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 Milí přátelé, 

 

krásné ráno, poledne či večer (záleží na tom, kdy nás rádi čtete) 

všem členům i přátelům Podaných rukou! 

Již asi počtvrté přepracovávám tento úvodník. Nejprve jsem neměl 

další materiály pro celé Vodítko, potom dění v našem sdružení nabralo 

neuvěřitelně rychlý spád událostí a vše ostatní šlo stranou. Následně po 

valné hromadě, kdy jsem to chtěl konečně dotáhnout do konce, se zase 

přihlásily odsouvané problémy, takže až nyní v době červencových 

svátků jsem našel čas a klid, abych zkompletoval příspěvky pro Vodítko. 

Alespoň jsem pro vás posbíral pár zajímavých tipů. 

Ještě začátkem tohoto roku to vypadalo, že světová krize zasáhla i 

naše sdružení. Valily se na nás nepříjemné zprávy a vypadalo to, že naše 

činnost bude pro letošní rok velmi omezena. Naštěstí jsme se z této 

situace díky maximálnímu úsilí aktivních členů a za pomoci dobrých 

přátel sdružení dostali. 

Z depresivních nálad i dlouhé, zasněžené zimy jsme se rychle 

přehoupli do letních dnů a doufám, že i vaše myšlenky a stavy duše 

zažívají stejné znovuzrození jako příroda. Třeba vám zpříjemníme 

chvilky čtením příběhů naší členky Lucie Paceltové, nebo pohledem na 

její obrázky. Určitě vás zaujme prvotina knihy mladé autorky, kterou 

vám přinášíme v tomto Vodítku celou. Takže příjemnou zábavu při čtení 

a prohlížení, mějte se svými čtyřnohými kamarády krásné letní dny, 

občas si na nás vzpomeňte, pošlete pár řádků nebo obrázek pro potěchu 

všech čtenářů Vodítka. 

  

Za autory Vodítka 

 

Robert Tom Bischof 
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1. Pozvánka na canisterapeutický víkend 

 
Zveme Vás na canisterapeutický víkend v termínu 5. – 6. září 2009. 

 

 

Místo konání: Agility kemp, Větřkovice (18 km od Opavy). Podrobnější 

informace o místu konání můžete získat na http://agilitykemp.cz 

  

KOMU JE URČEN? 
 

• všem, kteří se chtějí zúčastnit semináře o canisterapii a problematice 

s ní související 

 

• všem, kteří chtějí absolvovat povahové testy canisterapeutických psů 

 

 

Srdečně Vás zvou pracovníci a členové občanského sdružení  

Podané ruce 

 

Sponzoři: 

 Nadace OKD, Ing. Jaroslava Ciahotná, Akvárium Olbrecht, 

Ing. Jana Kolářová, ZOO Ostrava 

 



5 

2. Představujeme členy zkušební komise 

(napsala Olivie Bischofová) 

Od letošního jara začala pracovat zkušební komise v novém 

složení: Roman Břenek, Gabriela Kunčická, Ing. Ludmila Vítková, Hana 

Mösnerová, Bc. Lenka Parůžková, Mgr. Barbota Petrů-Puhrová a 

staronový člen Ing. Olivie Bischofová - předseda zkušební komise. 

Postupně Vám budeme přibližovat jednotlivé členy, a jako první o 

sobě něco více prozradila Mgr. Petrů-Puhrová:  

„Psy miluji již od dětství, v dětství jsem měla psa čau-čau, první zkušenost 

s kynologií v pravém slova smyslu jsem poznala až ve Zlíně, kde skoro 10 let 

žiji s manželem Martinem, dvouletým synem Eduardem a třemi psy (Tonda-

labrador, Fido-kříženec, Buzz-hladkosrstý foxteriér). V kynologické organizaci 

jsem vedla kurzy základní poslušnosti, mí psi mají složeny tyto základní 

zkoušky - ZZO, ZOP, ZPU1. Aktivně závodím v agility (MA2, veterán LA2), 

vystavuji psy na výstavách, provádím canisterapii, začínám s myslivostí.  

Velmi ráda budu prospěšná v oblasti základní poslušnosti, sociálního 

chování psa v prostředí a ve vztahu psovoda ke psu. 

Jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tečovice jsem velmi 

nakloněna začleňování canisterapie do výuky, cítím přítomnost psa jako 

obrovskou motivaci k učení dětí a jako výborného prostředníka v komunikaci 

s dítětem nejen s tělesným postižením, ale i sociálním znevýhodněním, 

s problémy v rodině. 

Canisterapii provádím díky pracovnímu i rodinnému vytížení zatím v naší 

škole, kde Fido pomáhá integrovaným žákům, a to již od roku 2005. 

Občanskému sdružení Podané ruce nabízím možnost pořádání seminářů, 

víkendových pobytů v naší škole, možnost přednášek pro veřejnost, zázemí 
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pro týmy ze Zlínského kraje (možnost vzniku jakési pobočky či lépe 

detašovaného pracoviště).“ 

A jak vnímala Mgr. Petrů-Puhrová svoji premiéru na straně posuzovatelů 

u povahových testů? „…komise se neznala, a přesto jsme se na 90 % 

shodli…. Moc musím pochválit paní Moniku Olbrechtovou za organizaci a 

přístup k věci, lidem a celkově. Jsem ráda, že jsem toto mohla absolvovat…“  

 
 
3. Napsali o nás 

 

Ženu ke canisterapii přivedla láska k pejskům 

(Frýdecko-místecký deník - Jana Michalíková) 

Helena Fejkusová z Frýdku-Místku se již téměř deset let věnuje 

canisterapii. S vycvičeným pejskem dochází za dětmi s kombinova-

nými vadami. 

Jak dlouho se věnujete canisterapii ? 

Canisterapii prakticky provádím od roku 1999, kdy jsem 

absolvovala zkoušky canisterapeutických týmů. Jsem kynolog již od 

dětství, vždy jsme měli doma psy – například pudlíka, německého 

ovčáka, německé boxery a voříšky. Spolu s manželem jsme s našimi 

německými boxery absolvovali nejen kynologické aktivity na 

takzvaném cvičáku, ale i řadu výstav a zkoušek poslušnosti psů. 

V roce 1984 jsem si koupila fenku plemena SHIH-TZU Betty Aires, 

která dala základ naší chovné stanici RONGBO z MORAVY. Tuto rasu 

stále chováme. Účasti na mnoha výstavách v rámci republiky a na 

mezinárodních kolbištích dokazují, že jsme tomuto tibetskému 
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plemeni doslova propadli. Také počet odchovaných štěňat v naší 

chovné stanici je za více než dvacet let úctyhodný a majitelé pejsků, 

kteří si u nás před lety štěně pořídili, se třeba po smrti pejska stářím 

opět hlásí o nové štěně. Tak už u některých máme další generaci 

z naší chovné stanice. Nyní máme doma čtyři šicky (Shih-tzu), fenku 

jorkšíra a fenku labradorského retrívra. Canisterapii provádím nyní se 

šickou Diamantinou, zvanou Tina, a s labradorkou Jenny. Na některé 

akce s dětmi beru i jorkšírku Jessicu. 

Můžete popsat průběh této léčebné metody?  

Canisterapie je rozdělena na dvě oblasti. Na podpůrné aktivity se 

psem, které může provádět laik – a na terapie se psem, které může 

poskytovat jen profesionál. Obě záležitosti ale musí dělat kynolog, 

který má se svým psem složeny canisterapeutické zkoušky. Bohužel 

legislativa ke canisterapii u nás chybí, mnohdy tuto činnost provádí 

jen nadšenec, který nemá základní znalosti z problematiky kynologie 

ani z práce a komunikace s nemocným člověkem. Pokud se v tom 

případě něco stane, může to poškodit snahu canisterapeutů – 

i samotný názor na tuto metodu. V každém případě tam, kde 

canisterapii provádíme, spolupracujeme s odborníky z daného 

zařízení. My máme odpovědnost za psa a oni za klienty. Vše je 

smluvně ujednáno. Tak to mají asi všechny organizace, které tuto 

aktivitu provádějí, tedy i Podané ruce, o.s., jehož jsem členkou. 

Samotný průběh canisterapie se odvíjí od cílové skupiny klientů, 

kterou navštěvuji. Podle možností a schopností uživatelů služby mohu 

nastavit i terapii. Mám různorodou klientelu, hlavně děti s kombino-

vanými vadami, a tam je to vždy o schopnostech a momentálních 

možnostech klientů. 
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Jaká rasa se nejčastěji k terapii používá? 

