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Úvodník 

Vážení přátelé němé tváře a Podaných rukou vůbec, 
nevím, jak jste na tom s magií vy (tedy s magickými slůvky). U nás doma 

se v posledních letech zabydlela dvě taková slova – AŽ a SE 
To první neustále oddaluje nepříjemné či nepopulární věci, případně si 

něco „schováváme“ na lepší chvilky, kdy si oddalované vychutnáme – tu 
knihu si přečtu až v důchodu, na tenhle úkol se vrhnu, až dodělám to, co mám 
rozdělané apod. V podstatě to zdůvodňuje, že jsme „procesáři“ – to znamená, 
vše je stále ve vývoji, v procesu a těžko poznat, kdy jsme něco uzavřeli. 
Okamžitě nastupují úkoly další a další, které ukončíme až…. 

Snad ještě populárnější je u nás slůvko SE – to se musí udělat - mělo by 
se umýt nádobí, uklidit, vyprat, uvařit, nakoupit, vyvenčit psy atd. No řekněte 
sami, není to na jednoho SE trochu moc? Často si představuji jak „pan SE“ 
vypadá. Je to maličký čínský stařeček s kloboučkem, nebo vypadá jako Mr. 
Proper vypuštěný z Aladinovy kouzelné lampy?  

Zkoušel jsem ho přivolat lusknutím prstů jako Mary Poppins, ale ještě 
jsem ho nikdy neviděl. Louskání nefunguje, psy ráno vyvenčí mladší syn, 
vypere, uklidí a vyžehlí moje žena, o vaření, mytí nádobí se podělíme, domácí 
údržba je na mně a SE se klidně fláká. 

Potom to taky tak dopadá, že k psaní Vodítka rodinná redakční rada 
zasedne AŽ uděláme předvánoční přípravy, zrelaxujeme, vynahradíme 
pejskům to, že jsme je poslední dobou zanedbávali a AŽ SE už nebude dát už 
nic dělat. 

Najednou jsme zjistili, že se blíží konec ledna, vy netrpělivě vyhlížíte 
listonošku, kdy vám do schránky vhodí obálku z Podaných rukou, abyste si 
zalezli doma do křesílka, uvařili si něco pro zahřátí, zavolali své miláčky a 
předčítali jim, co SE o nich a jejich kamarádech píše. 

Takže až dočtete poslední stránku, zjistíte, že SE opět zklamal a psaní 
museli vzít opět do svých rukou staré známé firmy. Proto nám usnadněte práci 
a hned po dočtení Vodítka, plni dojmů a inspirace, vezměte papír a tužku, 
nebo sedněte k počítači a napište nám své příběhy, zážitky, dotazy, rady apod. 

Hlavně prosím vás to neodkládejte AŽ SE… 
Příjemnou zábavu a hodně inspirace přeje  

Za autory Vodítka 
 

Robert Tom Bischof 
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1. Ještě na skok k oslavě 10 let existence 

Podaných rukou 

 
Jak všichni víte, „Podané ruce, o.s.“ v loňském roce oslavily krásných 10 

let svého působení. Při té příležitosti jsme se sešli koncem srpna ve Frýdlantu 

nad Ostravicí, abychom si to připomněli, popovídali si, a díky rodině Křístků 

se i rozhýbali při hrách, kde nebylo podstatné, kdo zvítězí. Pro ty, kteří tam 

byli, přikládám pár fotek pro připomenutí a pro ty, kteří se nedostavili, to 

možná bude důvod zúčastnit se další akce. 
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2. Horké novinky 
 
• Během celého roku bude v časopise „Svět psů“ vycházet zajímavý seriál 

o canisterapii,  velmi čtivým stylem jej napsala členka Podaných 
rukou, o.s., slečna Lucie Paceltová. První díl vyšel již 27. 1. 2011 v 
čísle II / 2011 a druhé povídání je již v prodeji v čísle III / 2011. 

• Dne 12. 2. 2011 odvysílala ČT2 v pořadu Křesťanský magazín reportáž 
o dobrovolnické činnosti členky Podaných rukou, o.s. - paní Elišky 
Knězkové . V krátkém profilu bylo velmi hezky ukázáno, jak paní Eliška 
předává prostřednictvím pejska Nera, ale i svým zpěvem a kytarou, lidem 
hospitalizovaným v Bílovické nemocnici dobrou náladu. Pro vás, kteří 
jste pořad propásli, přikládám odkaz pro vyhledání Magazínu na 
internetu: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-
magazin/411236100121002/ 

• Rok s rokem se sešel a je tu čas dostát svému závazku a zaplatit členský 
příspěvek ve výši 200,00 Kč na č. ú.: 19-3763330247/0100 vedeného u 
Komerční banky, a.s., a to vždy nejpozději k 31. 3. daného roku s variabilním 
symbolem – váš datum narození ve tvaru den-měsíc-rok (01011918). Zrušení 
členství je nutné oznámit písemnou formou na adresu organizace, a to 
koordinátorovi canisterapie. Případné neplacení členských příspěvků (trvající 
dva roky) povede ke zrušení členství rozhodnutím představenstva Podaných 
rukou, o.s. 

