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Krásný předvánoční čas všem přátelům! 

Když jsem minulý týden cestou z práce míjel místo, které mne na jaře 

zaujalo zvláštním kouzlem, uvědomil jsem si, jak rok rychle utekl. 

Stromy už zase byly holé, jen místo nádherné zeleně byla pod nimi 

pestrá směsice barev spadaného listí. Na jaře mezi kmeny probleskovaly 

nesměle sluneční paprsky a teď už vidím jen těžké olověné mraky. Jak 

jsem psal loni v tomto čase o nastupujícím Roku psa, tak ten se blíží ke 

konci a sluší se rekapitulovat. Jenže místo obvyklého, co jsem dělal  

(nebo neudělal) v létě,  jsem se na to nyní podíval pohledem těch našich 

hafíků. 

 

„Páníčku, sliboval jsi více hraní, procházek, honiček a jak si to 

všechno konečně užijeme. Trochu ses sice snažil, ale místo aby ses 

věnoval nám, přibyli do domu malí „psí čerti“, kolem kterých se vše 

točilo. Samé „ťuťu muťu“ a my jsme byli na vedlejší koleji. Aspoň, že se 

mimina rychle učila, jak si udělat doskočiště z kytiček, která bota chutná 

nejlíp a kde se dá všude schovat. Musíme přiznat, že se nám po nich 

občas zasteskne. Na druhou stranu konečně opět přišla naše chvíle a my, 

dospělí psi, jsme mohli spinkat ve skutečné posteli, na polštáři – pravda, 

jen když jsme vyrazili na výstavu a panička to po nás nemusela prát. 

Taky jsme si báječně užili plavání, aportíků a dovádění, jen kdyby nás u 

toho neznámkovali rozhodčí. Ale byla legrace pozorovat páníky, když 

jsme je u zkoušky trochu „vypekli“. Nakonec jsme všechno zvládli a tak 

jsme konečně vyrazili i na ten hon v bažantnici. Musíme říci, že se nám 

to začalo brzy zajídat, pořád a pořád to samé - přinášet  mrtvé ptáky, 

ale páníci se to naučili celkem rychle i za nás.  

Takže nakonec ten rok nebyl tak špatný. Jen až se, můj pane, 

zamyslíš, co budeš dělat v tom následujícím, naplánuj tam alespoň tolik 

svého  času pro nás  jako  letos. 

 

P.S. Dejte přečíst tuhle zprávičku všem psím kámošům, ať taky 

„přitlačí“ na ty svoje lidi a sejdeme se na společné akci.  

 

Zdraví Vás 

Dino, Heda, Tony a Bibi  - jablunkovská smečka (tlapky při psaní jim 

vedl Robert Tom Bischof) 
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1. Akce Podané ruce, o. s.,  Frýdek-Místek v roce 2009 

Kromě toho, že pravidelně vykonáváme canisterapii v sociálních, 
zdravotnických a školských zařízeních a také v rodinách, jsme se 
zúčastnili nebo přímo organizovali tyto mimořádné akce: 

 

1. 4. 2009 Den zdraví, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
zdravotnická škola OSTRAVA. Osvěta canisterapie veřejnosti. 
Přítomné týmy: Helena Fejkusová, Monika Olbrechtová, Irina 
Tkačová a fotodokumentaci zajistila p. L. Prokopová (projekt OsA). 

18. 4. 2009 Den s Nadací OKD v ZOO Ostrava. Podané ruce se 
podílely na otevření nového pavilonu drápkatých opiček „Malá 
Amazonie“. Zábavného odpoledne pro veřejnost se zúčastnili 4 naši 
členové: Helena Fejkusová, Monika Olbrechtová, Monika Křístková, 
Štěpán Křístek. Bohužel, propagaci canisterapie prováděli bez pejsků, 
neboť ti nesmějí dovnitř ostravské ZOO.  

23. 4. 2009 Zábavné odpoledne v rámci projektu „Vzájemný svět“ 
v zařízení NÁŠ SVĚT v Pržně, kde součástí programu pro klienty 
byly soutěže v doprovodu canisterapeutických pejsků. Za Podané ruce 
se účastnily Irina Tkačová, Monika Olbrechtová, Helena Fejkusová, 
se svými psy.  

8. 5. 2009 Opakovací (rozuměj „obnovovací“) zkoušky canistera-
peutických psů ve Frýdku-Místku. Poprvé se představila při práci 
zkušební komise v novém složení.  

14. 5. 2009 Lidé lidem – přehlídka sociálních služeb a souvisejících 
aktivit, Ostrava.  Předávání canisterapeutických informací široké  
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veřejnosti, aktivity s canister. psy, vystoupení na jevišti – prezentace 
canisterapie s názornými ukázkami polohování atd. 

14. 5. 2009 Odpoledne s canisterapeutickými psy na Bílé – škola v 
přírodě, kde navštívily tři týmy PR děti 1. ZŚ  Frýdek-Místek. Děti 
trávily odpoledne plněním her a úkolů se psy.  

23. - 24. 5. 2009 Canisterapeutický víkend se seminářem a zkouškami 
ve Větřkovicích. 

31. 5. 2009 Odborná přednáška s praktickou ukázkou canisterapie, 
Akreditovaná vzdělávací instituce, Ostrava - Poruba. Se zmíněnou 
institucí spolupracujeme a přítomné pravidelně školí na kurzech 
v oboru canisterapie p. H. Fejkusová. 

4. 6. 2009 Přednáška o canisterapii s praktickým zaměřením. Naše 
organizace PR byla požádána Střediskem rané péče SPRP Olomouc 
o canisterapeutickou návštěvu, která proběhla jako jednorázová akce 
na pobytovém kurzu rodin s handicapovanými dětmi ve Velkých 
Losinách. Zúčastnily se dva canisterapeutické týmy PR: Irina 
Tkačová s fenkou Anetkou a Monika Olbrechtová s fenkou Keily, 
fotodokumentaci zajistila p. L. Prokopová (projekt OsA).    

