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Úvodník 
 
Vážení a milí čtenáři, 
dovolte mi vás pozvat k letnímu odpočinku a k přečtení srpnového vodítka. Budete 
mít možnost získat nejen nejnovější informace o naši organizaci, ale také vás chci 
pozvat k ohlédnutí za rokem 2012, kde jsme pro vás připravili zajímavé přehledy 
z minulého roku. Někteří naši členové se s vámi rádi podělí o své zkušenosti a zážitky 
v poutavých článcích. 
Ráda bych také poděkovala manželům Ing. Robertu a Ing. Olívii Bischofovým, kteří se 
po dlouhá léta pečlivě a pravidelně starali o tento občasník. Tato milá činnost teď 
přešla na mě a tímto bych se vám chtěla představit i se svým čtyřnohým a čtyřletým 
parťákem Foxem. Dva roky se věnujeme canisterapii, která nám oběma přináší 
nesmírnou radost. Našimi klienty jsou především děti s handicapem z Frýdku-Místku, 
které navštěvujeme pravidelně jednou týdně. Od března letošního roku jsme se také 
začali zapojovat do jednorázových akcí pořádaných naši organizaci. Fox kromě 
zkoušek canisterapeutického psa má rovněž úspěšně absolvované další tři zkoušky 
z poslušnosti, a to ZZO, ZOP a BH. Nemalé úspěchy sklízel i na výstavách.    
Příjemně strávenou druhou polovinu prázdnin Vám ze srdce přeje 

                                                                                                            Monika Bernady 
 

 
Monika Bernady a Fox - nejlepší velký pudl Klubové výstavy. 
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Sweetsen fest 2013 Frýdek-Místek  

Letošní ročník festivalu Sweetsen fest  
ve Frýdku-Místku se konal 27. – 29. 6. 2013 
 
Sbírka pro naši neziskovou organizaci probíhala 
v sobotu. Návštěvníci třetího dne hudebního festivalu 
měli možnost formou finančního příspěvku do 
sbírkových pokladniček podpořit činnost projektu 
canisterapie. Jednalo se o pět Magistrátem města 
Frýdku-Místku zapečetěných pokladniček.  
Naše organizace děkuje všem zúčastněným 
dobrovolníkům této akce za obětavé nasazení a velmi 
si váží jejich odvedené práce.    
 
 
 

Celkový výnos sbírky 
projektu canisterapie  
činil neuvěřitelných  
  

19.752,- Kč 
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Canisterapeutické víkendy, semináře a testy 2013 

 

 

SOBOTA 27. 4. 2013 / PTCTP - O  

Testováno bylo celkem 16 CT týmů: 
12 x CTT opakovači po dvou letech 
4 x CTT s novým psem 
Výsledek:  
14 týmů / platnost 2 roky   
2 týmy / platnost 1 rok 
 
 
 
SOBOTA 27. 4. 2013 – NEDĚLE 28. 4. 2013  / PTCTP 

Testováno bylo celkem 6 CT týmů. 
Výsledek:  
5 týmů / platnost 2 roky  
1 tým vyloučen z důvodu agrese psa 
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V rámci odborného semináře (školení osob v canisterapeutické 
problematice) bylo proškoleno celkem 15 osob (9 osob jen seminář a 
6 osob z nováčků PTCTP). 

 

 

 

 
Testováno bylo celkem 6 přihlášených CT týmů (4 x přetestování + 2 x 
nový tým). Všichni zúčastnění obdrželi certifikát s dvouletou 
platností. 
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Pozvánka na podzimní akci canis víkend 2013 
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Zkušební komise hledá nového člena 