• Plán CT víkendů s PTCTP 2011 (testování canisterapeutických psů): 

1) 2. - 3. 4. 2011 - Frenštát p. R. (přihlášky jsou na webu PR od 
poloviny února)  

2) 4. - 5. 6. 2011 - Větřkovice u Opavy (přihlášky budou na webu 
PR v polovině dubna)  
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3) 10. - 11.  9. 2011 - Frenštát p. R. (přihlášky budou na webu PR v 
polovině července)  

• Dobrá zpráva přišla z třinecké firmy Wallmark – …„ s radostí Vám 
oznamuji, že Vámi podaný projekt canisterapie získal v rámci 3. 
grantového kola WALMARK fondu pro Třinecko podporu nejen 
hodnotící komise, ale byl v následném hlasování vybrán i našimi 
zaměstnanci“. 

• Pozvání na Valnou hromadu 2011: dovolujeme si Vás pozvat na valnou 
hromadu, která se bude konat dne 26. 3. 2011 ve 13 hodin v restauraci U 
Adamců v Pržně (viz. mapa). Restaurace se nachází v bezprostřední 
blízkosti vlakové zastávky Pržno, cca 8 km od Frýdku-Místku, směrem 
Staré Město, Baška, Pržno). 

Program valné hromady:  

o Zpráva o činnosti sdružení, představenstva, zkušební komise za rok 
2010 

o Zpráva o hospodaření 
o Plán činností v roce 2011   
o Diskuse  
o Závěr 

 
Prosíme o aktivní účast – vaši přítomnost závazně potvrďte do 15. 3. na 
tel. 777 011 053 nebo elektronicky e-mail: tkacova2005@volny.cz. 

Výzva všem členům! 

V den konání valné hromady si můžete bezplatně vyzvednout 
granulované krmivo pro svého CT psa, a to v době 12:00 – 12:30 h ve skladu 
PR na adrese: Malý Koloredov 811, 738 02 Frýdek-Místek (předem se ohlaste 
p. Irině Tkačové, tel. 777 011 053, která vám granule ze skladu vydá).  

Těšíme se na Vaši účast. Pejsky můžete vzít s sebou. 

Představenstvo společnosti Podané ruce, o.s. 
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3. Dopis maminky malé Anetky – klientky 
CT 

Jmenuji se Anetka a narodila jsem se 20. 3. 2007 (26+5 tt, 795g/33cm). 

V porodnici jsem strávila tři měsíce a mým domovem byl inkubátor. Bylo mi 

tam smutno. I když mě maminka a tatínek každý den chodili navštěvovat, 

nosili mlíčko, jak to bylo možné, klokánkovali se mnou. Bohužel jsem „pobyt 

v inkubátoru“ nezvládla podle svých představ a výsledkem toho jsou mé 

diagnózy: DMO spastická kvadruparéza, atrofie mozku, mikrocefalie, 

epilepsie, atrofie očního nervu.   

Diagnózy nic moc. Ale já a mí rodiče jsme bojovníci a nevzdáváme to.   

V březnu jsem oslavila třetí narozeniny. Jsem velká slečna. 

Mám toho za sebou už spoustu. Náročné tři měsíce v porodnici. 

V červnu 2009 jsem absolvovala dvě operace SDR k uvolnění spasticity. 

V prosinci 2007 a v prosinci 2009 jsem byla hospitalizovaná v nemocnici 

- jednou se zánětem močového měchýře a ledviny a podruhé po těžkém epi 

záchvatu. Bývám často nemocná. 

 První tři roky pro mě nebyly jednoduché. Byla jsem „uzlíček nervů“, 

uplakánek, nespavec. Ale to už je pryč. Teď jsem spokojená, usměvavá 

holčička. V noci konečně spím - i když za pomocí kombinace dvou druhů léků 

na spaní. Jsem společenská, mám ráda děti - vede u mě brácha, zajímají mě 

hračky - především zvukové. Baví mě i každodenní cvičení. Rehabilitujeme 

3x denně - využíváme Vojtovu metodu, Bobath koncept, prvky z bazální 

stimulace, masírujeme, protahujeme, provádíme zrakovou stimulaci. Chodíme 

na akupunkturu a na canisterapii. 
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 S canisterapií jsme začali letos v březnu a myslím, že mi polohování s 

pejsky moc pomáhá. Jsem uvolněnější, začínám se točit na boky a na bříško, 

mamince se se mnou lépe cvičí, jsem spokojenější a udělala jsem pokrok i po 

psychické stránce. 

Jsem odkázána na pomoc rodiny - krmí mě, přebalují mě, nosí mě, cvičí 

se mnou. Mají mě moc rádi. Přijali mě takovou, jaká jsem, a společně se 

snažíme dělat maximum pro to, abych se cítila co nejlépe!!! 
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4. Pes přítel člověka a partnerské vztahy 

Už několikrát si myslela, že našla toho pravého. Vztah ale 

ztroskotal na zdánlivé banalitě. Lásce k psímu miláčkovi. 