28. 7. 2009 Canistrapeutické týmy Podaných rukou navštívily dětské 
mateřské centrum „Kolečko“ ve Frýdlantu nad Ostravicí v rámci 
příměstského tábor pro děti 6-12 let. Canisterapeutické týmy: Mgr. 
J. Šebesta, H. Fejkusová, A. Šlachta, M. Olbrechtová se svými psy. 
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30. 7. 2009 Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel 
oslovilo Podané ruce s přáním o Canisterapeutickou přednášku 
propojenou aktivitami s pejsky. Akce proběhla během rehabilitačně 
– rekondičního pobytu na RS Rajská Bouda v Malenovicích. Úvodní 
přednášku měla p. H. Fejkusová, která byla přítomna i se svou fenkou 
Jenny. Praktické ukázky canisterapie a zábavné činnosti mohli 
přítomní zažít i s fenkou Keily - p. M. Olbrechtová a fenou Anetou – 
p. I. Tkačová. 

27. 8. 2009  Vernisáž Bohumín – pořadatel Domov Jistoty. Tento den 
akce byl věnován canisterapii. Přítomny za Podané ruce byly H. 
Fejkusová a M. Obrechtová.  

5. 9. 2009 Hornické slavnosti s Nadací OKD v Karviné. Zastu-
povali nás Irina Tkačová,  Jan Šebesta, Ludmila Prokopová. 

5. - 6. 9. 2009 Canisterapeutický víkend se seminářem a zkouškami 
psů ve Větřkovicích. 

17. 9. 2009 Slezská Diakonie středisko Jordán Třinec. Úvodní 
přednáška s ukázkou canisterapie. Prezentovaly p. Olbrechtová, 
Fejkusová, Kadlubcová a jejich psi.  

5. – 11. 10. 2009 Týden Sociálních služeb ČR: Podané ruce 
prezentovaly sociální službu osobní asistence a přiblížily veřejnosti 
pojem canisterapie: 
7. 10. 2009 Frýdlant n. Ostravicí 
8. 10. 2009 Frýdek-Místek  
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8. 10. 2009 Úvodní ukázka s přednáškou o canisterapii Domov pro 
seniory Český Těšín. Prezentovaly paní Olbrechtová, Greinerová, 
Fejkusová se svými psy. 

18. 10. 2009 Canisterapeutická přednáška, Akreditovaná vzdělávací 
instituce, Ostrava – Poruba. 

4. 11. 2009 Den sociálních služeb Města Třince. Reprezentovaly nás 
Helena Fejkusová, Iveta Greinerová se svými pejsky a Eva Kadlub-
cová.  

21. 11. 2009 Psí pac z Podkrkonoší zorganizovalo své samostatné 
canisterapeutické zkoušky a seminář. Podívat se do Dvora Králové 
zajely Monika Olbrechtová – koordinátor canisterapie a Gabriela 
Kunčická - členka zkušební komise. 

26. 11. 2009 Domov pro seniory Třinec. Úvodní přednáška s ukáz-
kou canisterapie pro obyvatele domova a odborný personál. 
Zúčastnily se paní Kadlubcová, Olbrechtová, Fejkusová se psy. 

13. 12. 2009 Canisterapeutická přednáška s ukázkou pro poslu-
chače akreditovaného kurzu ,,Pracovník v sociálních službách“, 
Ostrava - Poruba - canisterapeutický tým H. Fejkusová a Jenny. 
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2. Svatobarborská sbírka 

Známe vítěze hlasování! 

 

Nejvíce hlasů v anketě Nadace OKD, které se na internetových 
stránkách www.nadaceokd.cz zúčastnily více než dvě tisícovky lidí, 
získalo občanské sdružení Dítě s diabetem. Díky přízni zaměstnanců 
OKD i dalších firem kolem nadace si společně s Občanským 
sdružením svatá Barbora rozdělí výtěžek Svatobarborské sbírky. 
Sbírka bude probíhat v prosinci a podpořit ji mohou také všichni 
zaměstnanci OKD i dalších firem, které podporují nadaci. 
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Celkové pořadí:  

1. Dítě s diabetem   911 

2. Podané ruce   412 

3. Slezská diakonie   338 

4. Vesica   255 

5. Ostravská organizace 
vozíčkářů  

 126 

(Čísla upřesňují počet získaných 
hlasů)  

 

 
 

Poděkování 

Ráda bych jménem vedení organizace „Podané ruce, o. s.“ 
poděkovala Vám všem, kdo jste podpořili naše sdružení svými hlasy 
ve vyhlášené Svatobarborské sbírce u Nadace OKD. 

Děkujeme Vám! 

   Za Podané ruce, o.s. 

Monika Olbrechtová, koordinátor canisterapie 
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 3. Zveřejňování fotografií 

Zkrácený přepis článku „Zveřejňování fotografií pořízených na 

výstavě“; autor JUDr. Radana Menšíková; Pes přítel člověka 11/2009  

  

 DOTAZ 

V jednom časopise byla v rámci reportáže z výstavy bez mého 

souhlasu uveřejněna fotografie mého psa při předvádění ve výstavním 

kruhu. Přestože na fotografii bylo zřetelně vidět i naše katalogové 

číslo, takže nebylo obtížné si obstarat můj souhlas s publikováním 

snímku, nikdo se v té věci na mne neobrátil. Fotografie se mi nelíbí, 

mohu požadovat nějakou nápravu? Jak mám postupovat? 