 
Kritéria pro členy zkušební komise: 
1) CT praxe nejméně dva roky + pravidelně dokládat CT výkaz o 
činnosti. 
2) Doložit kynologické zkušenosti – aktivní členství v 
kynologické organizaci spojené např. s vedením kurzů, 
vykonáváním zkoušek, popř. chovatelské zkušenosti. 
3) Členství v organizaci "Podané ruce", o.s. 
4) Minimální věk 18 let. 
5) Vzhledem k charakteru CT zkoušek (2-3x ročně dvoudenní 
akce většinou pořádané mimo Frýdek – Místek) by měl zájemce 
zvážit také své časové možnosti, možnosti dopravy (nejlépe 
motorizován, není ale podmínkou, pokud je schopen si dopravu 
zajistit) a možnost se dlouhodoběji zavázat touto činností 
(samozřejmě pokud to okolnosti dovolují – zdraví, rodina apod.) 
6) Nový adept se musí zúčastnit jako hospitant třech 
canisterapeutických víkendů, při kterých bude asistovat při 
vykonávání CT zkoušek. Po absolvování těchto hospitací 
zkušební komise rozhodne o jeho členství ve zkušební komisi. 
(Hospitant sám zjistí, co činnost obnáší a komise posoudí jeho 
dostatečnou odbornou způsobilost.) 
7) Zkušební komise si vyhrazuje právo individuálně rozhodovat 
o členství v případě nedodržení některé z podmínek. 
 
 

Gabriela Kunčická 
tel. 777 011 046 
Gabriela.Kuncicka@seznam.cz 
 

 

 

mailto:Gabriela.Kuncicka@seznam.cz
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2 x konference o zooterapii – Bc. Helena Fejkusová 

Konference pořádaná Dobrovolnickým centrem Fakultní nemocnice 

v Motole 

Vliv zooterapie ve zdravotnických zařízeních  2012 

Vědomi si toho, že informací není nikdy dost, naplánovaly jsme si 

v květnu loňského roku výlet do Prahy. V motolské nemocnici se totiž 

konala již tradiční konference o zooterapiích. Byly jsme si jisté, že 

načerpáme mnoho informací a ještě se setkáme s přáteli 

canisterapeutické obce.  

14. května jsme se vlakem v brzkých hodinách vydaly do Prahy. Irina, 

Monika, Gábi a já. O Irině víme, že je zdatným navigátorem, proto se 

naše malá cestovatelská skupinka ani nestarala, kudy tudy vede 

cesta. Naše milá kamarádka rozprostřela mapy, itinerář odjezdů 

městské hromadné dopravy a my se s chutí vrhly do víru velkoměsta. 

Kochaly jsme se krásami našeho hlavního města z oken tramvaje i 

metra.  Nezavrhly jsme ani pěší chůzi. 

Praha je zkrátka matkou měst.  Výlet do ní spojený s obsahově i 

časově náročnou odbornou konferencí bývá nezvládnutelný.  Což 

jsme záhy pochopily. Buď avízovaná a námi zabukovaná vzdělávací 

akce nebo památky, butiky, restaurace.  

Samozřejmě jsme zvolily konferenci a vedeny Irinou, jsme zdolávaly 

nástrahy MHD směr Fakultní nemocnice v Motole.     

Jako každý rok byl program nabitý novými informacemi, 

inspirativními sděleními.  Jsem pejskař a dlouholetá canisterapeutka, 

proto nejvíce jsem očekávala právě z toho odborného soudku. 

Většinou je to ale tak, že sdělené prezentace jsou nám velmi blízké, 

zdá se, že jejich obsah je nám znám a v mnohých aktivitách připomíná 

naši canisterapeutickou činnost. Vždy si pak říkám, proč si své 
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poznatky podrobněji nezaznamenávám. Zpracované pak mohu dát 

k dobru.    

Je to i o překonání vlastních obav ze zklamaného posluchačstva. 

Z překonání trémy, která se vždy při veřejné prezentaci dostaví. Je to i 

o času, který bych musela našetřit ke zpracování canisterapeutického 

materiálu a to i v součinnosti s organizací, kde canisterapii poskytuji.   

Vracím se ale ke vzpomínce na Motol 2012. 

Zaujaly mě všechny prezentace. Velmi jsem se ale těšila na přednášku 

prim. MUDr.  Nerandžiče, který je velkým fandou a odborníkem na 

zooterapie. Slyšela jsem ho na několika významných konferencích o 

použití zvířat při zdravotních a sociálních problémech klientů. 

