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Aktuality

léto je již v plném proudu, 
a tak mi nezbývá, než 
vám popřát hodně 
dovolenkového odpočinku, 
letního relaxu a načerpání 
energie ze sluníčkových 
dnů.

Dávejte na sebe a své 
zvířecí kamarády pozor! 
Nezapomínejte, že sluníčko 
je zrádné, a tak ve stínu  
a dostatkem tekutin lze  
i dny horka zvládnout bez 
újmy 

Pokud budete mít čas  
a nával endorfinu, 
můžete se zapojit do 
některé z plánovaných 
akcí o prázdninách, jejich 
seznam naleznete v tomto 
občasníku nebo na  

www.podaneruce.eu. 
Vaše canisterapeutické 
týmy budou vítané také na 
všech akcích v září, kdy se 
zahájením nového školního 
roku, akcí výrazně přibylo. 
Snad nám pandemie nic 
nepokazí a budeme se 
klientům moci plně věnovat 
s našimi psími parťáky  
i po odeznění léta.  

Mějte se parádně, ať jste 
doma nebo u vody, na  
chatě nebo na kole. 

Užívejme si procházky  
s milovaným psem, 
užívejme si každičký den!!!

VAŠE KOORDINÁTORKA 

Monika  

Olbrechtová

Obsah

Zkušební komise získala posilu
Od května letošního roku je novou členkou zkušební komise pro canisterapii,  
naše dlouholetá a příkladně aktivní členka, Bc. Alice Komyšáková.

Léto je konečně v plném proudu, ale snad si 
každý z Vás, i v tomto aktivním období, najde pár 
pohodových minut na přečtení nového Vodítka.

Číslo je tematicky různorodé a obsahově 
zajímavé. Možná Vás překvapí, že i voda  
může být nebezpečná, dozvíte se něco nového  
o možnostech 3D tisku, mantrailingu, o významu 
stále častěji míjené žluté stužky i o tom, zda má 
mimika vliv na chování psů, …no, a nakonec si 
připravíme chutný dort pro psy, aby ani Vaši 
miláčci nepřišli v létě při oslavách zkrátka.

Doufám, že se Vám bude Vodítko líbit a přeji 
mnoho dnů plných zdraví, pohody a radosti, 
abyste si na sluníčku pořádně dobili své baterky.

Lucie Oborná, autorka
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Nadcházející akce

SRPEN

12. 08. "Oslavte s námi 20. narozeniny aneb zábavné odpoledne pro děti"  
- Faunapark (za OC Frýda ve Frýdku-Místku) 

21. 08. Kurz canisterapie s akreditací MPSV "Canisterapie u dětí s PAS a DMO".

25. 08. "Dovádivé dopoledne se psy" v rámci akce  
"Prázdniny ve městě" / areál SKP F-M      

ZÁŘÍ
03. 09. "Loučení s čápy", Náš svět Pržno

04. - 05. 09. Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s. 
Místo konání: Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm. Obsah víkendovky:

04. 09. Kurz canisterapie s akreditací MPSV "Základy canisterapie v praxi"  
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

04. 09. Povahové testy CT psa obnovovací (PTCTP - O jsou určeny k přetestování 
aktivních CT týmů, kterým vyprší platnost CT certifikace)

04. - 05. 09. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům)

07. 09. Adaptační pásmo canisterapie pro prvňáčky ZŠ TGM, Frýdlant n. Ostr. 

09. 09. Veletrh sociálních služeb města Havířov

08. - 13. 9. Sweetsenfest 2021 (naše organizace se bude prezentovat jeden den)

16. 09. Den zdraví s IKR, náměstí TGM, Ostrava

18. 09. Nadační městečko Karviná, park Boženy Němcové
(termín se plánuje) Canisterapeutické dopoledne v MŠ Janovice

ŘÍJEN
06. 10. Canisterapie v rámci Týdne SS, Náš svět Pržno 

16. 10. Kurz canisterapie s akreditací MPSV "Canisterapie u dětí s PAS a DMO"

Faunapark FM 12. srpna 2021 od 15 do 18 hodin
SOUTĚŽE  / CANISTERAPEUTIČTÍ PEJSCI  / ODMĚNY  / FOTOKOUTEK 

12.8.
OSLAVTE S NÁMI  20. NAROZENINY  ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 

Prosím sledujte pravidelně aktualizovaný přehled jednorázových akcí 2021, pokud se 
budete chtít některé aktivity se svým CT týmem zúčastnit nebo sami akci zajistit, piště na 
e-mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu
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www.podaneruce.eu                                                                                                      

Těšíme se  
na Vaši  

účast

  Uzávěrka přihlášek / plateb  
7 dní před akcí nebo do naplnění kapacity.