S někým se seznámit a začít chodit nebyl pro Martinu žádný velký problém. Ne, 

že by byla nějaká výjimečná krasavice. Vždycky  příjemně naladěná, veselá a pozitivní 

dívka měla pro chlapce a muže v jejím oko lí nějaké neodolatelné kouzlo. Martina si 

nehrála na jeptišku, a tak mohla ve svých osmadvaceti letech celkem s klidem přiznat, 

že poznala už dost příslušníků mužského pohlaví, aby začala pomýšlet na něco 

solidnějšího, trvalejšího a h lavně smysluplnějšího. Prostě: Mart ina po letech 

nezávazných flirtů a dovádění zatoužila po spořádaném vztahu. 

Celkem správně předpokládala, že sehnat trochu staršího a movitějšího partnera 

nebude pro ni, zkušenou lovkyni, až tak velký problém. Co ale nepředpokládala ani ve 

snu, byl fakt, že se bude muset o přízeň svého objektu utkat s nečekaným protivníkem. 

Se psem! 

„No, uznejte sami. V mých letech abych si hledala alespoň třicátníka. Takových 

těch ‚single‘, kteří mají vlastní byt a pár zkušeností za sebou, není až tak málo a je  

stále z čeho vybírat. Jen musí být člověk aktivní a nečekat, až se ONI rozhoupou. 

Prostě převzít iniciativu, zaútočit a ulovit! To je moje heslo, které mě nikdy 

nezklamalo,“ přiznává se smíchem Martina a hned pokračuje: „Musela jsem si jen 

trochu ujasnit priority a přestat preferovat zábavné, ale lehkomyslné zhýralecké 

týpky… Prostě jsem se zaměřila  na takové ty solidnější kousky s pěkným autem a 

čistým oblečením.“ 

Chci založit rodinu 

Martina zdůrazňuje, že v žádném případě není žádná zlatokopka. Už mnoho let 

je soběstačná a jako vedoucí v jedné nejmenované firmě víc než slušně vydělává. Ale 

coby vystudovaná ekonomka si uměla moc dobře spočítat, že na založen í rodiny a 

spokojený chod domácnosti jsou zapotřebí přece jen dva. A tak nelenila a dostála 

svému předsevzetí. 
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Do měsíce od svého rozhodnutí si našla pěkného a sympatického Pav la. 

Nemusela nic předstírat. Zamilovala se hned během prvního rande. Konečně poznala 

to, co už tak dlouho u svých přátel postrádala: totiž starostlivost, cit a také inteligenci! 

„Ani Pavel nezůstal ke mně chladný, to se pozná… Scházeli jsme se každý den, i 

když kvůli pracovnímu zaneprázdnění jen na chvilku. Byla to nejkrásnější doba 

v mém životě. Nabídku na první společně strávený víkend u něho v bytě jsem 

nemohla a an i nechtěla odmítnout!“ přiznává Martina a o poznání méně vesele 

dodává: „Že skončí naprostým fiaskem, by mě tedy ani ve snu nenapadlo…“ 

Jeho pes mě nenáviděl 

Hned přivítání u dveří Pavlova bytu se neobešlo bez výhrůžného vrčení. Martina 

věděla, že má Pavel psa, staršího křížence. Takticky si  připravila psí pochoutky a ze 

všech sil se snažila nedat najevo odpor a strach, který měla ke psům už odmalička. Její 

maminku kdysi pokousal zatoulaný pes, a tak Martině vštěpovala až iracionáln í strach 

a nenávist ke všem domácím mazlíčkům… 

„Ten jeho Ferda mě nenáviděl snad od prvního okamžiku! Předstírala jsem, jak 

se mi líbí, ale ve skutečnosti mi byl odporný. Smrdělo mu z pusy a … No proč to 

neříct. Prděl. Nahlas! Bylo to tak trapné. Ale Pavel se tomu jen smál. Prý je Ferda 

starý a má nárok. Myslela jsem, že se propadnu studem. A ten pes to musel potvora 

vycítit. Že má navrch. Vrčel na mě, nevzal si ode mě ani d rahé psí sušenky! Jako bych 

byla prašivá…“ rozhořčuje se Martina a utírá si ruce do voňavého toaletního 

kapesníčku, jako by ještě nyní na nich měla pachové stopy starého Ferdy.  

Po chvilce rozmýšlení se Martina svěřuje se zážitkem, na který by raději úplně 

zapomněla: „Večer, který měl být romantický a nezapomenutelný, se zvrtnul 

v nějakou trapnou frašku. Stále jsme se jen překřikovali se psem a nakonec se rozhodli 

jít spát. Měla to být noc prvního milování. Noc, na kterou budeme vzpomínat celý 

život. Noc, na kterou jsem se pečlivě připravovala. Týden jsem skoro nejedla, cvičila, 

chodila do solárka a koupila jsem si noční košilku skoro za dva tisíce korun!“ 
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Příště si najdu chlapa bez ps a 