Ochrana osobnosti 

 Takto úzce uvedený problém právně upraven není, ale obecně se 
 uvedené oblasti týkají ustanovení o ochraně osobnosti, která najdeme 
jednak v Listině základních práv a svobod (kupř. článek 7, 10, 13), 
jednak v občanském zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Právo na ochranu osobnosti znamená, že zákon 
chrání náš život, zdraví, občanskou čest, jméno a projevy osobní 
povahy; a právě u naposled zmíněného se zastavíme. Fotografie 
zahrnujeme do pojmu „obrazové snímky osobní povahy“; ty podle 
zákona lze zveřejnit jen se svolením příslušné fyzické osoby, avšak 
z tohoto pravidla platí tři výjimky: 

• Zákonná úřední licence – použití k účelům úředním na základě 
zákona (např. při vyšetřování, v soudním řízení); zákonná 
licence úřední se nevztahuje na pořízení snímku (tam je tedy 
třeba souhlasu fotografovaného), pouze na jeho zveřejnění, 
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• Licence vědecká a umělecká – napadají mne třeba účely 
lékařské a 

• Licence reportážní – pro tiskové, filmové, rozhlasové a 
televizní zpravodajství. 

 

V těchto třech případech tedy k použití snímku není zapotřebí 
svolení fyzické osoby, která je na fotografii zobrazena. Avšak platí to 
jen za předpokladu, že fotografie budou použity: 

• přiměřeným způsobem (forma a rozsah použití musí odpovídat 
účelu) a  

• při respektování oprávněných zájmů dané fyzické osoby (musí 
být šetřena lidská důstojnost dotčené fyzické osoby); 

Přičemž tyto dva požadavky musejí být splněny kumulativně. 

Pokud by snímky, k jejichž pořízení nebo použití není třeba 
souhlasu dotčené fyzické osoby, anebo samotný způsob jejich použití 
mohly snižovat důstojnost fyzické osoby anebo její vážnost ve 
společnosti, může se dotčená osoba domáhat nejen toho, aby od toho 
bylo upuštěno, ale v některých případech i satisfakce ve formě 
náhrady nemajetkové újmy v penězích; pro úplnost je třeba dodat, že 
odpovědnost za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti je 
objektivní (tedy nezáleží na zavinění toho, kdo se neoprávněného 
zásahu do práva na ochranu osobnosti dopustí). 

Na okraj, licence reportážní se týká pouze v zákoně výslovně 
uvedených typů zpravodajství (nevztahuje se tedy automaticky např.  



 12
 

na zpravodajství internetové, v takovém případě se provozovatel může 
dopouštět porušení § 12 občanského zákoníku).  

Kdo smí fotografovat na veřejných akcích? 

Zjednodušeně řečeno: obecně všichni, pokud však nejde o některou 
z licencí uvedených v zákoně, měl by fotografující mít souhlas 
fotografované osoby; forma takového souhlasu není předepsána a 
v praxi se to má spíše tak, že kdo na veřejných akcích o fotografování 
nestojí, dá to najevo (stačí výmluvné gesto), když někdo naopak přímo 
„zapózuje“, těžko se může později odvolávat na svůj nesouhlas 
s fotografováním.  

Ovšem i ten, kdo fotografuje v rámci zpravodajské licence, by měl 
postupovat ohleduplně, ačkoliv souhlas fotografovaného nutně mít 
nemusí; osobně považuji za vhodné, když je výslovný nesouhlas 
fotografovaného respektován i v případě zpravodajské licence. 

Vystavovatel na psí výstavě musí počítat s tím, že jeho pes bude 
fotografován, zejména při prezentaci ve výstavním kruhu. Je pravda, 
že v kruhu není prostor na vyslovení nesouhlasu s fotografováním, ale 
po pravdě řečeno, není k tomu ani žádný důvod a priori (a mimo 
výstavní kruh může vystavovatel svou vůli dát zřetelně najevo). 

Zveřejnění pořízených fotografií 

Souhlas s pořízením snímku ovšem neznamená automaticky 
souhlas s jeho zveřejněním a autor fotografie si musí takový souhlas 
obstarat zvlášť. Pokud by fotografovaná osoba později svůj souhlas 
odvolala, i tomu musí být vyhověno. 
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Již víme, že bez souhlasu fotografované osoby může být 
fotografie zveřejněna jen v rámci příslušné licence (pro účely našeho 
výkladu se zabýváme jen licencí reportážní). Novináři (přinejmenším 
ti, o kterých se dnes bavíme) při své práci zpravidla dodržují jisté 
etické normy (ať již mají podobu psaných kodexů), respektují právo 
čtenářů (diváků) na úplné a nezkreslené informace a jsou si  také 
vědomi toho, že důvěryhodnost, slušnost a serióznost zvyšují autoritu 
médií. 

Pokud jde o oblast fotografování, obrazová stránka hraje stejně 
důležitou roli jako stránka textová a de facto se řídí stejnými 
obecnými pravidly – fotografie musí pravdivě reprezentovat realitu 
(zvolený záběr by neměl zkreslovat skutečnost), snímek by neměl 
nepřiměřeně narušovat soukromí fotografovaného a v neposlední řadě 
by fotografie neměla ani prosazovat zájmy fotografovaného (záměrně 
vynecháváme extrém – jakoukoli dodatečnou úpravu fotografie: je 
nabíledni, že je nepřípustná). 

Širší hledisko 

Dá rozum, že ochrana osobnosti se nemůže vztahovat na psa; 
striktně de lege lata se vše shora uvedené týká pouze a výhradně 
snímků, na kterých jsou zobrazeny osoby (ať již se psem nebo bez  
něj). Ale bavíme se o problému, v němž hraje roli nikoli osoba, nýbrž 
pes. 

Budeme na situaci nahlížet v širším kontextu: přestože se tím zákon 
nezabývá (zákon nikdy nemůže postihnout všechny oblasti 
společenských vztahů), je vhodné, aby se při pořizování fotografií na 
veřejných akcích tohoto charakteru postupovalo obdobně, ať je na 
fotografii pes zobrazen se svým majitelem, nebo sám. Jde o to, že  
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ačkoliv je fotografován pes, „ve hře“ je zájem ne tohoto psa, ale jeho 
majitele, tedy fyzické osoby. Co je zájmem vystavovatele? Aby 
publikované fotografie jeho psa pravdivě zobrazovala realitu a je 
pravdou, že fotografie vysloveně nevhodně zvolená poškodit 
vystavovatele může: fotografie je zpravidla neutrální, ale ruku na 
srdce – někdy také může stranit či zranit.   

