Kč a je 
pouze z hlavní činnosti. Základ daně z příjmů právnických osob (rozdíl 
mezi zdanitelnými výnosy, pokud nejsou od této daně osvobozeny, 
a náklady prokazatelně vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů) činí: 63 063,00 Kč. ÚJ neprovozuje hospodářskou činnost. 
Výsledek hospodaření je zachycen na účtu Nerozdělený zisk minulých 
let a je výhradně určen na financování činnosti ÚJ.  
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Osobní náklady 
 
ÚJ v roce 2009 uzavřela 11 dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Osobní náklady na tyto dohody činily 14 138,00 Kč. 
Všechny dohody o provedení práce byly uzavřeny na provádění 
canisterapie (včetně přednášek) v ústavech sociální péče nebo na 
přípravu canisterapeutických zkoušek. 

ÚJ v roce 2009 uzavřela pracovní smlouvu (HPP) na pozici 
Koordinátor canisterapie, koordinátor se stal členem představenstva. 
Celkové mzdové náklady činily 182 621,00 Kč. 

Statutární zástupci a členové statutárních a kontrolních orgánů 
sdružení nepobírají z titulu své funkce od ÚJ žádné funkční požitky. 

Členové orgánů společnosti ani jejich rodinní příslušníci 
neuzavřeli se společností žádné obchodní smlouvy ani jiné smluvní 
vztahy.   

    

Zpráva kontrolní revizní komise 
 

Komise se sešla u příležitosti valné hromady 
dne 3.4.2010 v sokolovně Staré město – Frýdek-
Místek ve složení:  M. Formánková a V. Došek. 

Komise konstatuje, že všechny zápisy, 
záznamy, faktury a další písemnosti jsou vedeny 
velmi přehledně, došlo k jejich zpřehlednění 

a zkvalitnění oproti roku 2008. Patří za to dík celému předsednictvu, 
Monice Křístkové a hlavně nové koordinátorce Monice Olbrechtové. 
Některé výdajové položky byly na místě vysvětleny. Nebylo zjištěno, 
žádných závad. 
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Přehled jednotlivých dárců, kteří nám přispěli v roce 2009 

 
Finanční dary 

 

• Nadace OKD – 200 000,00 Kč 

• Ing. Jaroslava Ciahotná – 30 000,00 Kč 

• J. a M. Garbovi – 2 000,00 Kč 

• Rhenus Development s.r.o. – 10 000,00 Kč 

• Ing. Evženie Bubeníková – 5 000,00 Kč 

• Zdeňka Bittnerová – 1 200,00 Kč 

• Barbora Petrů Puhrová – 200,00 Kč 

 

Věcné dary 

• Orijen - VEBER MLÝN, e-mail: orijen@acana.cz , 

www.orijen.cz - upomínkové předměty pro canis týmy 

• Ing. Jana Kolářová - upomínkové předměty pro canis týmy 
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5. Zkoušeli jsme pejsky v Liščím mlýně – 
canisterapeutický víkend 6.-7. března 2010 
(napsala Monika Olbrechtová) 

 
Mimořádná víkendová akce se konala v areálu „Liščí mlýn“ ve 

Frenštátě pod Radhoštěm. 

Ani mrazivé počasí, studený vítr a poletující sněhové vločky 
nikoho neodradily. Mimořádně uspořádaná akce byla určena lidem, 
kteří z kapacitních důvodů nebyli ke canisterapeutickým zkouškám psů 
přijati v loňském roce. 

Na programu víkendu byl nejen odborný seminář ale i povahové 
testy canisterapeutického psa (PTCTP) a testy opakovací (PTCTP-O). 

Veterinární přejímku psů na akci nezištně zajistil pan MVDr. 
Z. Konvička, kterému tímto velice děkujeme. 

Celá akce Podaných rukou v Beskydách byla oficiálně zahájena 
koordinátorkou canisterapie, Monikou Olbrechtovou, která pejsky 
i jejich páníčky přivítala a popřála jim příjemně strávený víkend. 

V terénu pak za přátelské atmosféry, přísně, ale spravedlivě 
testovala přihlášené canisterapeutické týmy zkušební komise PR ve 
složení: Ing. Olivie Bischofová, Gabriela Kunčická, Hana Mösnerová 
a Bc. Lenka Parůžková. 