Ve FN v Motole prezentoval příspěvek s názvem: Terapeutické 

možnosti zvířat v klinické praxi. Jeho prohlášení, že terapeutické 

možnosti využití zvířat jsou rovnocennou metodou, jako všechny 

ostatní jsem přijala s povděkem.  A myslím si, že nejen já.  Konečně 

odborník jeho formátu sdělil do pléna, že zooterapie jsou 

plnohodnotnou metodou, které mohou pomoci stejně jako každá jiná 

terapie. Hipoterapie, canisterapie, felinoterapie byla i jeho slovy 

pozvednuta na post, který si zaslouží a v očích ostatních odborníků by 

se i jeho přispěním mohl změnit postoj k zooterapiím.  

Také sdělil, že jako každá jiná terapie musí mít zooterapeut a ostatní 

z terapeutického týmu zjištěny potřeby klienta, stanoven cíl a 

metody, které k cíli povedou.  

Příspěvek Canisterapie na dětské neurologické klinice ve FN v Motole 

mě také oslovil. Pracují metodou skupinové canisterapie. Plemena, 

která se na zmíněné klinice sešla, jsou ne zcela obvyklá a málo se 

v canisterapii využívají. Jsou to rhodeský ridgeback, kříženec 

chodského psa a parson russell teriér.  Jejich výcvik je pouze pro 

znalce psích plemen a zkušené výcvikáře. Jejich využití v canisterapii 
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je o to složitější. Pro dětské klienty jsou to jistě pejsci zajímaví, 

nezvyklí, motivující.  

 Canisterapeutické týmy ještě zpestřují malým klientům jejich pobyt 

v nemocnici tzv. Psími dny. Při těch se za dětmi dostaví více pejsků 

různých ras a spolu s majiteli jim poskytnou pestrý program plný 

aktivit a her. Také dobrý inspirující nápad.  

 

 

Konference VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 20. 5. 2013. 
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A jak to bylo v letošním roce 2013? 

Opět cestování do Prahy, opět skvělé prezentace 

Nejvíce mne zaujala přednáška RNDr. Františka Šusty, Ph.D., 

specialisty tréninku zvířat. 

Pan Šusta přednášel o tréninku pozitivním posilováním. Je 

profesionálním trenérem zvířat pražské zoologické zahrady. 

Představil nám metodiku učení a motivování všech živočišných druhů, 

což zahrnuje i samotného člověka. Metodika, založená na učení 

amerických behavioristů v čele s Prof. B. F. Skinnerem je uplatňována 

nejen v zoocentrech, (např. při výcviku delfínů a kosatek), ale je 

možné ji použít při přípravě zvířat k zooterapiím. 

Já sama se pokouším o výcvik své fenky Dafné pomocí klikru. A nyní 

se mi naskytla jedinečná příležitost vidět na videoprodukci 

přednášejícího práci se zvířaty v zoo. Nejde jen o předvedení 

živočichů návštěvníkům zahrady, ale o praktické využití této metody 

například při odběru krve veterinářem. A opravdu to funguje! 

Například lachtan si bez problémů nechá pustit žilou při preventivní 

prohlídce. 

Přednášku o pozitivním posilování  doplnila svojí prezentací slečna 

Pavla Klučková (z psí školy Vychovaný pes, o.s.), která nám se svojí 

fenkou border kolie předvedla praktickou ukázku povelů, které bez 

jediné chybičky borderka zvládla. Pozitivní motivace psa nebo i 

jakéhokoliv zvířete je výbornou metodou, kterou můžeme použít při 

výcviku i samotné realizaci canisterapie.  

Zajímavá byla i prezentace paní Bc. Lucie Gärtnerové DiS., která slíbila 

na začátku svého příspěvku překvapení. A ono se dostavilo 

a….chrochtalo! Prasátko plemene göttinské prase navštívilo naši 

konferenci. A zpestřilo ji řádně. Bylo velmi kontaktní, komunikativní, 

nebálo se a zajímalo se i o obsahy našich kabelek.         
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Konference ve FN v Motole se opět vydařila. Je skvělé, že zooterapií 

se prakticky zaobírá tolik lidí v rámci celé ČR. A ti lidé jsou schopni 

domluvit se a podělit se o poznatky ze své praxe. Tím nejen propagují 

dobrou věc, tím pomáhají hlavně klientům. 