Shrnuto: ačkoliv se zákon zabývá pouze pořizováním a zveřejňo-
váním fotografií osob, lze považovat za vhodné, aby se v případě 
fotografování na výstavě psů postupovalo analogicky i při 
fotografování a zveřejňování snímků samotných psů. Při pořízení a 
použití fotografií přiměřeným způsobem v rámci zpravodajské licence 
není souhlas fotografovaného potřeba, jsou-li respektovány zájmy 
dotčené fyzické osoby. 

Zpět k dotazu 

Časopis ke zveřejnění fotografie psa souhlas jeho majitelky 
nepotřeboval (ani v případě, je-li na snímku spolu se psem také jeho 
majitelka). Mimo pochybnost je, že fotografie byla pořízena a použita 
přiměřeným způsobem (reportáž) odpovídajícím účelu (zpravodajství 
o výstavě psů). Je těžké si představit, že by šlo o fotografii, která 
snižuje lidskou důstojnost vystavovatelky (snímek pochází 
z výstavního kruhu). 
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4. Canisterapeutický víkend s org. „Podané ruce, o.s.“ 

 

 

V krásném prostředí Větřkovic u Vítkova se ve dnech 5. - 6. 9. 2009 
konal již tradiční víkendový pobyt zájemců o canisterapii. Občanské 
sdružení Podané ruce z Frýdku-Místku využívá Agillity kemp majitelů 
Máčkových k této akci pravidelně dvakrát ročně. V krásném prostředí 
Oderských vrchů se skvěle cítí nejen budoucí canisterapeuté, ale pro 
jejich psí kamarády je to ideální místo, kde se mohou vyběhat, spí se 
svými páníčky v chatkách, mohou i aportovat z několika blízkých 
rybníků. Co si víc pes i jeho pán může přát. 
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 Akci ve Větřkovicích vždy připravujeme v dostatečném předstihu, 
ale stejně jsme ve stresu. Jaké bude počasí, zda všichni účastníci 
dorazí, zda neonemocní někdo z týmu zkušební komise, zda se 
nezapomnělo na diplomy, materiál k semináři, zda nezůstaly někde 
dárky od sponzorů pro účastníky akce. 

Organizační zajištění celé akce měla na starost koordinátorka 
canisterapie paní Monika Olbrechtová. Ta z nás všech měla asi 
„největší nervy“, vždyť vše bylo na ní a pokud by něco opomněla, 
muselo by se použít krizového scénáře. 

Ale vše z nás opadlo hned sobotní ráno, když se do kempu začali 
sjíždět účastníci akce se svými pejsky i hafany. Od dvojice čivav až 
po hovawarta, nejvíce bylo zlatých retrieverů a labradorů, přijel i 
pudlík, bulík, shih-tzu. Celkem 25 psů, kteří se určitě těšili na nové 
kamarády. Projevovali to neustálým očicháváním terénu, vrtěním 
oháněk i poštěkáváním. Jejich majitelé sice nic neočichávali, ale určitě 
se také radovali z krásného dne, s předzvěstí nových informací a hrdi 
na své psí svěřence. 

Po nezbytné přejímce psů veterinárním lékařem, byli postupně do 
areálu vpuštěni všichni účastníci akce a báječný víkend mohl začít. 
Program obou dnů byl časově i obsahově náročný, ale bylo 
pamatováno na odpočinek pro psy i jejich majitele. Okolí kempu si za 
hezkého počasí zaslouží i delší procházku a přímo v kempu jsou 
instalovány překážky na agillity, které jsme mohli také využít. 

Sobotní dopoledne i část odpoledne bylo věnováno seminářům o 
canisterapii. Jsou určeny nejen samotným účastníkům zkoušek, ale i 
odborné a laické veřejnosti. Pro uchazeče o zařazení do 
canisterapeutických týmů je účast povinná. Vedení našeho  
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občanského sdružení nechce nové canisterapeutické týmy po 
úspěšném absolvování zkoušek pouštět do terénu bez teoretických 
znalostí. Množství zájemců o canisterapii z řad laiků, nám dokazuje, 
že pořádání semináře není vůbec zbytečné. 

Je již tradicí, že úvodní seminář o canisterapii a možnostech jejího 
použití pro lidi s různými zdravotními či sociálními problémy, měla 
dvojice autorek skript Canisterapie v praxi Mgr. Olga  Mičulková a 
Helena Fejkusová. Při tomto semináři sice poprvé chyběla ze 
zdravotních důvodů paní Mičulková, ale dvojice má již zavedený 
scénář, který její kolegyně zvládla za obě. Součástí teorie je i ukázka 
polohování a různých přístupů ke klientům, s tímto přednášejícím 
spolehlivě pomáhá devítiletá fena, labradorka Jenny.  I jí patří veliký 
dík! Bez fotodokumentace a ukázek v přímém přenosu, by to určitě 
nebylo ono. 

Další hodnotnou přednáškou obohatila průběh přednáškového dne 
slečna Bc. Lenka Parůžková, která fundovaně hovořila o etologii psů. 
Její profesionální přístup a komunikační schopnosti nenechaly nikoho 
na pochybách, že je určitě nejen teoretik ale i praktik. 