Certifikát o úspěšném absolvování PTCTP obdrželo 15 canistýmů 
a PTCTP-O zvládli dva zkušení pejsci. 
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Fenka krátkosrsté kolie Aloe Vera Adeteva majitelky paní Dagmar Holíkové 
s maskotem Maxem. 

 

V rámci odborného semináře bylo proškoleno 22 účastníků. 
Přednášejícími byli: Helena Fejkusová - předsedkyně sdružení PR, MUDr. 
Pavel Havran - psychiatr a Bc. Lenka Parůžková. Také lektoři se podělili o své 
canisterapeutické zkušenosti bez nároků na honorář. 

Co říct závěrem? Určitě to stálo za to! Netvrdíme, že není co vylepšovat, 
ale jsme zas bohatší o nové zkušenosti, zážitky a skvělá přátelství. Díky těmto 
akcím si můžeme předávat rady a poznávat lidi, kteří jsou na své 
canisterapeutické psy patřičně hrdí. 
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Děkujeme všem, kteří za námi do Frenštátu přijeli. Novým členům PR 
děkujeme za důvěru a věříme, že všech deset nových týmů se aktivně zapojí. 
Poděkování patří také organizátorům, skvělé zkušební komisi, ochotným 
lektorům, ohleduplnému panu veterináři a majitelům Liščího mlýna, kteří nám 
hezké prostory pronajali. 

Pokud i Vy se chcete o své pocity, postřehy a náměty či připomínkami  
z akce podělit, prosím, napište nám. 

Za pěkný víkend děkuje kolektiv organizace „Podané ruce, o.s.“ 
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6. Ohlédnutí za canisterapeutickým víkendem ve 
Větřkovicích 06/2010 
(napsala Monika Olbrechtová) 
 

Na těchto pár řádcích bych ráda zavzpomínala na poněkud náročný, 
ale podle Vašich ohlasů velice zdařilý CT víkend, jehož pořadatelem je 
naše organizace „Podané ruce, o.s.“. 

Protože se snažíme uspokojit co možná největší počet nových 
zájemců povahových testů CT psa a zároveň jsme povinováni přetestovat 
v řádném termínu i zkušené CT týmy, byl najednou uspořádán 
místo klasického dvoudenního CT víkendu, víkend prodloužený – 
třídenní. 

V pátek 4.6. odpoledne jsme dali šanci převážně zájemcům, kteří 
již canisterapii praktikují a nováčkům, kteří se do kapacity sobotních 
CT zkoušek už bohužel nevešli. 

 

Někteří páteční účastníci CT zkoušek u organizace PR 
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Po páteční veterinární přejímce psů, kterou nám zajistila 
Veterinární klinika Opava - MVDr. Martina Štěrby, bylo po patnácté 
hodině zahájeno testování 11ti přihlášených týmů (6 CTT 
k přetestování + 5 nových CT týmů). Všech 11 přihlášených CT týmů 
ještě týž den v podvečer, obdrželo kladné hodnocení s certifikátem 
platným na 2 roky. 

Testování CT týmu paní Ondřejkové – simulace návštěvy u klienta 
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V sobotu dne 5.6. zdařilá akce pokračovala novou ranní přejímkou 
psů, kterou ochotně a nezištně zajistila MVDr. Petra Glossová, která je 
zároveň dlouholetou členkou naší organizace.  

Rádi bychom alespoň slovy poděkovali za perfektní spolupráci 
a podanou pomocnou ruku slečně MVDr. Glossové, děkujeme. 

K sobotním povahovým testům CTP přistoupilo celkem 15 CT 
týmů a ke spokojenosti všech musíme konstatovat, že všichni byli 
skvěle připraveni a nebránilo nic tomu, že všem patnácti absolventům 
byl předán certifikát s platností na 2 roky. 

V sobotu odpoledne se konal obsahově zajímavý seminář. Předná-
šejícími byli: Helena Fejkusová - předsedkyně sdružení PR, Mgr. 
Přemysl Mikoláš - psycholog a Bc. Lenka Parůžková - majitelka Psí 
školy Arca a psycholog psů - Rudolf Desenský. 

 

Debata s psychologem psů - panem Rudolfem Desenským. 
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Odborný seminář se protáhl až do pozdních večerních hodin, ale 
nikdo z přítomných si nestěžoval, právě naopak. Lidé se nemohli 
jakoby nabažit informací a v přátelské atmosféře víkendu si každý večer 
poseděl buď v kruhu přátel na verandě chatičky nebo u táboráku, kde se 
dál diskutovalo. 