      Bc. Helena Fejkusová      

 

 

 

Konference VLIV ZOOTERAPIE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 20. 5. 2013. 
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„Soutěž - najdi deset rozdílů“   
 

Velký pudl CENTURY FOX VERY - MERRY 14. 4. 2013 a o dva měsíce později. 
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Psí pac z Podkrkonoší – Mgr. Daniela Hoblová 

Seminář a povahové testy po psípacovském…  

 

Jako Psí pac z Podkrkonoší, organizační jednotka Podaných rukou, 

máme od roku 2009 možnost a důvěru pořádat seminář a povahové 

testy canisterapeutického psa u nás. Rádi bychom proto vás, členy 

Podaných rukou, seznámili s naším podáním a průběhem celého 

víkendu. Letošní termín testování připadl na první listopadový 

víkend.  

Na cvičáku Nový Svět ve Dvoře Králové nad Labem se sešlo v 

sobotu 3.11.2012 osm nových zájemců o složení těchto testů. Po 

veterinární přejímce byl zahájen dopolední blok přednášek. Jako 

první vystoupila MVDr. Martina Taslerová s prezentací Zdraví 

psa. Teoretické informace o projevech zdravého psa, infekčních 

onemocněních, ektoparazitech a endoparazitech, o doporučeném 

očkování a odčervení a o případné léčbě nemocného psa byly 

doplněny o poznatky z veterinární praxe a účastníci také měli 

možnost nechat na místě vyšetřit trus svých psů na případný výskyt 

endoparazitů. Následovala přednáška Canisterapie, ve které Mgr. 

Hana Grundmannová a Mgr. Daniela Hoblová vysvětlily definici 

pojmu, promluvily o účastnících canisterapie, o metodách a 

formách realizace ct, zaměřily se na jednotlivé rozvíjené oblasti 

osobnosti, na realizaci ct v praxi, na zakotvení pojmu v legislativě, 

nabídly doporučenou literaturu a možnosti dalšího vzdělávání v 

oboru. Všechen výklad byl prokládaný zkušenostmi z praxe a 

přednáška se v mnoha chvílích stávala spíše besedou. Po přestávce 

na oběd a provětrání psů výše zmíněné přednášející pokračovaly 

prezentací Speciální pedagogika. Úkolem bylo nahlédnutí do 

problematiky osob se zdravotním postižením, seznámení s 

charakteristikami jednotlivých „pedií“ a informacemi z praxe 

připravení nových týmů na řešení konkrétních situací v terénu.  

Teorie však bylo již dost, a proto jsme ve dvě hodiny odpoledne 

přivítali další týmy, které přijeli testy po dvou letech opakovat a 

přemístili se na cvičák, kde proběhla první část, ke které nastoupilo 

14 psů – border kolie, belgický ovčák tervueren, velký švýcarský 

salašnický pes, bernští salašničtí psi, australský ovčák a velký pudl. 

Každoročně ve venkovním prostředí testujeme základní poslušnost, 

reakci na cizí psy, reakci na běžícího člověka a pád člověka a 
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odvolání psa ze hry (kontrola dráždivosti a útlumu). Tato část má 

prověřit především ovladatelnost psa a ochotu obou členů týmu ke 

spolupráci. Již v této části naše zkušební komise zaznamenala u 

některých dvojic nesrovnalosti ve vzájemné komunikaci, ale vše se 

mělo prověřit ještě další den ve vnitřním prostředí.  

V neděli 4.11.2012 jsem tedy hned po ránu odjeli do Domova pro 

seniory ve Dvoře Králové n.L., kde měla proběhnout druhá část 

testování. Tradičně toto prozkoušení probíhá za bohaté účasti 

klientů domova, což vytváří specifickou atmosféru a na psy i 

psovody klade celkem vysoké nároky. Díky ochotě a vstřícnosti 

personálu jsme tak znovu v jejich prostorách mohli psy testovat při 

setkání s rozhodčím, v reakci psa na invalidní vozík a způsob 

přijímání pamlsku, v simulaci návštěvy u postiženého (ráda bych, 

kdybychom se mohli zamyslet nad změnou názvu tohoto úkolu ve 

zkušebním řádu na vhodnější simulaci návštěvy u osoby s 

postižením) a na závěr měl hlouček lidí prověřit psychickou 

odolnost psa. V tomto prostředí se vždy projeví vyrovnanost 

nervové soustavy psa, schopnost psovoda svého psa podpořit a 

celková sehranost obou členů týmu.  