Roztrpčený Ferda ale nesnesl zavřené dveře ložnice svého páníčka. Začal výt, 

štěkat a nakonec mlátit h lavou do skleněné výplně dveří. Martina si s Pavlem nestačila 

dát ani pořádnou pusu, natož nějaký sex. Nejhorší byla pro zklamanou Martinu 

Pavlova reakce. Čekala, že po ni bude Pavel toužit a  udělá všechno, aby jejich první 

milování bylo co nejkrásnější. Opak ale byl pravdou. Pavel vstal a se zamilovaným 

výrazem pustil psa do ložn ice. Ch lácholil ho a utěšoval, jako by mu snad Martina něco 

provedla… „Ten čokl se tvářil vítězně. O tom není vůbec pochyb. Uvelebil se mezi 

nás a hlídal. Celou noc jsme se k sobě nesměli ani přib lížit. Kdykoli jsem se jen 

pohnula, hned začal vrčet. Bála jsem se i vyčurat! Musela jsem spát otočená zády, 

protože jinak bych cítila jeho smrdutý dech. Hrůza. I povlečení bylo po něm cítit… 

Pavlovi to ale vůbec nevadilo. Hodil si ruku přes psa a spokojeně usnul. Jako by se nic 

nestalo!“ líčí Martina s údivem v hlase a je zřejmé, že ještě teď nemůže Pavlovo 

chování vůbec pochopit. 

Ráno se Martina vyplížila  z pokoje a sbalila si věci. By la rozhodnutá odejít a  

nikdy se nevrátit. Vztekle naházela všechny svoje věci do sportovní kabely a mrmlala 

si, že její příští známost nebude mít ani andulku, natož kočku nebo dokonce psa… Že 

je rozchod definit ivní, rozhodl nakonec samotný Pavel. Vůbec ji nezdržoval a  na 

rozloučenou se přiznal, že to byl test. Prý si každou takhle otestuje, protože láska ke 

zvířatům je pro něho prioritou. A kdo nemá rád zv ířata, nemá rád ani lidi…  

Zvíře versus partner 

Pokud vlastníte svébytného zvířecího miláčka – ať už ostřejšího ražení či třeba 

obřího vzrůstu, budoucího či nového partnera je třeba na to upozornit. Ne každý má 

rád překvapení. A je jasné, že pokud potenciální protějšek mazlíčka nikdy neměl, na 

leccos si bude muset zvyknout, ale nepředpokládejte, že musí nutně tolerovat psí 

chlupy v posteli a oslintané pantofle s okousanými pásky. Vše záleží na vzájemné 

komunikaci a  domluvě... 

(prud, Jackie) 
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5. Laviňák  
(napsala Olivie Bischofová) 

Konečně! Nastal závěr 1. pololetí a s ním vysvědčení, pololetní prázdniny 
a hned potom pro náš okres jarní prázdniny. Čtete dobře – uvažuji jako žáček 
či studentík. Také pracovníci ve školství takto přemýšlejí a fázují svůj život na 
školní rok, jeho pololetí a prázdniny. 

Již třetím rokem sleduji web Moravia Dog School a teprve letos se termín 
základního kurzu lavinového výcviku překrýval s našimi jarními prázdninami. 
Bylo rozhodnuto – jeden týden v zimě se budeme věnovat sami sobě a hlavně 
psům. 

Přáli jsme si nadělit si k 25. výročí naší svatby zimní dovolenou. Psi už 
k nám neoddělitelně patří, takže nás doprovázeli Tony a Bibinka. Mohli jsme 
s nimi trávit celé dny a taktéž jsme si užili – turistika, lyžování, řádění 
v aquaparku Tatralandia, večerní povídání s přáteli a skleničkou na zahřátí. 
Zbyl dokonce čas i na knihy a odpočinek. 

Delší dobu cítím, že canisterapeutičtí psi potřebují různorodé podněty a 
různé způsoby relaxace po své práci. Nejde jen o to nechat je dostatečně 
prospat nebo vyjít si s nimi do lesa či na louku. Čím větší pestrost činností, 
tím lépe. Možná se pes v některé činnosti „najde“ a bude ho to bavit. Pes to 
pojímá většinou jako hru. Takže proč nezkusit lavinový výcvik? 

Počátkem února jsme jedno sobotní odpoledne dojeli na Repiska 
nedaleko Jasné pod Chopkom v Nízkých Tatrách. Celkem dorazilo 16 pejsků, 
výcviku se zúčastnilo 11 psů. Kdo měl zájem, mohl absolvovat výcvik 
poslušnosti nebo obojí – lavinový výcvik i výcvik poslušnosti. Prvního dne se 
pejsci a lidé seznámili nejenom se sebou navzájem na první společné 
procházce, ale pro některé psy to znamenalo také první seznámení s příkrými 
točitými schody vedoucími k pokojům v chatičkách. Všechno zvládli na 
výbornou. 
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Další dny se trénovalo dvoufázově. Nejdříve jsme psy učili vyhledávat 
figuranta, aby vůbec pochopili, co po nich chceme. Pak se figuranti museli 
začít lépe ukrývat. Třetí den výcviku bylo přidáno noční vyhledávání, kdy se 
poznalo, který ze psů při hledání používá příliš oči a nikoli především větření, 
tzv. vysoký nos. 