Test reakce psa na vozík. 

Děkujeme společnosti Dibaq a.s., která akci podpořila 
svými výrobky z výživového programu Fitmin. 
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Sobotní předání sponzorských darů zkušeným CT týmům, které 
přistoupily k přetestování po dvou letech. 

 

Sponzor canisterapie u organizace „Podané ruce, o.s.“ 
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7. Hana Mösnerová obdržela cenu Ď 

15 kusů cen Ď čeká na své majitele 

24.6.2010 probíhal ve Stavovském divadle v Praze 10. ročník 
udílení cen Ď českým mecenášům a dobrodincům. Všechny údaje 
o tomto ceremoniálu najdete v sekci nominovaní na stránkách 
www.cena-d.cz. 

• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR 
nominovala: 
Hanu Mösnerovou za nezištné zajištění kulturní činnosti pro 
lidi s mentálním postižením 

• Dětské centrum - ÚSP pro mládež, Vikýřovice - nominovalo: 
Hanu Mösnerovou za organizační a finanční zajištění 
kulturních, společenských a sportovních akcí  

• Olomoucký kraj nominoval: 
Hanu Mösnerovou za canisterapii. Zpříjemňuje život 
postiženým klientům v okolí Šumperka a Zábřehu. 



 24 

Hana Mösnerová alias BOBINA  

členka zkušební komise „Podané ruce, o.s.“ se představuje: 

Od roku 1977 jsem se věnovala sportovní kynologii. Tedy 33 let pracuji 
se psy. V  roce 1993 jsem založila firmu Ostraha majetku a osob se cvičenými 
psy, která funguje dodnes. Než jsem se odstěhovala do domku, dělala jsem 
v Šumperku na Lužích předsedu ZKO. Jsem aktivním členem ZKO Nový 
Malín, kde funguji většinou jako ředitel různých závodů a vedoucí zkoušek. 
Nyní se hlavně věnuji canisterapii a práci s postiženými. 

Díky svým pejskům 
Bazilíškovi, který složil 
první zkoušky v roce 
2007, Pinocchiovi, který 
složil zkoušky v červnu 
tohoto roku a králičce 
Růžence, se mohu pohy-
bovat mezi těmito lidmi 
dnes už téměř denně. 
Dělám tuto práci ráda 
a moc mě baví. 
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Předání ceny Ď paní Haně Mösnerové za podporu sociálních ústavů 
a domovů seniorů v okolí Šumperka a Zábřehu  

Následovalo tradičně focení Kolegia, partnerů, ale především 
oceněných a nominujících  



 26 

8. Fotografická soutěž 

Život nejen na kolech je název fotografické soutěže, která letos 
probíhá již po čtrnácté. Tématem všech soutěžních fotografií jsou 
životní okamžiky lidí se zdravotním postižením.  

Zapojte se i Vy do této aktivity 
prostřednictvím Vašich fotografií.  

Díky fotografiím můžeme společně 
s autory sledovat běžné životni chvíle 
lidí, kteří se od nepostižené většiny 
populace viditelně odlišují svým 
handicapem, a přitom jsou zmíněné 
většině tak velmi podobni ve svých 
skutcích, reakcích, představách, emocích 
i snech. 

Samotná soutěž, především 
vyhlášení jejich výsledků, se stala 
neodmyslitelnou součástí doprovodného programu „Pro Váš usměv“ 
probíhajícího v rámci veletrhu Medical Fair v areálu brněnského 
výstaviště. Soutěžní práce několika desítek autorů jsou posuzovány 
v průběhu akce návštěvníky veletrhu a vedle nich i odbornou porotou 
složenou z profesionálních fotografů, redaktorů a zástupců Ligy 
vozíčkářů. Pro letošní rok jsou členy poroty: Jindřich Štreit, Martin 
Sedlaček, Lenka Hlouškova, Jan Schejbal a Zdeňka Vlachovská.  

Soutěž probíhá za laskavé podpory věhlasných firem, které věnují 
autorům vítězných fotografií hodnotné ceny, a patří jim za to velký dík. 
Některé soutěžní práce jsou vítaným oživením stránek časopisu 
Vozíčkář, své místo našly i v odborném časopise Foto-Video. To však 
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vzhledem k jejich úrovni a zajímavosti rozhodně nestačí. Proto se Liga 
vozíčkářů rozhodla uspořádat stejnojmennou výstavu, která putuje po 
českých a letos nově i po slovenských výstavních síních. 