 

 

 
Povahové testy canisterapeutického psa 4. 11. 2012. 
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Na zhodnocení a ukončení víkendu jsme se vrátili zpět do 

klubovny Nového Světa, kde proběhla závěrečná diskuze. Přivítali 

jsme zpětnou vazbu od účastníků a s radostí pak předali 8 novým 

canisterapeutům certifikát o účasti na semináři „Canisterapie“ a 11 

novým týmům osvědčení o úspěšném absolvování povahových 

testů canisterapeutického psa. U třech dvojic jsme možnost 

realizace canisterapie v praxi o rok odložili z důvodu nezralosti 

nervové soustavy psa, kvůli mnoha nedorozuměním v komunikaci 

mezi psem a jeho psovodem a také kvůli celkové roztěkanosti a 

menší míře sebeovládání psa v kontaktu s lidmi.  

Všichni účastníci obdrželi dárkové tašky od firmy Dibaq, která 

akci podpořila svými výrobky z výživového programu Fitmin.  

Věříme, že jsme do terénu „vypustili“ týmy, které rozdají mnoho 

radosti a zároveň mnoho radosti sami prožijí. Na fotky z této akce, 

ale i z další naší činnosti, se můžete podívat na našich 

internetových stránkách www.psipac.ic.cz.  

 

Za Psí pac z Podkrkonoší, Daniela Hoblová 

 

 
Povahové testy canisterapeutického psa 4. 11. 2012. 
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HELVITA - hlídání, venčení, blbnutí 
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Canisterapie na Zlínsku 

 

 

Zlínské CT týmy - informace a další fotografie naleznete na: 

http://www.zli-ru.estranky.cz/clanky/Canisterapie.html 
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Rubrika „daruji“ – Mgr. Jan Šebesta 

Rubrika „daruji“ 

Všichni to známe, proč nemít něco zadarmo…? A tak se jednoho 

krásného dne stalo, že jsem se díval do Avíza a tam byl inzerát, že 

darují dvou letou fenku Rhodéského ridgebacka (dále jen RR). Hurá, 

konečně pořádný pes a zdarma  Po týdnu už byla fenka Jessica 

doma a po nějaké době složila i zkoušky „canis“ atd. Je to již osm let. 

To by vydalo na celý román, není to však příběh, kvůli kterému píši tyto 

řádky. 

Opět se blíží podzim, jako každý rok, a tak s přicházejícím večerem 

sedím u PC a vymýšlím co kde a jak a tak… Rubrika Avíza „Daruji“ je 

plná všemožných věcí a zvířat, když tu mi padne zrak na inzerát typu: 

„Daruji dvouletého RR.“. Krátký, jasný, výstižný. Je to týden, co už jej 

tam někdo uveřejnil. Nedá mi to a napíši e-mail, zda je pes ještě 

k mání. Pán se ozve ještě týž den.  

Říkám si, že k již desetileté Jessice pořídím ještě kámoše, dyť ona byla 

ve dvou letech naprosto v pohodě, žádné problémy a „jobovky“ po jejím 

převzetí nebyly. 

Než se však odhodlám k pořízení dalšího psa, musím obvolat pár 

známých pejskařů, ať neudělám nějakou hloupost. Nakonec mi poradí, 

ať zkusím dát oba psy dohromady na neutrální půdě a uvidím, jak se 

budou k sobě chovat. S panem majitelem domluvíme tuto strategii a už 

se vyráží na místo určení. 