Velmi důležitou a nepostradatelnou náplň činnosti měla zkušební 
komise vedená paní Ing. Olivií Bischofovou. Již v jarním termínu 
canisterapeutických zkoušek tato komise, byť složena teprve na 
začátku roku, ukázala, že jsou opravdovými odborníky na posuzování 
canisterapeutických týmů. Vždyť na každé dvojici uchazečů je něco, 
proč by je většina z nás do terénu pustila. Chtějí pomáhat, tak ať 
pomáhají. Ale zmíněná zkušební komise našeho sdružení je odborně 
na výši, chování psů ve stresových situacích mají zmapováno. Nedají 
se ničím ovlivnit ani ošálit. A jako nejdůležitější považuji to, že  
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canisterapeutům i nováčkům v této činnosti dovedou poradit. Když se 
něco nezdaří, většinou to psům zkazí jejich majitelé, jsou schopni 
nasměrovat psovoda, aby to se psem příště zvládl. Neodradí zájemce o 
canisterapii, ale navrhnou, jak se má připravit na další termín zkoušek 
nebo na rovinu sdělí majiteli, že jejich čtyřnohý kamarád opravdu na 
canisterapeutickou činnost vhodný není.     

V průběhu soboty již probíhaly i opakovací zkoušky aktivních 
canisterapeutických týmů. Pod pojmem opakovací si ale nesmíme 
představit tým, který úspěšně zkoušky nesložil a snaží se uspět 
napodruhé. Tzv. opakovač, jak je pracovně nazýváme, je tým, který 
aktivně pracuje a po dvou letech od posledního testování musí opět 
před zkušební komisi. Znění zkoušek pro nováčky i opakovače je 
zcela totožné. Jen se tím přesvědčujeme, že zvíře je způsobilé být 
součástí canisterapeutického týmu. Pokud mělo nějakou negativní 
zkušenost, že tato nezanechala na jeho chování žádné následky 
například projevy útoku či útěku. Vše se vyvíjí a je třeba mít neustále 
na paměti, že pes je zvíře a i člověk se může změnit.  

V sobotu bylo přezkoušeno 9 již pracujících canisterapeutických 
týmů (CT se co 2 roky opakují) a všichni uspěli. S certifikátem, který 
od zkušební komise obdrželi, budou nadále moci provádět canisterapii  
a dělat radost mnoha našim spoluobčanům s handicapem nebo 
seniorům. 

Na semináři i při samotných zkouškách se u nás školily členky 
zkušební komise z organizační jednotky  Psí pac z Podkrkonoší, která 
patří rovněž k našemu občanskému sdružení. Zkušební komise tam 
byla teprve nově ustavena. Dosud museli nováčci i opakovači na 
zkoušky na sever Moravy do centrály sdružení. Školící se komise oba 
dny sledovala průběh zkoušek, účastnila se semináře, vyjadřovala své  
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názory. Představenstvu Podaných rukou i stávající zkušební komisi 
jde hlavně o to, aby byl průběh zkoušek stejný v obou organizačních 
jednotkách. Základem jsou odborné semináře, které musí podávat 
stejné informace. A obě zkušební komise musí spolupracovat na 
případných změnách ku prospěchu celého občanského sdružení a 
hlavně pro správnost provádění canisterapie. 

Samotné canisterapeutické zkoušky začaly už v sobotu i pro 
nováčky - přihlášeno bylo 16 psů. V podvečer si všichni splnili 
předvedení základní poslušnosti a přivolání po rozdráždění nebo 
rozdovádění psa. 

Večer jsme toho už měli všichni dost a soustředili jsme se do tepla 
kulturní místnosti, kde jsme diskutovali o zařízeních, které 
navštěvujeme a samozřejmě o našich psech a jejich neuvěřitelných 
schopnostech. 

Druhý den dopoledne už bylo vše podřízeno plnění jednotlivých 
bodů zkušebního maratonu. Pejsani ukazovali, jak reagují na skupinu 
hlučných neznámých lidí, kteří se měli snahu nejen překřikovat, ale i 
prát. Dále se svým pánem museli předvést netečnost na procházce, 
kde je míjel běžec a vzápětí u nich přistál na zemi člověk s podezřele 
řinčícím ruksakem. Dvojice ukazovaly, jak budou pracovat s 
člověkem se smyslovým nebo tělesným handicapem, s člověkem na 
vozíku, zda vydrží s úplně cizím člověkem ležet na dece a nechat se 
hladit. Úkolů hodně a mnohá jejich zadání jsou chronicky známá. Ale 
vždy je to pro zkoušené stresující, a to se přenáší  i na psy. 

Dovolím si shrnout informace o velmi dobře prožitém víkendu. 
Canisterapeutické týmy, které uspěly a budou moci navštěvovat naše 
postižené spoluobčany, si odvážely nejen krásné zážitky, kontakty na  
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nové přátele, ale hlavně opravňující certifikát k provádění caniste-
rapie. 

Všichni ostatní, kteří se zúčastnili jako doprovod zkoušených, jsou 
bohatší o nové poznatky o tolik potřebné aktivitě, jakou canisterapie 
bezesporu je a také o nová přátelství, která byla o víkendu navázána. 

Realizační tým i zkušební komise si oddychli, že se víkend zdařil. 
Počasí to jen dokreslilo, sponzoři byli štědří, účastníci seminářů i 
zkoušek odjížděli spokojení.  

A jen jsme ukončili jednu akci, připravujeme akce na příští rok! 

A to hlavně proto, že nás lidé tolik potřebují a máme přece báječné 
psí kamarády!  

Děkuji všem lidem se srdíčkem na dlani, kteří poznali, že jejich 
pejsci jsou schopni dělat radost nejen jim samotným, ale úplně cizím 
potřebným lidem. Snažme se to takovým dobrým lidem i psům 
umožnit. 

Za představenstvo organizace Podané ruce, o.s.     