 

 

Převzato z www.ligavozic.cz 
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9. Knihy pro poučení a zábavu 
(zpracovala Olivie Bischofová) 

Na pultech knihkupectví se objevila další útlá knížečka. Nese název 
Psí hlas do nebe volá. Jde o příběhy, ve kterých hrají hlavní roli psi. 
A v pozadí jim sekundují jejich lidští páníčkové. Lenka Mašová 
z redakce regionálního tisku na Žďársku se tázala brněnské 
spisovatelky Věry Rudolfové: 

Věra Rudolfová 
 

Kraj věčných návratů a Kraj návratů a Setkání jsou medailonky 
uměleckých osobností. Psi jsou ale od tohoto tématu poněkud 
vzdálení, ne? 

To ano, ale i psi mají různé osudy, stejně jako lidé. Záleží však na 
tom, s jakými pány se ve svém životě setkali. A protože jsme doma 
měli několik pejsků, čerpala jsem i odtud. 
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Kniha příběhů o psech je tedy určena výhradně „pejskařům“? 

Ne, není jen pro ty čtenáře, kteří sami nějakého psa vlastní. Doufám, 
že zaujme i ostatní. Některé příběhy se odehrávají na Žďársku, 
hodně času trávím na chalupě v Olešné a inspiraci jsem čerpala 
i tam. 

 
V knize jsou vylíčeny všechny radosti majitelů čtyřnohých 
kamarádů? 

To také, ale není to vždy jenom o psech, které si jejich majitelé 
pořídili pro radost a potěšení. V knize zmiňuji například i osudy 
asistenčních psů. 
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Konejšivé signály 

Na jedné vlně s vaším psem 

(Calming signals: On Talking Terms with Dogs) 

Turid Rugaas 

 

Turid Rugaas, norská 
cvičitelka psů, popsala jev, který 
nazvala konejšivými signály. 
Jedná se o řeč těla, s jejíž pomocí 
psi komunikují a předcházejí 
konfliktům a agresivním situacím. 
Turid Rugaas se začala tímto 
jevem zabývat podrobněji 
a zmapovala jeho možné využití 
při výchově psa a v cvičitelské 
praxi. Výsledky její práce, 
prezentované na četných přednáš-
kách a kurzech, se dočkaly 
značného ohlasu a vzbudily zájem 
kynologů na celém světě.  

Kniha shrnuje veškeré její poznatky o konejšivých signálech 
a naučí čtenáře, jak lépe rozumět psům a jak tyto signály používat při 
komunikaci s nimi. Nechybí množství fotografií, příběhy ze 
skutečnosti. Kniha byla přeložena do 25 jazyků a českým čtenářům se 
do ruky dostává její aktualizované vydání. 

Nakladatel: Plot, rok vydání 2007, cena 199,00 Kč 
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Konejšivé signály aneb na jedné vlně s vaším psem – ukázka 
z knihy: 

5. Stres 

Hormony stresu jsou pro nás nezbytné. Určité množství jich 
potřebujeme, abychom mohli žít, pracovat a měli dost energie dělat 
ještě něco navíc. Někdy je jich však až moc – když se bojíme, jsme 
vzrušení nebo se rozzlobíme. V takových případech je těchto hormonů 
příliš a „bouří se“. Jsme zkrátka stresovaní. 

Lidé mohou být stresovaní z pocitu neštěstí nebo jiných, méně 
závažných příčin, ale jedná se zejména o situace, kdy cítíme, že něco 
nezvládáme. Lidé se například bojí, když jedou autem na zledovatělé 
vozovce, srdce jim silně buší a možná se bojí natolik, že ten den vůbec 
nechtěli vyjet. Pokud se ale naučí situaci zvládat, příště se ve stejné 
situaci nebudou bát a vyhnou se stresu. Lidem, kteří nejsou zvyklí 
přednášet v sále plném lidí, bude tlouct srdce, budou se jim potit ruce 
a v okamžiku, kdy se zvednou a zamíří na pódium, téměř zapomenou, 
o čem chtěli mluvit. Cítí, že situaci nezvládají. 

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit podobné situace řešit. Je 
třeba se důkladně připravit, aby člověk věděl, o čem bude mluvit. 
Pokud zná fakta a je do hloubky obeznámen s tématem přednášky, 
nebude stres tak velký. 