Středa byla tím správným dnem odpočinku. Volno jsme měli my i 
pejskové. Někteří psi byli totiž příliš unaveni. Především ti, kteří vše prožívají 
emočně silně. Zátěží pro nervovou soustavu je také čekání, kdy psi jsou 
napjatí, kdy se už konečně dostanou v hledání na řadu. Naši psi neměli 
problém „dospinkávat“ celý půl den, kdy jsme lyžovali a teprve v pozdním 
odpoledni jsme s nimi vyrazili na dvouhodinovou procházku. Byli jsme rádi, 
že nikdo nepotkal nedospělého medvěda, který se teplým počasím předčasně 
probral ze zimního spánku a potuloval se asi 200 metrů od chatiček. Stopy ve 
sněhu nelhaly. 

Závěrem týdne jsme trénovali ve vyšších polohách na Brhliskách, kde 
konečně mohli být figuranti zasypaní sněhem. Psi měli za úkol najít hned 3 
figuranty. Naši psi si vyzkoušeli svezení kabinkovou lanovkou. Starší Tony 
vše zvládnul v pohodě a hrozně jej zajímali lyžaři, z výšky velcí jako 
mravenci. Mladší Bibinka měla trochu obavy nastoupit do té průhledné visící 
krabice, ale nakonec to také šlo.   

Poslední den byl soutěžní. Ve večerních hodinách se prověřovalo vše, 
co se naučili pejskové i jejich páničci. Záleželo na týmové práci psa a 
psovoda, jejich rychlosti a přesnosti vyhledávání, testovaly se také znalosti 
z přednášky o prevenci před lavinovým nebezpečím a o postupu při záchraně 
zasypaného člověka. 

Strávili jsme hezký týden, lidé byli příjemní a laskaví, panovala dobrá 
nálada a také jsme zažili legraci. Opravdu jsme relaxovali. Přestože nemáme 
v plánu se trvale věnovat záchranařině, byla jsem ráda, že jsme „přičichli“ 
k základům. Také jsem si potvrdila, že každý pejsek se realizuje v něčem 
jiném. Bibinku baví do roztrhání těla myslivost a aportování a hledání lidí ji 
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moc nezaujalo. Tonyho naopak – lavinový výcvik nadchnul a jeho výborné 
výsledky v závěrečné soutěži to potvrdily. 

Takže milí canisterapeuté, dopřejte svým psím pomocníkům aktivní 
odpočinek. Může to být cokoli: flyball, dogtreking, agility, tanec se psy, 
myslivost, pasení, mushing… Hlavně, že se odreagují od své pomáhající 
„profese“. 
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6. Canisterapie s útulkářem (napsala 
Gabriela Kunčická) 

 
Před rokem a půl jsem si vezla z nedalekého útulku asi roční fenku 

plemene chodský pes. A to do třípokojového bytu na sídlišti. Nervozita a 

neklid nás doprovázely jak cestou autem, tak i pěšky do šestého patra. 

Netroufala jsem si s ní na jízdu výtahem. Každodenním stereotypem -  

venčení - se situace zlepšovala. Zhruba po měsíci zvládla výtah i pobyt sama 

doma. Nejdůležitější věc, co jsem musela udělat, je vybrat jméno. Znělé, 

výstižné, obsahující hlásky R nebo S nebo X. Tato písmena mi tam nesmí 

chybět.  

 Nejprve to byla Rihana. A nakonec máme poprvé jméno: 

 
 

RIA 
 
 

Přestože se věnuji psům a jejich výcviku od dětství, vzala jsem si psa 

z útulku poprvé. Navázat kontakt a později vzájemnou důvěru není nic 

jednoduchého. Nevíme, čím vším si pejsek prošel, co zažil. Nám to trvalo (i 

podle tvých slov, Oli) půl roku. Ale za pět měsíců jsme měly canisterapeutické 

zkoušky v kapse. 

V loňském roce jsme začaly navštěvovat Domov pro seniory a Oázu pro 

psychicky nemocné ve Frýdku-Místku, a to co 14 dní, mimo prázdniny. Ty 

máme využity jednorázovými akcemi. Ria se zúčastnila v průběhu roku okolo 

deseti akcí. 

Ještě jí vadí trochu střelba, ale jinak je to socializována a vyrovnaná 

fenka. Máme v plánu absolvovat zkoušky ovladatelnosti i stopařské speciálky. 
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Uvidíme, jak se nám bude ve výcviku dařit. 

 
Chtěla jsem jen podotknout, že se dá pracovat s každým pejskem. Jsou 

různé psí aktivity, kde se můžete uplatnit. Záleží na vás, kterou si vyberete.   

 

Pod správným vedením zkušených výcvikářů, půjde vaše práce s 

čtyřnohým kamarádem snadněji a lépe. To platí nejen pro začínající, ale i 

pokročilé psovody, pořád je něco nového v kynologii. 

Pokud mohu poradit, vybírejte si cvičáky s dlouholetou praxí a tradicí.   

Záleží na vás. 

Přeji vám mnoho radosti a úspěchů s chlupatým parťákem! 