  U platby uveďte účel platby a jméno  
(pokud je platba provedena z účtu např. jiné osoby).

  Přihlášku vyplní každá osoba/posluchač zvlášť.

  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu 
koordinátorky: monika.olbrechtova@podaneruce.eu

  Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem  
nebo formou SMS.

  Posluchačům bude vydáno osvědčení  
o absolvování tohoto vzdělávacího  
programu s celostátní platností  
(podmínkou je účast plných 5 hodin).

  POZOR! V případě, že se akce bude moci  
konat pouze on-line, obdržíte informaci  
„jak se připojit“ e-mailem, den před akcí.

Pořadatel   Podané ruce, z. s.

Sídlo   Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek

Rozsah   5 vyučovacích hodin 

Lektorky 
Bc. Helena Fejkusová 
Mgr. Olga Mičulková 
Monika Olbrechtová

Časový harmonogram 
09:00–12:00 dopolední přednáškový blok 
12:00–12:30 přestávka 
12:30–14:30 odpolední přednáška, dotazy,   
 diskuze a závěr

Cena kurzu 
900,- Kč / os.  
500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu  2701210309/2010

21. 8.  
2021

CANISTERAPIE U DĚTÍ S PORUCHOU  
AUTISTICKÉHO SPEKTRA A DĚTSKOU  
MOZKOVOU OBRNOU

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ  
 s akreditací MPSV A2019/0911-PC/PP

CANISTERAPEUTICKÉ CENTRUM, Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

www.podaneruce.eu                                                                                                      

Těšíme se  
na Vaši  

účast

  Uzávěrka přihlášek / plateb  
7 dní před akcí nebo do naplnění kapacity.

  U platby uveďte účel platby a jméno  
(pokud je platba provedena z účtu např. jiné osoby).

  Přihlášku vyplní každá osoba/posluchač zvlášť.

  Řádně vyplněnou přihlášku zašlete na adresu 
koordinátorky: monika.olbrechtova@podaneruce.eu

  Přijetí přihlášky bude potvrzeno e-mailem  
nebo formou SMS.

  Posluchačům bude vydáno osvědčení  
o absolvování tohoto vzdělávacího  
programu s celostátní platností  
(podmínkou je účast plných 5 hodin).

  POZOR! V případě, že se akce bude moci  
konat pouze on-line, obdržíte informaci  
„jak se připojit“ e-mailem, den před akcí.

Pořadatel   Podané ruce, z. s.

Sídlo   Zborovská 465, 738 01 Frýdek-Místek

Rozsah   5 vyučovacích hodin 

Lektorky 
Bc. Helena Fejkusová 
Mgr. Olga Mičulková 
Monika Olbrechtová

Časový harmonogram 
09:00–12:00 dopolední přednáškový blok 
12:00–12:30 přestávka 
12:30–14:30 odpolední přednáška, dotazy,   
 diskuze a závěr

Cena kurzu 
900,- Kč / os.  
500,- Kč / člen Podaných rukou, z. s.

Číslo účtu  2701210309/2010

4. 9.  
2021

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZ  
s akreditací MPSV A2019/0910-PC/PP

CANISTERAPEUTICKÉ CENTRUM, Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

ZÁKLADY CANISTERAPIE V PRAXI 
U KLIENTŮ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
ČI SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM
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Cena Olgy  
Havlové
V rámci letošního ročníku COH byla  
nominovaná jedna ze zakládajících  
členek naší organizace, paní  
Ing. Monika Křístková, která celých 20 let  
nezištně zpracovává účetnictví canisterapeutického projektu.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poděkoval za nominaci paní Moniky 
Křístkové na Cenu Olgy Havlové 2021 a vybral ji mezi „finalisty“ do hlasování o „cenu 
veřejnosti“. Bohužel, pozoruhodný životní příběh paní Moniky a její osobní nasazení ve 
prospěch druhých cenu nezískal. Cenu Olgy Havlové může obdržet pouze jedna osobnost 
a porota Ceny Olgy Havlové letos vybrala jiného laureáta, stejně tak online hlasování 
veřejnosti dopadlo ve prospěch jiného kandidáta. Slavnostní udělení Ceny Olgy Havlové 
letos proběhlo14. 6., v Anežském klášteře.