Někdy jsou lidé stresovaní ze strachu či pocitu nebezpečí, ať už 
v dobrém nebo špatném. Psi reagují obdobně. Jsou stresovaní, když cítí, 
že danou situaci nezvládají. Jsou stresovaní bolestí, hrozbami, 
nepříjemným chováním lidí, kteří se na ně zlobí anebo se chovají 
násilně. Psi bývají stresovaní také ze vzrušení, zejména když pes ucítí 
hárající fenu. Stres může zapříčinit i nadmíra pohybu, příliš mnoho 
běhání, nekonečné házení míčkem či dovádění. U psů, kteří jsou 
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tyranizováni ostatními psy, se také vytváří stres, jakož i u psů, kteří se 
bojí být sami. Většinou jde o situace, ve kterých jsou zcela bezbranní 
a nemohou s tím nic dělat. 

Když je pes stresovaný, projeví se to nejrůznějšími způsoby. Pokud 
je stres vyvolán okolím, většinou začne pes velice brzy vysílat 
konejšivé signály, aby uklidnil buďto okolí nebo sebe. Pokud se naučíte 
konejšivé signály číst, budete schopni včas zakročit a nepříjemnou 
situaci svému psu ulehčit. Jak se stres stupňuje, signály jsou čím dál 
zřetelnější. Pokud konejšivé signály nefungují, pes začne užívat signály 
opačné neboli odpudivé, pokusí se dostat co nejrychleji pryč nebo se 
začne bránit. Není nutné nechat to zajít tak daleko. Stačí bedlivě svého 
psa pozorovat, všímat si všech konejšivých signálů a včas pochopit, že 
pes začíná být stresovaný a potřebuje pomoc. Člověk by nikdy neměl 
dopustit, aby se pes musel začít bránit. Včasný zákrok je velmi důležitý. 
U psa, který je často stresovaný, se mohou vyskytnout problémy jako 
alergie (stresová alergie), zažívací nebo srdeční problémy – je tomu de 
facto stejně jako u lidí. Často pracuji se psy, kteří jsou divocí nebo se 
psy, kteří se v některých situacích chovají agresivně. Agresivita má 
často kořeny v opakovaném výskytu stresu, z čehož vyplývá, že 
obranné mechanismy psa jsou stresem rychleji uvedeny do chodu a psi 
se pak stávají mnohem divočejší. Pokud je pes pravidelně vystavován 
stresu, protože ho stále někdo zlostně komanduje nebo na něj klade již 
v mladém věku příliš vysoké požadavky, projevuje zvíře vůči němu 
zlost. Pokud jde o agresivního majitele, pak zvíře většinou vykazuje 
vysoký stupeň obrany. Takový pes inklinuje k napadání jiných psů i lidí 
a projevuje se vůči nim obecně velmi nepřátelsky a útočně. 

Psi se učí asociací. Když svému psovi spíláte, trháte vodítkem, 
tlačíte ho k zemi a způsobujete mu jiná podobná příkoří a v blízkosti je 
jiný pes, tak se váš pes naučí velmi rychle spojovat jiné psy se zlobou, 
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bolestí a dalšími nepříjemnými pocity. Během krátké doby se začne bát 
nebo se stane agresivním. 

Pro dobrého chovatele není problém vypozorovat, jakou má pes 
náladu. 

Závěr … ? 

Na závěr bych chtěla zdůraznit, že není důvod psa trestat, používat 
násilí, zlost, hrozby a podobně. To všechno u psa vyvolává stres. Stres 
může způsobit nemoc. Pes se může stát agresivní vůči jiným psům 
i vůči lidem, a nakonec může někoho v sebeobraně kousnout. Během 
posledních deseti až dvanácti let jsem jako trenérka cvičila přibližně 
sedm set až osm set psů ročně. Někdy to bylo dokonce mnohem víc, 
i přes tisíc psů. Nemám k dispozici přesné statistiky, ale u těchto psů je 
možné pozorovat docela jasný trend: nejméně jedna třetina těchto psů 
má problémy se stresem, jedna třetina se bojí a zbytek se dělí mezi 
různé jiné případy, počínaje nežádoucími účinky způsobenými trháním 
vodítka a konče agresivitou. 

Když má člověk vyřešit problém, je zbytečné léčit symptomy, 
naopak je třeba najít jejich příčinu. Proto je zcela nepřípustné používat 
láhve stříkající vodu, obojky proti štěkání a podobné pomůcky dříve, 
než vůbec zjistíme, proč pes vlastně štěká a o jaký typ reakce se jedná. 
Musíme najít příčinu, nikoli léčit symptomy. 