Vy, kteří víte, jak mohou být psi temperamentní, si dovedete představit, 

jak je Jessica aktivní. Vyběhne z auta, pes ne pes se věnuje nové 

louce, novým pachům. Nový pes se chová taky natěšeně a tulí se ke 

mně. Jessica párkrát vybídne nového psa ke hře, očichají se a jsou 

oba v klidu. Pohoda, oddychnu si. Pán v rychlosti povypráví svůj strasti 

plný příběh, předá papíry a vodítko se psem (který má náhubek) a mizí 

v dáli. 
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Zajímá vás příběh? Se svou přítelkyní před dvěma lety, po jejím 

naléhání, jeli kdesi do Čech do chovné stanice pro štěně, které má více 

než modrou krev, a které je výsledkem „dobrého“ chovu po rodičích a 

prarodičích a prapra… samých šampiónů. S tak výstavními papíry 

nemám tedy zkušenosti, ehmm. Cena pořízení štěněte odpovídá 

samozřejmě jeho kvalitě. Je značně vysoká. Uplynou dva roky, nevím, 

co se stane, ale faktem je, že pán už není s paní a na krku mu kromě 

jeho velkého koníčka – chovu mluvících papoušků, zůstává také RR a 

tříleté dítě (údajně). Po zralé úvaze pánovi nezbývá než se nechtěného 

psa zbavit a tak zdarma daruje… Tolik v krátkosti příběh. 

Naložím oba psy do auta a míříme směr nový domov. Pes se kupodivu 

chová naprosto slušně, ani nemukne.  Podotýkám, že je neděle. Na 

pondělí plánuji návštěvu veterináře, ať se dovím, co jsem si to vlastně 

vzal domů. V pondělí, v poledne, pověřím kamaráda, ať psa na naší 

zahradě vyvenčí. Uděláme ale chybu, kdy pes v nestřeženém 

okamžiku najde díru v plotě a prchá. Z chvilkového venčení se stává 

čtyřhodinový maratón hledání a nahánění v okolních ulicích a v lese. 

Pes to vnímá, jako hru a užívá si to, dokud nezaběhne na cizí zahradu, 

kde už není úniku a přijde sám ke mně. 

Hafan se nám všem zdál poněkud vyzáblý a u pana veterináře si 

potvrdíme naši domněnku, váží jen 80% své normální váhy. Prohlídka 

proběhne v pořádku, žádné další šokující zjištění se nekonají. Zaplatím 

za načipování, odčervení, mast na tlapky a prohlídku; a s pocitem, že 

zdarma není vlastně zdarma, spokojeně odcházím. 

Suma sumárum máme doma dalšího psa, jménem Gugis Kibo Libami, 

říkáme mu Gugis. Tedy říkat mu můžeme, jak sami chceme, neslyší na 

své jméno. Dokonce neumí žádné povely, ani ty základní. Při svém 

prvním útěku si rozedřel polštářky na tlapkách do krve a tak jsme 

museli mazat mastí. Na čtvrtý den, co jsme jej měli, se mu opět 

podařilo zmizet a vrátil se na druhý den ráno. Na takové chování psa 

jsem opravdu nebyl připraven. Prý jsou v tomto psi jiní než feny. No 
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uvidíme. Do té doby se musí chudák venčit na vodítku. Vzhledem 

k tomu, že je to RR, tak je to opravdu chudák. 

V hlavě se mi honí spousta otázek. Proč si lidé pořizují „značkové“ psy 

a pak dopadnou takhle? Proč jsou lidé ochotni za psa utratit víc než 

průměrný měsíční příjem a pak je ani nevychovat, aby se s nimi mohli 

ukazovat? Proč si lidé pořídí velkého psa k rodinnému domku a pak jej 

mají zavřeného, že když náhodou uteče, sedře si polštářky na 

tlapkách? Proč jsme ochotni zbavovat se „věcí“, na kterých nám kdysi 

záleželo? 

Honza Šebesta 

 

 
Rhodéský ridgeback GUGIS KIBO LIBAMI.  
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Knihy  

CANISTERAPIE V TEORII A PRAXI 

Autoři:            Mgr. Markéta Stančíková,  Bc. Jitka Šabatová  

                       Sdružení „Piafa“ ve Vyškově   

Vydal:            Foto & nakladatelství  Ing. Dalibor Gregor, Opava  

Tisk:               Tiskárna Grafico s.r.o., Opava  

Žádná část knihy nesmí být v jakékoliv podobě publikována bez 

písemného souhlasu vydavatele. Veškeré fotografie jsou pořízeny 

Sdružením PIAFA.  