 

20 

7. Z blogu Lucie Paceltové 

Pomáháš se svým psem postiženým klientům? Tak za to úřadu 
zaplatíš! 

Klientka Šárka, já a můj Jimmy. 

Provozuji canisterapii šest let. Často kontaktuji v různých programech 
veřejnost a mám radost, že „hodní  pejskové“ začínají být obecně známí. V 
novinách i v televizi se o canisterapii objevuje stále více pořadů, lidé nás přijímají 
velice kladně. Ale existuje skupina vzdělaných lidí, ke kterým tyto zvěsti od 
devadesátých let dosud nedorazily: někteří úředníci, včetně nejvyšších. Vyzývám 
proto canisterapeuty z celé republiky - POKUD JSTE SE DOSUD NA ÚŘADĚ 
NENAHLÁSILI, UČIŇTE TAK A VE VŠÍ SLUŠNOSTI VYSVĚTLETE 
POJMY. 

Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, je jednou z 
metod rehabilitace. Nejznámější terapií je polohování, ale tím výčet činností 
nekončí. S klienty či pacienty se také procvičuje jemná a hrubá motorika, rozvíjí 
se sociální cítění a motivace k učení či k léčebnému procesu, zlepšuje se interakce 
klienta s kolektivem, snižuje se jeho případná agresivita, podněcuje se 
komunikace atd. O zooterapii, kam canisterapie patří, vyšlo již mnoho odborných 
článků i několik publikací, za všechny uvedu: Zooterapie ve světle objektivních 
poznatků, kolektiv autorů, editor M. Velemínský, Dona 2007. 
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O všechny formy humanitární kynologie je v ČR mezi majiteli psů velký 
zájem a patříme v těchto směrech mezi velmi kvalitní průkopníky, na což jsem 
hrdá. Zde je členění skupin psů, využívaných ve zdravotně sociálních oblastech: 

1. Psi servisní - vodící (pomáhají zrakově postiženým), asistenční (pomáhají 
vozíčkářům v každodenních úkonech), signální (upozorňují na blížící se 
záchvaty) 

2. Psi canisterapeutičtí - AAA (používaní k aktivitám za pomoci zvířat,) AAT 
(terapie za pomoci zvířat,) AAE (vzdělávání za pomoci zvířat), AACR 
(krizová intervence za pomoci zvířat) 

3. Psi záchranářští (vyhledávají osoby v terénu, v sutinách, ve vodě, v lavinách atd.) 
4. Psi diagnostiční (rozeznají některé nemoci dříve, než je diagnostikuje 
laboratorní vyšetření, zatím ve stadiu výzkumu) 

Je smutné, že ze psů servisních stát finančně podporuje pouze psy vodící. 
Náročný výcvik psů asistenčních, kteří nejsou o nic méně prospěšní, než psi 
vodící, přežívá díky sponzorům a dárcům. A ani majitelé vodících psů nemají na 
růžích ustláno - povinnost dávat psům v dopr. prostředcích  náhubek je pro ně 
zrušena jen v některých městech. Takže při cestování řeší nevidomí občané velké 
potíže a spory, proč jejich pes nemá náhubek - tohle třeba vůbec není o penězích, 
ale jen a jen o neochotě  a nekvalitních zákonech a vyhláškách. 

Teď zpět k canisterapii a jádru pudla: Canisterapeutický tým, navštěvuje 
obvykle klienty individuálně či skupinově 2x - 4x měsíčně. Jak si domluví 
honorář s ústavem, kam dochází, je jeho věc. Někde na tyto služby peníze mají, 
někde ne, takže většina týmů pomáhá zdarma nebo za symbolickou cenu, mnohdy 
ve svém volném čase. Jeden z mála způsobů, jak může stát těmto lidem poděkovat 
za jejich činnost, je prominutí daně ze psa. Podle zákona je však od poplatků 
osvobozena pouze osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdrav. 
postižením, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, 
osoba provozující útulek zřízený obcí a osoba, které stanoví povinnost držení a 
používání psa zvláštní právní předpis. Sazba  za rok činí až 1500,- Kč za jednoho 
psa a  snižuje  se poživatelům invalidního či jiného důchodu, pokud je to jediný 
zdroj jejich příjmů, až na 200,00 Kč za jednoho psa, při více psech se horní 
hranice zvyšuje. Zákon je tudíž neúplný a většina  humanitárních kynologů musí 
chodit prosit o výjimky a o změnu místní vyhlášky. 

Už když jsem v roce 2006 složila s mojí kolií u sdružení Podané ruce, o.s. 
(nezabývají se drogově závislými, jde o shodu názvu) první povahové testy, 
doporučili mi rozhodčí, abych zašla na městský úřad kam náležím a požádala o 
prominutí nebo snížení poplatků ze psa. V sídle sdružení ve Frýdku-Místku vyšli 
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radní příkladně vstříc a kladná pořízení měli členové i v dalších městech. Šla jsem 
tedy na úřad v Ostravě - Jih. Se žádostí tohoto typu se sice setkali po prvé, ale 
udělili mi výjimku a zprostili mne poplatků. Zpětně jim za to děkuji.  Canis jsem 
totiž dělala v rámci své práce, nepřidali mi za to a jako pracovník v sociálních 
službách v domově pro seniory, sekce volnočasové aktivity, jsem vydělávala 
čistého kolem 10 500,00 a platila nájem 7 000,00, na který jsem byla časem sama. 
Po čase jsem si vylepšila maturitu o dva roky na univerzitě (osvědčení o pedag. 
vzdělání) a plat v soc. službách se nehnul. Kdo se orientuje v pravých průměrných 
výdělcích, jistě se nediví. Tak mimo jiné i proto preferuji být OSVČ... 