Pozorujte svého psa. Najděte příčinu toho, proč je stresovaný, proč 
se bojí nebo je zlostný. Podívejte se kriticky také sami na sebe a na své 
okolí, ve kterém se pes pohybuje, a hodně toho můžete zjistit i bez cizí 
pomoci. Někdy může být naopak užitečné požádat o názor nezávislého 
pozorovatele. Často se stáváme slepými k tomu, co je nám nejblíže. 
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Co psy stresuje? 

• Přímé hrozby (ať už od lidí nebo jiných psů). 
• Násilí, zloba, agrese v bezprostředním okolí. 
• Trhání vodítkem, napnuté vodítko. 
• Příliš vysoké nároky během výcviku a v každodenním životě. 
• Nadměrný pohyb (zejména v případě mladého psa). 
• Nedostatek pohybu a aktivity. 
• Hlad, žízeň. 
• Znemožnění vykonat v určitý čas potřebu. 
• Přílišná zima nebo horko. 
• Bolest a nemoc. 
• Nadměrný hluk. 
• Samota. 
• Šokující zážitky. 
• Příliš stresující hra (s míčkem, klackem nebo s jinými psy). 
• Náhlé změny, stěhování. 

 

Jak identifikovat u psa stres? 

• Pes je neklidný a nedokáže se uklidnit. 
• Pes nepřiměřeně reaguje na vnější podněty (např. zvonek u dveří). 
• Pes používá konejšivé signály. 
• Pes se škrábe. 
• Pes se olizuje nebo kouše, anebo kouše věci. 
• Pes štěká, vyje, kňučí. 
• Pes se otřepává. 
• Pes si honí svůj ocas. 
• Pes vypadá nezdravě. 
• Pes těžce dýchá, funí. 
• Pes se špatně soustředí. 
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• Pes se třese. 
• Pes ztrácí chuť k jídlu. 
• Pes musí močit častěji, než je běžné. 
• Pes se fixuje na podružné věci (záblesky světla, mouchy atd.). 
• Pes působí nervózně. 
• Pes se začne projevovat agresivně. 
• Pes používá přesměrované chování (dělá něco jiného, než má). 

A dále podle těchto úkazů: 

• Změna barvy očí. 
• Průjem. 
• Nepříjemný pach z tlamy a těla. 
• Napjaté svaly – náhlé lupy. 
• Tuhá srst. 
• Alergie a jiné problémy s kůží. 

Co můžeme dělat abychom stres oslabili? 

K tomu, abychom pomohli k oslabení stresu, neexistuje všeobecný 
návod. Záleží zejména na tom, proč ke stresu vůbec došlo nebo-li na 
konkrétních příčinách. Přesto lze jmenovat některé pomocné aspekty, 
které mohou k snížení stresu pomoci: 

• Změnit prostředí. 
• Změnit rutinu. 
• Přestat používat trest, zlost, tvrdé metody. 
• Přestat trhat vodítkem. 
• Stát se lepším pozorovatelem a začít používat konejšivé signály. 
• Postarat se, aby denní potřeby psa (venčení, žrádlo a voda) byly 
zajištěny včas a v dostatečném množství. 
• Najít rovnováhu mezi pohybem a aktivitou. 
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• Neodepírat psovi společný pobyt se smečkou (tzn. rodinou), 
nenechávat psa o samotě, pokud to není bezpodmínečně nutné (za 
dveřmi, na chodbě apod.). 
 
Pamatujte, že strach může způsobit velký stres. Stres aktivizuje 

obranné reflexy, které opětně mohou posílit strach. Je třeba tento 
začarovaný kruh prolomit, abychom se dostali dál – je bezpodmínečně 
nutné přestat používat veškeré násilí, tresty, přestat vůči psům 
projevovat zlost a agresivitu, naopak začít používat konejšivé signály 
a zaujímat přátelštější stanoviska. Váš pes vám porozumí a bude vám 
odpovídat. Bude se díky vašemu novému přístupu cítit lépe. 