Prodej:       

Knihy budou distribuovány především ze skladu Sdružení PIAFA na 

základě      objednávky  -  zaslání obyčejně poštou (úhrada ceny + 

poštovného a balného předem) nebo formou dobírky, fakturace 

možná. Knihu můžete získat i prostřednictvím e-shopu na 

www.foto-gregor.com 

Objednávky:  

Sdružení PIAFA, Žerotínova 2, 682 01 Vyškov 

piafa@piafa.cz, tel.: 515 539 212 

Nejlevnější variantou získání knihy bude Vaše osobní návštěva u nás. 

Těšíme se na shledání také při našich akcích a seminářích. 

Cena:          290,- Kč 

http://www.foto-gregor.com/
mailto:piafa@piafa.cz
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POVÍDALA ŠTĚŇATA 

Autoři:           Radmila a Dalibor Gregorovi    

Vydal:            Grafis 2000 s.r.o.  

Foto:              Dalibor Gregor 

Text:           Radimila Gregorová 

Formát:         110x153 

Tisk:               Tiskárna Grafico s.r.o., Opava  

Kniha určená nejen dětem je plná básniček a říkadel o štěňatech a 

velkým množstvím fotografií štěňat. 

Prodej:       

Knihu můžete získat i prostřednictvím e-shopu: 

www.foto-gregor.com 

Objednávky:  

zaslání obyčejně poštou (úhrada ceny + poštovného a balného 

předem) nebo formou dobírky. 

Cena:          110,- Kč 

 

 

http://www.foto-gregor.com/
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Ohlédnutí za rokem 2012   

 



 29 

 

 



 30 

 

 



 31 

 

 



 32 

Přehled plemen  
na CT zkouškách 2012 

21.-22.4. 2012 
Frenštát p. R. 

9.6.2012 
Frýdek-Místek 

15.-16.9.2012 
Frenštát p. R. 

Kříženec                          11                                                                   5 1 5 

Zlatý retrívr                       7 2 1 4 

Border kolie                      5 3 0 2 

Flat coated retrívr            4 1 0 3 

Labradorský retrívr          4 2 1 1 

Bígl                                    2 0 0 2 

Kolie dlouhosrstá             2 1 0 1 

Německý ovčák                2   1 0 1 

Stafordšírský bulteriér    2 0 0 2 

Anatolský pastev.  pes    1 0 0 1 

Border teriér                    1 0 0 1 

Hovawart                          1 0 1 0 

Jack russel teriér              1 1 0 0 

Kolie krátkosrstá              1 1 0 0 

Louisanský leopardí pes 1 1 0 0 

Maďar. krátkosrstý ohař 1 0 0 1 

Knírač malý                       1 1 0 0 

Mops                                  1 1 0 0 

Německý boxer                1 0 0 1 

Německý špic malý         1 0 0 1 

Novofundlandský pes     1 0 1 0 

Pointr                                 1 0 0 1 

Pudl (toy, velký)                2 2 0 0 

Pumi                                   1 0 0 1 

Rhodéský ridgeback        1 1 0 0 

Šeltie                                  1 0 1 0 

Ši-tzu                                  1 1 0 0 

Velký švýc. salaš. pes      1 0 0 1 
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Poděkování Bc. Irině Tkáčové  