Po svém přestěhování do Brna jsem šla se žádostí o výjimku i na MÚ Brno - 
Židenice. K mému překvapení ji ale nikdo ani nečetl. Zdvořile, ale jednoznačně mi 
bylo příslušnou úřednicí sděleno, že canisterapie se bude projednávat až  při 
schvalování vyhlášek pro příští rok, neb jsem teprve druhá osoba, která se žádostí 
přišla. Výjimky během roku již neudělují, prý je na to nový zákon. Takže jsem 
zaplatila 1500,00 a hotovo. To bych ještě chápala, zákon je zákon. Ačkoli ten, který 
zakazuje udělovat výjimky během roku, mi jako jediný neukázali, věřím v něj. 
Úředníci jsou zde pro dobro svých občanů a nelžou. Ale dost mne šokovalo, když 
jsem navštívila pana tajemníka a ten nejen neuměl canisterapii vyslovit („Jdete s tím 
cane? Už jsme vám odepisovali 2x - aha, vy jste jiná paní...“), ale vyslovil 
pochybnost, zda radní pro snížení poplatku canisterapeutům zvednou ruku v 
dostatečném počtu. Vždyť snížení zatím proběhlo pouze v Brně střed, tam někdo 
„loboval“, jinak nikde, prostě se s „cane“ nesetkali. V tu chvíli jsem se neovládla a 
řekla, že pokud radní nevědí vo co gou, nemohou objektivně hlasovat. A že kdyby 
měli canisterapeutům jejich činnost zaplatit, prohla by se kasa mnohem víc, než 
kolik se v ní ztratí prominutím poplatků. Pan tajemník mě ujistil, že mohu napsat 
elaborát a oni si jej pročtou, což jsem přijala jako dobré řešení. V duchu jsem se ale 
ptala, zda jsem určitě v osvíceném druhém největším městě ČR, když se na mě při 
mé prosbě dívají jako na vychytralou držgrešli, která jim akorát přidává práci. 

Ale přátelé, v jednom bodě měl pan tajemník pravdu: dokud se my, 
canisterapeuti, nepřihlásíme aktivně sami, tak se o nás úřady nedozvědí. Zjistila 
jsem soukromou anketou, že mnozí canisterapeuti žijí více na venkově a po 
přihlášení psa jako hlídacího mají poplatek mírný, tak  dosud nic neřešili. 
Nicméně já věřím, že za roky nezištné systematické práce máme na malou pomoc 
státu v podobě zproštění daně ze psa nárok. Dokud ale nepodnítíme vznik 
orazítkované kolonky, neexistuje na nás míra a máme smůlu. Dokud jsme úředně 
neviditelní, není divu, že se zákony ohledně psů pomocníků nehýbou  místa! Proto 
vás, kolegové, prosím, abyste přispěli svým dílem a provedli na svých městských 
úřadech osvětu. Doneste své doklady o zkouškách a potvrzení o činnosti, chovejte 
se co nejslušněji, ať máme dobrou reputaci - ALE NEDEJTE SE ODRADIT! 
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8. Výcvik a příprava na canisterapii 
(napsala Gabriela Kunčická) 

 
Zájemci se mohou obracet na cvičiště Sportovního klubu 

Policie, oddíl kynologie ve Frýdku-Místku. www.kynologie-fm.cz  
Členové Podaných rukou, o.s.  mohou bezplatně využívat prostory 
cvičáku. 

 
Kontaktní osoba canisterapie – Gabriela Kunčická, výcvikář 

SKP-F-M, členka a vedoucí zkoušek ZKO Ami-Dog F-M, členka 
zkušební komise canisterapie Podané ruce, o.s. 
Mobil: 605 300 997  gabriela.kuncicka@seznam.cz 
 

o poskytujeme informace všem zájemcům o canisterapii 

o výcvik canisterapeutických psů 

o výchova psů vhodných pro canisterapii 

o provádění canisterapie (modelové situace, návštěva 

blízkého Domova pro seniory) 

 

1. května 2009 se na našem cvičišti konaly opakovací 
canisterapeutické zkoušky a tím začala spolupráce s občanským 
sdružením Podané ruce, o.s.. Vzniklo zde již několik canistera-
peutických týmů. Stali se členy Podaných rukou, o.s.  Úspěšně 
pracují v různých zařízeních a dobrovolně se účastní prezen-
tačních akcí. 
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9. Cestování se psy, kočkami a fretkami je 
možné pouze s pasem dle nařízení EP a 

Rady (ES) č. 998/2003 

Základní pojmy: 

1.  Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. 
Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být 
čitelné. Tento způsob označení je pro cestování se zvířetem použitelný do 2. července 2011. Po 
tomto datu musí být psi, kočky a fretky označeni mikročipem. Označení mikročipem 
provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO 
normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v 
plemenných knihách, musí být označena mikročipem. 