Kalendář canisterapie
15. 7. bylo ukončeno hlasování veřejnosti k soutěži KALENDÁŘ 2021. Letošní ročník 
se tím uzavírá, zná vítězné kalendáře. Do soutěže bylo přihlášeno bezmála 50 vskutku 
zajímavých děl, které prezentují fyzické i právnické osoby, jednotlivci i autorské kolektivy. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: nástěnný nebo stolní kalendář. Naše nezisková 
organizace do „Soutěže příběhů a umění“ přihlásila stolní kalendář Canisterapeutických 
psů 2021, který působí velmi pozitivně, a tak canisterapeutičtí pejsci na fotografiích nám 
dělají dobrou náladu v každém týdnu letošního roku. Ačkoliv náš CT kalendář žádnou 
cenu od poroty nezískal, pro nás je stejně tím nejmilejším! 

V pátek 30. července  
byly zveřejněny výsledky 
soutěže KALENDÁŘ 2021  
na webových stránkách  
www.kalendarroku.cz  
- v sekci VÝSLEDKY. V sekci 
NOMINACE jsou zveřejněny 
jména kalendářů, které se 
dostaly do užšího výběru.
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Stále častěji se touha 
pomoci našim poraněným 
miláčkům projevuje 
v podobě protéz, a to 
zejména v případech, kdy 
zvíře přišlo o více než jednu 
končetinu. Nyní 3D tisk 
pohání průmysl kupředu. 
Rozmach tohoto nového 
modelovacího softwaru 
pomáhá odborníkům 
vyvíjet lépe přizpůsobitelné 
protézy. Tištěné protézy 
mohou být lehké, cenově 
dostupné a neomezeně 
přizpůsobitelné. Výhra? 
Bohužel, ne úplně.

Jelikož pracovat se 3D 
tiskem zvládne po pár 
hodinách skoro každý, 
vzrůstá oprávněně strach 
ohledně jejich zneužívání.  
Již nyní si laickou psí protézu 
může vyrobit obyčejný 
středoškolák se šlechetným 
úmyslem. Jenže mnoho  
z nich si neuvědomuje,  

co všechno obnáší výroba 
opravdu kvalitní protézy  
a někteří veterináři již nyní 
upozorňují, že rozšíření 
snadno vyrobitelných 
nástavců může vést  
k nezamýšleným důsledkům 
na zvířatech, která je nosí.

Stejně jako u lidských 
protéz musí být i zvířecí 
protéza individuálně 
přizpůsobena postavě 
nositele. To znamená, 
že je třeba zohlednit 
velikost, hmotnost, výšku, 
postoj a chůzi zvířete. 
Před samotnou výrobou 
protézy pes dostane CT 
vyšetření, ortopedické 
vyšetření, a jsou vyhotoveny 
rentgenové snímky. K tomu 
musí ortoped studovat 
pohyby zvířete a snažit se 
vytvarovat končetinu, která 
bude synchronizovaná  
s ostatními. Nejedná se tedy 
zrovna proces zvládnutelný 

během dvou hodin večerní 
nudy, jak se bohužel někteří 
domnívají. Obyčejně se 
spíše jedná o řády týdnů.

Ne všichni pejsci jsou navíc 
vhodnými kandidáty na 
protézu. Měli by být trpěliví 
a učenliví, stejně jako jejich 
páníčci. Důležitým faktorem 
je také doba, kterou bez 
končetiny strávili. Psi 
se totiž pozoruhodně 
dobře adaptují na ztrátu 
končetiny. Platí obecné 
pravidlo, že čím déle již bez 
končetiny jsou, tím horší 
je obvykle návrat ke všem 
čtyřem, jelikož psi si mezitím 
zvyknou a přizpůsobí.

Nám nezbývá než přát štěstí 
a rozmach této technice ve 
správných rukou a doufat, 
že ji nebudeme muset 
vyhledat. 