Se závěrem roku 2012 se s naší podankovic smečkou“ na centrále 
z důvodu stěhování, mimo region, rozloučila i naše všemi oblíbená, 
nepřehlédnutelná a především nepřeslechnutelná aktivní členka paní 
Bc. Irina Tkačová. 
Určitě si řada z Vás na ni vzpomíná jako na nekompromisní 
přednášející např. v rámci našich seminářů o canisterapii. Nebo jako 
na běžící či padající figurantku při povahových testech 
canisterapeutických psů. Svým osobitým šarmem a vtipem, který je v 
jejím případě kořeněn ukrajinským přízvukem, upoutala a věříme, že i 
nadále upoutává pozornost vždy a všude, a to v tom nejlepším slova 
smyslu. My, kdo jsme měli možnost ochutnat její speciality jako boršč 
či pirogy, víme jak je starostlivá, hodná a kamarádská. 
Paní Irina se stala od měsíce dubna roku 2006 oficiálně členkou 
Podaných rukou, o.s. Od té doby se s velkou iniciativou, jí vlastní, se 
zapojovala do canisterapeutického dění přímo na centrále naší 
neziskové organizace. 
Stále je platnou členkou představenstva naší organizace a v době 
jejího působení zde, ve Frýdku-Místku, se její canisterapeutický tým 
velmi často zúčastňoval jednorázových prezentačních akcí. Aktivně se 
svou canisterapeutickou fenkou Anetkou zajišťovaly canisterapie na 
území města Frýdku-Místku, u dětí v Dětském domově Na hrázi a v 
Integrovaném centru Žirafa. 
Pevně věříme, že paní Irina s Anetkou nám budou nápomocny i na 
dálku z Brna, kde nyní žijí. Víme, že už i tam nabízejí své 
canisterapeutické služby potřebným a doufáme, že její CT tým bude 
naší prodlouženou rukou na jih Moravy. 
Na tomto místě bychom rádi poděkovali celému canisterapeutickému 
týmu paní Bc. Iriny Tkačové, za její dosavadní dobrovolnickou činnost 
a obětavou pomoc při realizaci canisterapeutických akcí. Nebudeme 
jistě daleko od pravdy, když prohlásíme, že ji jménem všech členů 
přejeme mnoho canisterapeutického elánu a štěstí v novém bydlišti a 
práci! 
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Irino a Anetko 

děkujeme !!! 
 

Bc. Irina Tkáčová s Anetou. 
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Sponzoři a partneři 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO 

FRÝDEK-MÍSTEK 
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Ing. Evženie Bubeníková 

 

 

 
HAPPY DOG TEPLICE 

 

 
GLOBUS OSTRAVA 
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VETERINÁRNÍ AMBULANCE  

MVDr. ZBYNĚK KONVIČKA 

Střelniční 964, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01 

 

 

 

VETERINÁRNÍ OŠETŘOVNA  

MVDr. PETRA DOMESOVÁ 

Raškovice 57, PSČ 739 04 

 

 

Firma KUBALA 
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Kontakty 

Podané ruce, o.s. 
Zborovská 465 
738 01 Frýdek-Místek 
podaneruce@podeneruce.eu 
IČ 70305731 
Bankovní spojení 19-3763330247/0100  
Registrace Ministerstvem vnitra ČR dne 12. 4. 2000, č.j. VS/1-
1/43 487/ 00-R 
 
Koordinátor:  
Monika Olbrechtová, tel. 777 260 110 
monika.olbrechtova@podaneruce.eu 
www.podaneruce.eu 
 
 

Podané ruce, o.s. – Psí pac z Podkrkonoší 
organizační jednotka pro canisterapii 
Dolní Olešnice 79 
543 75 
 
Kontaktní osoba: 
Eva Neumannová, tel. 731 938 893 
psipac@atlas.cz 
www.psipac.ic.cz 
 
 

Sportovní klub policie 
konzultace základního výcviku a přípravy psa 
 
Kontaktní osoba:  
Gabriela Kunčická, tel. 777 011 046 
Gabriela.Kuncicka@seznam.cz 
www.kynologie-fm.cz 

mailto:podaneruce@podeneruce.eu
mailto:monika.olbrechtova@podaneruce.eu
http://www.podaneruce.eu/
mailto:psipac@atlas.cz
http://www.psipac.ic.cz/
mailto:Gabriela.Kuncicka@seznam.cz
http://www.kynologie-fm.cz/
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Na tvorbě tohoto čísla se podíleli po stránce 

obsahové i formální:  

Monika Bernady 
Monika Olbrechtová 
Vladimír Ochman 
Bc. Helena Fejkusová 
Mgr. Jan Šebesta 
Mgr. Daniela Hoblová 
Dagmar Holíková 
Radka Růžičková 
Gabriela Kunčická 
a další členové a přátelé, kteří nám poslali textový a 
obrazový materiál. Všem děkujeme za přiloženou 
ruku k dílu a těšíme se na další spolupráci   
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