2.  Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“) - je to jednotný doklad platný ve všech 
členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku 
písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro 
Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného 
soukromého veterinárního lékaře. 

3.  Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování 
provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. 

4.  Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý 
veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) 
k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 
0,5m.j./ml. 

5.  Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit 
další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a 
endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. 
V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce. 

6.  Schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný 
pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán „doklad o schválení a 
registraci“. Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.  

7.  Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a 
fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky 
pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním 
parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině. 

Zdroj: http://www.svscr.cz/index.php?basket=-
4988174&sid=3u9j8ggtt37eub9skiq4laepv7&art=930 
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10. Podporují nás:  

 

                       

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Finanční a věcné dary získané v roce 2010: 

Nadace OKD – 100 000,00 Kč 
Lesy ČR – 130 000,00 Kč 
TCL DigiTrade s.r.o. (informační technologie) – měsíčně  3 000,00 Kč 
Ing. Evženie Bubeníková – pravidelně 5 000,00 ročně 
Zdeňka Bittnerová – měsíčně 200,00 Kč 
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Ing. Jaroslava Ciahotná 
Globus Ostrava - hypermarket – granule a krmivo 
RHENUS Development, s.r.o. 
MVDr. Zbyněk Konvička – přejímky na  CT akcích 
Orijen - WEBER MLÝN 
Dibaq a.s.,výrobce výživových programů značky Fitmin 
HAPPY DOG Teplice 
 

Finanční a věcná podpora výroční akce  

Akvárium Olbrecht 
Helvita – prodej zdravé výživy  
Veterinární ordinace Velké Hamry 
Dibaq a.s., výrobce výživových programů značky Fitmin 
Regionální rada Moravskoslezsko – reklamní dárky hostům 
 

TOMBOLA na výroční akci – sponzorské dary 

Společnost Dibaq s.s. – barel Fitmin, polštář pro psy, tričko Fitmin PES, 
kšiltovka, pamlsovník 
Firma POLEDNIK, s.r.o. – 30 kusů sportovních cyklorukavic 
Happy DOG Teplice – granule / krmivo pro psy, složky a drobné dárky 
HARTMANN-RICO, a.s. – 7 x dárkový balíček 
LR- Health a Beauty Systems - 5 x dárková taška 
Oriflame – 2 x dárkový balíček 
Pivovar Nošovice – 3x kšiltovka, 2x tričko, ručník, polštářek, ponožky, nožík 

a 12x balíček zlatavého moku - pivo v plechovkách 
 

Další ceny věnovali: 

Dominika Naivert – barel na granule 
Ing. Petra Dubčáková -  drogist. balíček 
Ing. Hana Kudrnová – puzzle 
Bc. Katka Fajstlová – sladkou pozornost formou dárkových balíčků 
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Lucie Paceltová – dva obrázky v rámečku (originály její tvorby) 
Rajnochová Zuzana – upomínkové předměty a kniha 
 

Poděkování: 

Mgr. Jan Šebesta – výstavka canis 
Irina Tkačová – prezentace canis 
Ingrid Walterová – perníčky  
CHS Zámecké nádvoří – perníčky 
FA p. Kubala – postroje 
Hedvika Horáková, DiS. – tvorba webových stránek 
Bc. Monika Křístková – vedení účetnictví po dobu desetileté existence o.s. 
Manželům  Ing. O. Bischofová a Ing. R. Bischof – zpracování a tisk občasníku 
Vodítka 
 
Velký dík všem, kdo přiložili ruku k dílu a výroční akce se mohla 
uskutečnit!  
 
Podané ruce, o.s. - Projekt OsA jsou podporováni těmito sponzory: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Moravskoslezský kraj 
Zlínský kraj 

Statutární město Frýdek-Místek 
Statutární město Ostrava 
Statutární město Havířov 
Město Frýdlant nad Ostravicí 
Město Jablunkov 
Město Kopřivnice 
Město Otrokovice 
Město Třinec 
Město Vratimov 
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Obec Čeladná 
Obec Janovice 
Obec Vendryně 
 
Nadace OKD – 300 000,00 Kč 
Nadace ČEZ – 200 000,00 Kč 
Nadační fond TESCO – 53 000,00 Kč 
NROS ze sbírky Pomozte dětem! – 200 000,00 Kč 
Stormware, s.r.o. – ekonomické systémy 
BONO auto, s.r.o. 

 

 

 

 

Na obsahu tohoto Vodítka se podíleli 

Monika Olbrechtová 
Robert Bischof 
Olivie Bischofová 
Gabriela Kunčická 
Lucie Paceltová 
 

Vodítko formálně zpracovali:  

Olivie a Robert Bischofovi 
Monika Křístková 
 

Uzávěrka tohoto čísla: 6. 3. 2011 