Is a Prosthesis The 
Right Solution For You 
and Your Dog? Www.
dogsinmotion.com.au 
[online]. online: Dogs 
in motion, 2021 [cit. 
2021-7-9]. Dostupné 
z: https://www.
dogsinmotion.com.
au/animal-orthotics-
prosthetics/prosthetic-
limbs-for-dogs/

ASHWORTH, BOONE. 
Pet Prosthetics Get 
a Boost From 3D 
Printing. Www.
wired.com [online]. 
online: Wired, 2020, 
12.21.2020 [cit. 
2021-7-9]. Dostupné 
z: https://www.
wired.com/story/
pet-prosthetics-3d-
printing/

3D TISK  
budoucnost psích protéz?
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Vědci z Loránd University v Maďarsku 
provedli zajímavý pokus, založený na práci 
s malými dětmi, při kterém posuzovali, jestli 
se změní psí “vkus“ potom, co uvidí mimiku 
člověka. V prvním pokusu před sebe dostali 
dva předměty: náramek a hračku a vcelku 
předpovídatelně si každý zvolil hračku bez 
delšího přemýšlení. 

Druhý pokus byl již napínavější. Předměty 
byly tentokrát položeny do dostatečné 
vzdálenosti od psa a majitelé se dívali se 
znechuceným výrazem první na hračku 
a se šťastným výrazem na náramek. 
Tímto se stalo skóre vyrovnanější, psi 

měli větší dilema a rozhodovali se po 
delší dobu. Nakonec byl tento pokus 
proveden obráceně, kdy se lidí smáli na 
hračku a mračili na náramek. Tentokrát 
žádné dilema nebylo a psi o náramek ani 
nezavadili pohledem. 

Těžko říct, nakolik psi chápali, že majitelé 
mohou mít jiné preference než oni sami, 
nebo zda chápou dokonce i to, že různí 
lidé mohou mít různé preference. Na 
mimiku samozřejmě reagovali, což ale 
nijak překvapivé není. Teprve když se 
preferované hračky tak jako tak nemohli 
zmocnit, začali brát v úvahu i další věci.  

Intoxikace  
vodou

Mezi symptomy  
otravy vodou patří: 

Zvracení

Nekontrolovatelné 
močení

Malátnost

Nadměrné slinění

Skelné oči

Zhoršené dýchání

Křeče

Chytání vody z hadice, chlemtání 
při plavání a aportování hraček, 
které sají vodu – to je jen málo 
z oblíbených letních kratochvílí 
našich chlupáčů, ale jen málo 
majitelů si uvědomuje, jaká to 
nese rizika.

Intoxikace vodou vzniká při 
požití většího množství vody, 
než je tělo schopno absorbovat. 
Ledviny poté nestíhají vodu 
filtrovat a krev je příliš zředěná. 
V těle dojde k narušení 
rovnováhy elektrolytů, začínají 
v důsledku převodnění otékat 
buňky a poté i vnitřní orgány.  
To může vést k poškození 
mozku, srdečnímu selhání  
a v nejhorším případě vést  
k smrti psa.

Pokud u svého psa nějaké 
z příznaků vypozorujete, 
rozhodně na nic nečekejte  
a vyrazte na veterinu.  
V takovém případě kolikrát 
rozhodují minuty a pes 
nutně potřebuje kapačku 
s roztokem NaCl, která 
obsahuje ionty, které vyváží 
narušené prostředí psího 
organismu.

Pokud máte psa, který  
ujíždí na chytání vody  
z hadice nebo polyká vodu 
při plavání, důsledně jeho 
hrátky kontrolujte a nikdy 
nenechávejte psa bez 
dozoru např. s kropicím 
zařízením. 

Ovlivníme psí chování mimikou?
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Mantrailing neboli 
vyhledávání osob je velmi 
stará metoda pachové 
práce, která je založena 
hlavně na posilování 
přirozených instinktů psa. 
Na rozdíl od ostatních 
sportovních disciplín  
nemá stanovená  
pravidla, neskládají se  
v něm zkoušky a jediným 
kritériem je buď nalezení, 
nebo nenalezení hledané 
osoby. 

Při výcviku musíte vědět, že 
nemusíme psa učit, jak má 
pachovou stopu sledovat, 
ale je důležité pracovat  
s jeho motivací. Mantrailing 
je vlastně hra s emocemi 
vašeho čtyřnohého parťáka. 
Snad každý pejskař ví, že 
pokud pes něco chce, udělá 
to bez ohledu na všechno 
ostatní a naším cílem je, 
aby pes měl stejný cíl jako 
psovod, tedy nalezení 
konkrétní hledané osoby. 

Velkou výhodou pro 
všechny, kteří se tímto 
způsobem stopování 
chtějí bavit může být 
i fakt, že neexistuje 
jednotný návod, jak vlastně 
mantrailingového psa cvičit 
a jak má vlastně vypadat. 
Tento sport tedy mohou 
vyzkoušet nejen majitelé 
lovečáků, ale všichni, 
kteří chtějí se svým psem 
zkusit něco nového. Každý 
mantrailingový tým je tedy 
unikát, a proto je velkým 
problémem specifikovat 
nějakou jednotnou metodu 
výcviku, protože na 
každého psa i psovoda  
platí něco jiného.