           Helena Fejkusová, předsedkyně 

(tento článek byl ve zkrácené formě zveřejněn v č.12/2009 časopisu 

Pes přítel člověka) 
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Sponzorem podzimního canisterapeutického víkendu ve Větřkovicích 
byla firma 

„Weber-Mlýn“,výhradní dovozce krmiv. www.orijen.cz 

 

Projekt koordinace canisterapie finančně v letošním roce podpořila 
„Nadace OKD“. 
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5. Kessy a Azan Renaty Hejtmánkové na obrázcích dětí. 
(připravila Olivie Bischofová) 

 

Renata Hejtmánková je naší velmi aktivní členkou. Pracuje pro 
Canisterapeutické centrum Zlín. Mám ráda její neformální a srdečné 
chování, které se ukazuje i v tom, že nezapomíná na Podané ruce ani 
v současné době, kdy se věnuje své druhé ratolesti na mateřské dovolené. 
Vždy potěší, když na e-mailovou adresu zkušební komise dorazí mailík 
s přáním k Velikonocům, Vánocům apod. od Renaty, jejich mužských 
v rodině, borderek Azi, Kessi, morčátek a ještěrek. 

Velmi ráda zveřejňuji obrázky dětí ze ZŠ Hřivínův Újezd, které nemohou 
zapomenout na návštěvu Renaty a jejich pejsků ve škole. Opravdu se 
podařily: 
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Dominik Vrba, 11 let – Azan a Kessy 

 

Natálie Šebestová, 7 let – Azan a Kessy 
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Tereza Kalusová, 10 let – Azan a Kessy 

 

Nikola Pospíšilová, 11 let – Azan a Kessy 
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Renata Hejtmánková nám již před časem poslala 2 krátké články. 
Jak sama říká, je to vždy taková její úvaha a pocit z dané věci. 

 
Dům dětí a mládeže Astra na Jižních svazích – přednáška 

Dnes 11. 3. 2009 jsem byla s Kessi, Jiříčkem, Honzou a jeho 
dcerou v Astře na Jižních svazích na přednášce o canisterapii pro děti. 
Pracovat s dětmi mě moc baví, takže každá přednáška je pro mě 
velkou výzvou, snad si všichni zúčastnění z toho, co řeknu nebo 
předvedu, vezmou alespoň hrstečku nějakých poznatků.  

Děti byly jako vždy super a tvářily se, že je to velmi baví. Pustili 
jsme krátké video, aby navodilo atmosféru. Honza nám popovídal 
něco o canisterapii a seniorech, předvedl nám s jeho fenkou Florou pár 
cviků poslušnosti, jelikož i tohle ke canisterapii patří. Já jsem povídala 
o polohování a dětech s DMO (jen krátce, jelikož tohle téma je pro 
menší děti složitější, ale zároveň je dobře, že se jim dostává 
canisterapie do podvědomí). Kessi  předvedla, co navíc se dá takový 
pejsek naučit, jako je třeba couvání, otočky a jiné. A taky s pomocí 
mého syna Jiříka jsme dětem předvedli polohu ,,vajíčko“ (je to 
poloha, kde si děťátko chrání při napadením psa důležité místa na 
těle), popovídali jsme si, jak přistupovat k pejskům volně pobíhajícím  
(to spíše nepřistupovat!) a taky k pejskům, které známe. Pak si děti 
vyzkoušely polohování, a to byla část, která se jim nejvíce líbila. 

Florinka a Kessinka byly moc šikovné a tímto je velmi chválím a 
dávám dík, za to, že máme tak bezva pejsky, kteří nám umožňují se 
právě canisterapii a všemu kolem ní věnovat. Taky děkuji Honzovi, 
jeho dceři a mému synovi Jiříčkovi za pomoc. 
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Přednáška pro studenty Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 

6. 4. a 7. 4. 2009 (pondělí a úterý) jsme měli přednášku o caniste-
rapii pro vysokoškolské studenty. Byly to dvě přednášky v jeden den 
po dvou hodinách. V pondělí jsem na přednášce byla s Jitkou 
Mokrejšovou a pejskem Santim, Martinou Vlkovou a mojí  fenečkou 
Kessi. 

Přednáška z mé strany byla velmi zajímavá, pověděly jsme, v 
jakých oblastech se dá canisterapie využít, nechyběla ukázka 
polohování, jaké druhy zvířecí terapie jsou, něco o našem Canistera-
peutickém centru, atd., ale zřejmě jsme ji studentům podaly odborněji, 
jelikož mně přišlo, že se studenti téměř vůbec nezapojovali nebo se 
jen nechtěli ptát, nevím. 

V úterý jsem byla na přednášce s Ivou Dvořáčkovou Šumberovou a 
její fenkou Oli. Po zkušenosti z předešlého dne jsme se hned na 
začátku domluvily, že přednášku pojmeme spíše více povídáním ze 
života. Jelikož Oli, fenka Ivi, je asistenčním psem jejího syna Marka, 
tak jsme studentům i názorně předvedly rozdíl mezi pejskem 
asistenčním a canisterapeutickým. Vysvětlily jsme, si jaké rozdíly jsou 
ve výcviku těchto pejsků, opět nechyběla názorná ukázka polohování. 

Studenti se velmi krásně zapojovali a měli podstatně více otázek, a 
to bylo bezva.  S Ivou se mi spolupracovalo úžasně, je to takový 
sluníčkový človíček a těším se na jakoukoliv další spolupráci s ní. 
Doufám, že je to oboustranné. 

Hejtmánková Renáta 
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6. Flat v nouzi 
(Olivie Bischofová) 

 

Chci vám vyprávět příběh. Mám chovatelskou stanici Flat Coated 
Retrieverů. Byl počátek října. Na stánkách své známé jsem našla 
upozornění, že v Ostravě koncem září 2009 byla odchycena asi 2-letá 
fenka FCR s nečitelným tetování a byla umístěna v Ostravě do 
třebovického útulku. Flatů s průkazem původu zase tady tak moc není, 
určitě se po ní někdo shání, myslela jsem si. Také jsem na ni 
upozornila na webu své chovatelské stanice.  

Začal listopad, fena stále ještě pobývala v útulku. Začala jsem si 
pohrávat s myšlenkou ji adoptovat ke své smečce. Rozum však říkal 
ne – to už nezvládneme. 