Mít dobrý pocit, je vhodný začátek nového života. 
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10. Čtení pejskům 
(napsala Olivie Bischofová) 

Počátkem dubna 2010 se uskutečnilo první z řady setkání v Městské 
knihovně v Českém Těšíně - Svibici. Podnět přišel od pracovnice 
knihovny Haliny Paciorkové, která při surfování na internetu nalezla 
článek „čtení pejskům“ (Reading for dogs). V britských školách, kde 
malé děti čtou nahlas před svými čtyřnohými kamarády, ztrácejí 
zábrany a ostych z toho, že mají např. logopedickou vadu či čtení jim 
ještě nejde nejlépe. Pejskové je berou takové, jaké jsou, a to dětem 
nesmírně zvyšuje sebevědomí, pokud se jim ho nedostává. Přišla 
s myšlenkou spojit prvky akce „Celé Česko čte dětem“ s canisterapií. 
Vedení knihovny jí vyšlo vstříc a tím  se rozjel projekt  ČTENÍ 
PEJSKŮM (výstižnější by byl název „čtení s pejsky“). 

Strávila jsem s fenou Hedou úterní odpoledne s dětmi z družiny 
a jejich paní vychovatelkou. Paní knihovnice se ujala organizace akce. 
Vzájemně jsme střídaly předčítání jednotlivých dětí - jak jinak než 
z knížky s tématikou pejsků -  mazlení a hlazení Hedy, která si to 
užívala. Na zpestření jsme ukázaly pár líbivých kousků jako je 
přinášení a podávání mobilu Hedou, hledání piškotů schovaných na těle 
dětí. Závěr odpoledne se neobešel bez aportování míčku a odměňování 
Hedy pamlsky. Kromě příjemného pocitu, že jsem byla se psem velmi 
vstřícně přijata nejen pracovnicemi knihovny a dětmi, ale také běžnými 
návštěvníky, kteří zvědavě přihlíželi, mě velmi potěšil fakt, že jeden 
hoch s panickou hrůzou ze psů sám našel odvahu, přisedl k Hedě na 
deku, četl jí a přitom hladil. Není co dodat, Heda se stala miláčkem dětí. 

O 3 měsíce později jsme se před prázdninami loučili. Čtení si 
přijeli se mnou „poslechnout“ 2 mojí flatíci, Heda a Tony. Tentokrát 
bylo setkání mnohem delší, kromě přečítání a obvyklých společných 
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her se dětem dostalo poučení, jak se chovat při setkání s neznámým 
psem, jak se chovat při napadení psem. Ne všichni pejskové se chovají 
tak přátelsky k lidem jako naši canisterapeutičtí čtyřnozí kamarádi. 

 

další informační zdroje: Kathy Diamond Davis – Therapy Dogs 

http://www.veterinarypartner.com/Content.plx?P=A&A=2208&S=1&S
ourceID=47%20%3E 

http://tn.nova.cz/magazin/hobby/zvirata/predcitani-psum-je-skvele-pro-
ziskani-sebevedomi-tvrdi-vedci.html 
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11. Prezentace canisterapie 
(napsal Vladimír Došek) 

Dne 27.2.2010 jsem byl pozván do hotelu FIT v Přerově, kde 
organizace MAPAJ, o.s. pořádala pod vedením svého předsedy Pavla 
Kužely akci po postižené. Tato organizace se zaměřuje na bezpečnostní 
služby a pomoc postiženým. Na místě jsem však zjistil, že tam přišlo 
také asi 30 sponzorů, kteří měli zájem dlouhodobě postiženým 
pomáhat.  

V programu jsem dostal půl 
hodiny. V první polovině jsem 
představil organizaci Podané ruce, 
o.s. a vysvětlil stručně principy 
canisterapie. V druhé polovině jsem 
vybral mezi diváky 10ti letou 
holčičku a předvedl jsem 
canisterapii používanou jako 
relaxační techniku pro zklidnění 
klientů. Jednalo se o dvě polohy. 
Pracoval jsem se dvěma psy 
najednou. Divákům jsem všechno 
vysvětlil a skutečně je metoda 
canisterapie velmi zaujala. Nejvíce 
však byl překvapen vietnamský 
obchodník s rodinou. Bylo na něm vidět, že se s canisterapií ještě 
nesetkal. 

Na závěr jsem byl pozván panem Kuželou k dalším prezentačním 
akcím, kde bych chtěl rovněž propagovat dobré jméno organizace 
Podané ruce. 
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12. Poděkování 
(zpracovala Monika Olbrechtová a Olivie Bischofová) 

Spolupracující subjekty a sponzoři v roce 2010: 

1.  Děkujeme za obětavou a perfektní spolupráci panu MVDr. Zbyňku 
Konvičkovi, který bez nároků na honorář vždy ochotně zajistí 
veterinární přejímky psů při caniaterapeutických víkendech, které 
pořádá organizace Podané ruce, o.s.  