Teď se pomalu, ale jistě 
dostáváme k tomu, proč 
můžeme brát mantrailing 
jako terapii. Mnoho 
páníčků si neuvědomuje, 
že výkonnost jejich miláčka 
nezáleží jenom na psovi, 
ale také na tom, koho pes 
táhne na konci stopovačky. 
Psi mají velmi silné vazby 
na své majitele a na rozdíl 
o nich, své páníčky umí 
mnohem lépe číst, dokáží 
sledovat naše nálady, 
poznají, kdy jsme v pohodě, 
kdy jsme naštvaní, smutní 
a podle toho se chovají. 
Dá se říci, že stopovací 
šnůrou k psovi tečou 
informace, kterými se řídí 
a podle nichž se chová. 
Je třeba si uvědomit, že 
třeba důvodem toho, 
že pes nechce odejít od 
pachového předmětu na 
začátku stopy, není to, že 
to neumí, ale to, že jste se 
třeba v práci chytli se svým 
šéfem, který vás vytočil 
a vás to ještě nepřešlo. 
I z tohoto důvodu je 
mantrailing označovaný  
za dobrý relax a terapii. 

Pokud chcete totiž skutečně 
dosahovat dobrých 
výsledků, a hlavně si oba 
navzájem tuto činnost 
užít, je potřeba všechny 
problémy světa hodit 
za hlavu a soustředit se 
pouze na sebe a vašeho 
chlupatého miláčka. Do psa 
totiž nikdy samostatnou 
práci, a hlavně chuť do ní 
nenatlačíte silou, ale  
pouze pozitivní motivací. 
Pokud vy jako psovodi 
nebudete v pohodě  
a nebudete umět přenést 
tuto náladu na psa, nikdy 
se k žádanému výsledku 
nedopracujete. Instruktor 
si pak kolikrát při tréninku 
připadá jako psí nebo lidský 
psycholog. Pokud se tedy 
naučíte ovládat své emoce 
a zvládnete je přenést na 
psa, máte vyhráno. Faktem 
je, že samostatná práce na 
pachové stopě psy většinou 
neuvěřitelně baví, a tak 
přenáší pozitivní energii  
i na svého pána. Tak a teď 
už jenom začít. 

MANTRAILING
Terapie pro psa i páníčka
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Všimli jste si, 
že někteří psi 
mají na obojku 
nebo vodítku 
uvázanou 
žlutou stužku? 
Víte, co 
tyto stužky 
znamenají? 
Žlutá stužka na obojku 
nebo vodítku psa je 
znamením pro ostatní, 
že daný pes potřebuje 
prostor a je třeba v jeho 
okolí postupovat opatrně, 
protože pes nemusí být 
přátelský, má zdravotní 
problémy, nebo trpí 
strachem či úzkostí. Další 
možností je, že se jedná  
o pejska je ve výcviku.  
Ať tak či onak, při 
přibližování je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti. Ačkoli 
to tak může na první 
pohled vypadat, psi se 
žlutou stužkou nemusí 
být nutně agresivní. Ve 
skutečnosti jich mnoho 
agresivních není, pouze 
jenom potřebují trochu 
více prostoru.

Co tedy dělat, 
když uvidíte 
psa se žlutou 
stužkou?
Pokud uvidíte psa se 
žlutou stužkou, je sdělení 
jednoduché: pes prostě 
potřebuje prostor. 
Udržujte si odstup  
a nepouštějte do jeho 
blízkosti své děti ani  
svého vlastního psa.  
Ano, vypadá to jako zdravý 
rozum, ale opakování je 
matkou moudrosti. Pokud 
se k psovi opravdu chcete 
přiblížit, poraďte se napřed 
se jeho majitelem. 

Potřebuje váš 
pes žlutou  
stužku?
Pokud má váš pes 
problém, kvůli kterému je 
pro ostatní lidi a psy lepší 
držet si odstup, zvažte 
přivázání žluté stužky na 
vodítko nebo obojek. Čím 
více žlutých stužek bude 
na světě, tím větší bude 
povědomí o jejich významu 
a čím větší povědomí,  
tím šťastnější budou psi  
a jejich majitelé.