Osud této fletičky se však zanedlouho otočil k dobrému. Na Sv. 
Martina si ji osvojila rodina, kde flaty už pár let chovají. Cbovatelé, 
kteří se scházejí na internetovém flatím fóru pomáhali a jako 
v detektivce se postupně odhalovala identita fenky. Žila původně 
v Ostravě, pak byla darována na Bruntálsko. Odtud se záhadným 
způsobem dostala opět do Ostravy a její bruntálští majitelé ji 
nepostrádají, naopak potvrzují SMS  původní majitelce, že je vše OK. 
Konec dobrý vše napraví. Její noví osvojitelé z Olomouce mají s flaty 
a jejich povahou zkušenosti a milují je. A mají smysl pro humor. Jen 
si to přečtěte: 
 

„Poslyšte strašlivý a ukrutný příběh, kterak moje šustka k utržené kapse 

přišla. Trošku thriller, trošku sci-fi. S koncem šťastným i nešťastným, podle 

úhlu pohledu. Slabší povahy ať dále raději nepokračují nebo si nachystají na 

noční stolek lampičku a stilnox...  

Bylo jedna flatí holčička, flatí holčička ve flatí rodince, s maminkou a 5 

sourozenci. Spolu dováděli, ožužlávali si ouška, vylévali misky s vodou, tahali 

se za ocásky a to tak dlouho, než jim byli dva měsíce a vykutáleli se do 

nových domovů. Holčičku si odvezli do Ostravy, k rodince dvou 

mrňavoučkých a chlupaťoučkých papilonků. O této životní fázi holčičky  
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nemáme detailní znalosti, můžeme se jen dohadovat, že flatí elán a 

pohybové nároky jsou přeci jen trošku jiné než papilonů a mohly mírně 

zaskočit novou rodinku. Pak se do toho nějak vložilo stěhování a všechno to 

dohromady vedlo paničku k rozhodnutí, že na flatí elán nemá dispozice a 

rozhodla se najít holčičce nové pánečky. Dala si inzerát, že daruje flatí slečnu 

a pak už jen vybírala holčičce vhodný nový domov. Vybrala a holčička 

putovala do nové rodiny do Bruntálu. To jí byl zhruba rok. No a pak se to 

celé nějak zašmodrchalo, zřejmě došlo k prolnutí několika vesmírů a realit, 

neboť holčička se náhle octla zpět v Ostravě, ovšem nikoli v původní rodince, 

ale v domku plném dalších psů všech tvarů a barev a hodných tet, co se 

nechávaly olizovat a uměly podrbat a navíc dobře vykrmovaly - realita 1. V 

realitě 2, ale holčička pořád byla v Bruntále. V realitě 1 po pár týdnech 

flatička snad naposled změnila působiště a opět se vydala na jih, tentokrát 

ještě trošku dál, až na Hanou, kde se v novém domečku potkala s mojí 

šustkou a ve snaze dostat se k drobkům z piškotů roztrhala ta ludra 

šustečce kapsičku na cimprcampr!!! A při tom je naše flatička vlastně pořád 

v Bruntále a prý se jí vede náramně. Aspoň v Bruntále jsou o tom 

přesvědčeni.  Ale vykládejte to mojí šustce... “ 

(vyprávěla Tereza Sorbiová) 

 

Naprosto souhlasím s tím, co napsala na fóru  jedna chovatelka flatů:   

„Terezka si zaslouží od Ježíška novou šuštákovou bundu…”  Já dodávám, že 

nejenom bundu!  
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7. První canisterapeutický víkend v  Podkrkonoší 

Listopadový víkend 21. -  22. 11. 2009 patřil ve Dvoře Králové nad 
Labem canisterapii. Poprvé mohly uspořádat naše kolegyně z organizační 
jednotky „Psí pac z Podkrkonoší“ canisterapeutický víkend, jehož součástí 
byly povahové testy psů a seminář o canisterapii. 

Pět nově proškolených komisařek dalo své síly dohromady a výsledkem 
bylá velmi povedená canis-akce. Místem konání se stal areál Nový svět - psí 
útulek, cvičiště kynologického klubu a ZKO, jezdecký oddíl ve Dvoře 
Králové nad Labem. Proto se ne vždy tichými pozorovateli stali koně a 
doslova zvědavé krávy.  

Kapacitu canisterapeutických zkoušek zaplnilo třináct pejsků se svými 
páničky a paničkami. Měli jsme možnost pozorovat reakce tří zlatých 
retrieverů, tří border colií, dvou rotweilerů, labradora, bernského salašnického 
psa, bígla, pitbull teriéra a jednoho křížence NO+BSP. 

Devět pejsků přistoupilo k testování poprvé a čtyři opakovaně jako již 
canisterapeuticky pracující pejsci. Zkoušky psa se musí pravidelně co dva 
roky obnovovat. 

Nová zkušební komise PP, pracovala uváženě a s rozmyslem. Dobrou 
radou a podporou na místě samotném jsme byli i my z Podaných rukou. 
Pověřené za organizaci „Podané ruce, o.s.“ ke kontrolní návštěvě byly p. 
Gabriela Kunčická - členka zkušební komise PR a koordinátora canisterapie 
p. Monika Olbrechtová. 

V prvním víkendovém dni, po brzké veterinární přejímce psů byl zahájen 
dobře připravený seminář. Většinu příspěvků pečlivě vypracovaly samotné 
členky zkušební komise PP. V sobotním odpoledni proběhla prví část 
canisterapeutického testování psů. Diskusní nedělní ráno dalo prostor 
k dotazům, následně jsme se přemístili do nedalekého zařízení pro seniory.  
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Nedělní část canisterapeutických zkoušek proběhla ve vstupní hale 
domova pro seniory, kde se vděčnými pozorovateli stali sami obyvatelé. 