Veterinární ambulance      
MVDr. Zbyněk Konvička 
Střelniční 964 
744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 

2. Děkujeme distribuční společnosti Onimex Moravia, s.r.o. za její 
podporu formou cukrovinek pro klienty canisterapie. 

 

3. V letošním roce slaví organizace „Podané ruce, o.s.“ 10 let od jejího 
založení. U této příležitosti jsme oslovili i společnost Dibaq a.s., 
výrobce výživových programů značky Fitmin. S odvoláním na 
ekonomickou krizi nám mnohé z oslovených firem spolupráci odmítly, 
ale mile nás překvapila ochota společnosti Dibaq a.s. 
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Podpory naší organizaci se dostane nejen při setkání dobrovolníků 
canisterapie k 10. výročí Podaných rukou, o.s., ale sponzoring 
společnost Dibaq, a.s. poskytla i na akci s názvem „Canisterapeutický 
víkend“, jehož součástí byly povahové testy canisterapeutických psů. 
Akce se konala v Agility kempu Větřkovice u Opavy 4.-6.6.2010.  

Všechny dobrovolníky - absolventy CT zkoušek jsme tak mohli potěšit 
sponzorskými dárky, které věnovala zmíněná společnost. 

Společnost Dibaq a.s. , se sídlem Helvíkovice 90, 564 01 Žamberk, je 
skutečným specialistou na výživu zvířat. Její odborníci pečlivě sledují 
nejnovější trendy v oblasti zvířecí výživy.  

O profesionalitě firmy a kvalitě nabízených služeb a kompletním 
sortimentu se dozvíte podrobněji na: 

www.dibaq.cz  

www.fitmin.cz 
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4. Významným sponzorem canisterapie se 
stal v letošním roce Hypermarket Globus 
Ostrava, který přispívá krmivem pro 
canisterapeutické psy CT týmů Podaných 
rukou, o.s. 

 

 

5. Lesy České republiky, s.p., nový 
sponzor projektu „Koordinátor canisterapie“ 
naší organizaci obdaroval částkou 
130 000,00 Kč. Sponzorský dar bude použit 
na úhradu nákladů v souvislosti s výše 
uvedeným projektem. 

 

 

6. Nadace OKD opětovně podpořila v roce 2010 projekt „Koordinátor 
canisterapie“ a naši organizaci 
věnovala částku 100 000,00 Kč. 
Sponzorský dar bude použit na úhradu 
nákladů v souvislosti s výše 
uvedeným projektem. S Nadací OKD 
spolupracujeme i na projektech OKD 
(např. Hornické slavnosti). 

 

V š e m  d ě k u j e m e !  
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13. Klienti a canisterapeuti 
 

2.6.2010 jsme jely navštívit děti 1. ZŠ z Frýdku-Místku do Pusté 
Polomi, rekreační středisko Setina, kde byly ve škole v přírodě. Za 
organizaci Podané ruce, o.s. byly přítomny canistýmy Gabriely Kunčické 
s fenkou Riou a Moniky Olbrechtové s fenkou Keily. Nejen že jsme od 
školy obdrželi mls pro naše fenky v podobě psí konzervy ale 
i poděkování ve formě obrázků a písemných dojmů od dětí. 
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UPOZORNĚNÍ: 
 

nový email 
 

podaneruce@podaneruce.eu 
 
 

(původní adresa podaneruce@seznam.cz byla zneužita cizí stranou, 
nyní je  nefunkční a nebudeme ji používat) 

 
 

 
Na tvorbě tohoto letního čísla se podíleli po stránce obsahové 

i formální: 
 
Ing. Robert Bischof 
Ing. Olivie Bischofová 
Monika Olbrechtová 
Bc. Monika Křístková 
a členové, kteří nám poslali textový a obrazový materiál 
 
Uzávěrka tohoto čísla: úterý 20. července 2010 
 
Posílejte své příspěvky elektronicky na 

voditkopodruce@seznam.cz  
 
nebo písemně na adresu 

R. Bischof, Bezručova 816, 739 91 Jablunkov. 
 
 

Přejeme pohodové léto! 
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