Žlutá stužka – Co vlastně značí?
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Psí dortík
Léto je obdobím 
nespočtu oslav, a to 
nejen lidských, ale také 
i těch zvířecích. A čím 
lepším bychom je mohli 
odměnit, než pořádným 
narozeninovým dortem? 
Zvlášť když jeho přípravou 
nezabijete celý den  
a už za pár chvil můžete 
pozorovat, jak se váš 
mazlík spokojeně olizuje. 
Tak dost výmluv a hurá 
do práce!

POSTUP: 
Předehřejte troubu na 
350 °C. Dále ve velké  
míse smíchejte mouku  
a jedlou sodu. V druhé 
pak smíchejte rostlinný 
olej, arašídové máslo, 
jablečné pyré, dýňové 
pyré a vejce. Nyní již 
můžete smíchat mokré  
a suché přísady a 
míchejte, dokud se 
nespojí.

Směs nalijte do kulaté 
formy a pečte přibližně 
25-30 minut. Po 
vychladnutí přidejte 
polevu vytvořenou 
smícháním obou 
přísad. Na ozdobu poté 
můžete přidat ještě 
třeba všemi milované 
kostičky, piškoty, nebo 
jakoukoli jinou milovanou 
dobrůtku.

A ne, že jim budete ujídat!  

INGREDIENCE:

DORT POLEVA

1 hrnek mouky

1/2 lžičky jedlé sody

1/8 šálku rostlinného oleje

1/4 šálku přírodního 
arašídového másla 
Nepoužívejte arašídové 
máslo s xylitolem, je pro 
psy nebezpečné!  

1/2 šálku jablečného pyré

1/2 šálku dýňového pyré

1 vejce

1/2 hrnku  
obyčejného  
řeckého 
jogurtu

1/4 šálku  
arašídového  
másla

https://www.lovefromtheoven.com 
/spoiled-dog-cake-recipe/
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UDÁLO SE 
8. 6. 
MŠ Brose kids club

23 dětí kopřivnické MŠ Brose  
Kids Club si mohlo užít dopoledne  
s canisterapeutickými pejsky. Medard 
počasí nijak neovlivnil, a tak za teplého  
a slunečného dne se děti setkaly s pejsky 
na zahradě MŠ, kde společně s Dafné 
(Zlatý retrívr), Harrym (Bernský salašnický 
pes) a Bernym (Shih-tzu) proskotačily celé 
dopoledne.

13. 7.
Rehabilitačně ozdravný  

pobyt Spolku zdravotně posti-
žených občanů a jejich přátel

Tři canisterapeutické týmy vyrazily  
v letošním roce za SZPOaJP do Bystřice 

pod Hostýnem, kde je na rehabilitačním 
pobytu navštívili canisterapeutičtí psi. 

Spolupráce se Spolkem ZPOaJP trvá již od 
roku 2009.

 
13. 7. 
Jesle Kulíšek, Frýdlant nad  
Ostravicí (Nová Ves)

16 malých dětiček si užívalo dopoledne  
v jeslích v přítomnosti canisterapeutického 
týmu p. Fucymanové s fenkou EBI a týmu 
v přípravě se štěnětem boloňského psíka.

17. 7. 
Charitativní hobby  

závody Třeština Háj 

V rámci dlouholeté spolupráce 
prezentovaly naši organizaci i tentokrát  
3 canisterapeutické týmy v doprovodu 
psích koterapeutů: Barunky, Žanetky, 

Martyho a Bambu, sportovní akci  
s charitativním záměrem. Případný 
výtěžek z akce věnuje pořadatel na 

podporu canisterapie.
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Poděkování!

Kontakty

Děkujeme všem příznivcům, dárcům a sponzorům, kteří nám 
poskytli finanční či věcné dary pro zajištění zdárného chodu 
služby canisterapie lidem s postižením a seniorům. 
Velmi si Vaší podpory a zájmu vážíme.

Název: Podané ruce, z. s.

Sídlo: Zborovská 465,  
738 01 Frýdek-Místek

Právní forma: zapsaný spolek

IČ: 703 05 731

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.,  
č. účtu:  2701210309 / 2010

Sponzor  
CT zkoušek

Významní  
partneři projektu

Město Frýdlant  
nad Ostravicí

KANCELÁŘ
Malý Koloredov 811,  
738 01  Frýdek-Místek
+420 777 260 110
podaneruce@podaneruce.eu

www.podaneruce.eu