Organizaci celé akce hodnotím velmi dobře, práci zkušební komise PP se 
nedá nic závažného vytknout. Úspěšným absolventům canisterapeutických 
zkoušek chci blahopřát a těm, kteří neměli to štěstí, musím vzkázat, mějte i 
nadále rádi své pejsky, oni netuší, co bylo špatně. Trpělivostí a láskou 
dokážete zázraky! 

Co dodat na závěr? „Psí packy“ se o nás - „Podané ruce“ na akci pečlivě 
staraly. 

„Packy“, děkujeme Vám, že jsme se „my ruce“ u Vás neztratily!  

Postřehy z akce zaslala 

Monika Olbrechtová 
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8. Různé 
 
a) Zájemci o výcvik canisterapie z okolí Frýdku-Místku se mohou obracet 
na cvičák „SPORTOVNÍ KLUB POLICIE“ 
(www.kynologie-fm.cz). 
Výcvikové dny : Út a Čt.........od  15:00 hod, So.....od 9:00 hod 
Kontaktní osobou pro canisterapii je p. Gabriela Kunčická 
mob.: 605 300 997 
Gabriela.Kuncická@seznam.cz 
 

b) Seminář na téma Canisterapie v praxi pořádá 29. 1. 2010 ve Vyškově 
Sdružení „Piafa“. Pro přihlášení a další informace volejte p. Darinu 
Rájovou, tel. 731 650 788, nebo napište na e-mail piafa@piafa.cz a do 
předmětu uvádějte „canisterapie v praxi“. Více informací najdete na 
webových stránkách www.piafa.cz. 
 

c) Nabídky výstroje: 

- členové i nečlenové organizace Podané ruce si mohou zakoupit trička 

s logem PR: 150,00 Kč vel. M nebo L, barvy: modré, zelené, červené, 

oranžové a žluté. 

- postroj canisterapeutického psa - koupě možná jen pro členy PR: vel. XL/ 

170,00 Kč (labrador aj.), vel. L/ 160,00 Kč, vel.M/ 150,00 Kč (border collie 

atd.) 

- vodítko s označením CANISTERPIE si mohou zakoupit nejen  členové 

Podané ruce, o.s. Vodítko pro menší plemena (100,00 Kč) šíře 1,5 cm. 

Vodítko pro větší plemena (150,00 Kč) šíře 2,5 cm a délka 149 cm + 

karabina. 
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Vše je možno zakoupit u koordinátorky canisterapie paní Moniky 

Olbrechtové, v případě zaslání se k ceně účtuje poštovné. 
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9. Pár slov koordinátorky canisterapie 

Milí přátele Podaných rukou, pomaloučku se blíží závěr roku a s ním 
přichází nejen čas vánoční, ale i rekapitulace času uplynulého. Snažíme se na 
poslední chvíli dohnat, co jsme tak dlouho odkládali, finišujeme na všech 
frontách. 

I já se musím ohlédnout za sebou, zda je vůbec znát, že jsem tady tento 
rok byla a pracovala jako koordinátor. Když nebudu počítat únorový měsíc, 
kdy mi ve výběrových kolech byla dána důvěra vedení PR, mohla jsem si 
užít deset měsíců zajímavé a vyčerpávající práce. Nevím, zda jste si užili i 
Vy mne, ale s kým jsem měla tu čest řešit nějakou záležitost, bylo mi ctí. 
Deset měsíců se jeví jako dlouhá doba, než se však člověk rozkouká, jsou 
tady téměř Vánoce. Uběhlo to jako voda v potoce, jehož silný proud mě 
divoce nesl canisterapeutickou problematikou. Věřte, že práce na této pozici 
bylo, je a stále bude dostatek. Povinnosti na mou osobu kladené jsem se 
snažila zvládnout, jak jen nejlépe dovedu.  

Díky caniskoordinátorské práci jsem se dostala blíž k lidem, kteří naši 
neziskovku před léty založili – předsednictvu. Věřte, že jsou to lidé s velkým 
„L“. Každý z Vás dobrovolníků si zaslouží veliký obdiv, ale před lidmi z 
vedení musím smeknout. Nevnímají osmihodinovou pracovní dobu, pracují 
nonstop, volné víkendy téměř neznají, reagují na nepřetržité dotazy, každého 

vyslechnou a poradí, pomohou a podrží ho. Nepřeháním, když řeknu, že jsou 
to lidé na svých místech. Nikdo z nich se neptá: „A co z toho budu mít já, co 
za to…?“ Svá srdce mají prostě tak nadstavená. 

Vám, canisterapeutům, musím poděkovat za trpělivost s mou 
„maličkostí“ a skvělý kus krásné práce, který za Vámi zůstává. Jste skvělí, 
že milujete své pejsky a podělíte se o jejich lásku s lidmi, kteří mají 
smutnější osudy. Během dvou letošních canisterapeutických víkendů jsem 
poznala spoustu nových milých tváří, na které člověk vždy rád zavzpomíná.  
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Nemohu opomenout novou sestavu zkušební komise PR a nové komisaře 
Psí pac z Podkrkonoší, ti všichni profesionálně a s přehledem zvládli 
otestovat nové i stávající pejsky. Ráda bych jim touto cestou vzkázala, že si 
Vážím každého člena a jsem potěšena, že jsem je měla možnost poznat blíž.  

Monika Olbrechtová 

 

 

Přeji všem členům Podaných rukou a 
příznivcům canisterapie krásný závěr 
roku, pevné zdraví Vám i Vašim psím 
miláčkům! 
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Na obsahu tohoto Vodítka se podíleli: 

Helena Fejkusová, Robert Bischof, Olivie Bischofová, Monika 
Olbrechtová  

 

Vodítko formálně zpracovali:  

 Olivie a Robert Bischofovi,  Monika Křístková 

 

 

 Uzávěrka tohoto čísla: 10. 12. 2009                           

 

 

 

 

Za celou organizaci Podané ruce 

přejeme pohodové, neuspěchané 

Vánoce a splnění všech tajných 

přání 