Nejčastěji používaná rasa je některý z řady retrívrů, buďto zlatý 

retrívr, dlouhosrstý nebo labradorský. Vychází se asi všeobecně 

z toho, že toto plemeno se nejvíce používá jako vodící pes, je dobře 

ovladatelný, inteligentní a dostatečně velký. Ale znám zástupce skoro 

všech ras, kteří se úspěšně zařadili do psů canisterapeutických. Je to o 

dispozicích, předvýchově v „lidské smečce“, ve které pes žije, výcviku 

a celoživotní péči o psa. Výborní jsou i voříšci. Klienti mají rádi různost 

přivedených plemen, jinou srst, veliký pes je vhodný na polohování, 

malý je takzvaný „klíňák“, pejsek na klín k co nejužšímu kontaktu 

s člověkem. 

Podstupují kvůli tomu pejsci nějaký speciální výcvik? 

Je výborné, když majitel navštěvuje kynologické cvičiště. Tam se 

právě naučí psovi dobře rozumět, naučí se základnímu výcviku – a pes 

základním povelům. Pro psa je důležité, aby se dostal mezi ostatní 

psy. I když se nemusí skládat výkonnostní zkoušky, mnozí z našich 

členů mají se svými zvířaty právě mnohé zkoušky složeny a chodí na 

výstavy, na agility, na tanec se psem. Každá aktivita pro psa je skvělá, 

protože i on se musí odreagovat. V samotné canisterapii pak jen 

pracuje, musí být soustředěný, v souznění s člověkem a s psím 

pochopením pro klienty. Aktivity se psy jen doporučuji. K samotné 

canisterapii pak musí mít dle regulí našeho sdružení pes s majitelem 

složeny canisterapeutické zkoušky. Ty skládá dvojice v dospělosti psa 

a opakují se každé dva roky. 

Jaké jsou reakce dětí? 

Reakce všech klientů, nejen dětí, jsou vesměs výborné. Zase dle 

toho, jak je konkrétně člověk schopen reagovat. Někdo tleská, 
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aktivně hladí, směje se, mluví. Bohužel, většina mých klientů je velmi 

těžce postižena, ale i oni jsou schopni vyjádřit kladnou reakci. Jsou 

schopni ukázat i nepřijetí, špatnou náladu nebo odmítnutí. To 

akceptuji, ne každý den je posvícení. Klienti i dospělí jsou mnohdy 

velké děti, které se nikdy bez pomoci druhých neobejdou. Ale mají 

radost, těší se na pejska nebo se radují svým způsobem. O tom se 

moc nedá mluvit, to se musí na vlastní oči vidět. 

Zaznamenala jste už s touto metodou nějaký viditelný úspěch? 

Úspěchy se v canisterapii dostavují pomalu, někdy se postup 

zastaví. Klienti bývají často nemocní, hospitalizovaní, v lázních. To pak 

začínáme skoro znovu. Když je dítě na čtyři měsíce mimo zařízení, 

můžeme si být jisti, že některé kroky, kterých jsme před časem 

dosáhli, musíme obnovit, připomenout, znovu naučit. Psa ne – ale 

člověka. Ale velmi výrazným úspěchem je aktivní přijímání 

canisterapie některými dětmi s projevy autismu. Je to opravdu 

dlouhé, než takový klient tuto metodu přijme. Ale pokud se dostaví 

zájem o kontakt, bývá to trvalé. Velmi skvělý výsledek aktivit se psy se 

dostavuje i u lidí v sociální izolaci. To jsou děti i dospělí, senioři. Tam 

je kontakt se psem přímo nutností, protože takový jedinec potřebuje 

živou bytost, které se třeba i svěří, uvolní si vnitřní napětí, pak si 

snáze najde cestu i k ostatním lidským bytostem. Výborně se mi 

pracuje s lidmi s psychickými problémy, taktéž i se schizofreniky. Tam 

všude může pomoci pes. Člověk je jen ten, který tento kontakt 

umožní. 
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Informační čtvrtletník obce Bařice – Velké Těšany 
Číslo IV 2008/ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 
NEOBVYKLÉ HOBBY NAŠÍ SPOLUOBČANKY  

(autor Ondřej Vlach) 

 

Různorodost koníčků, zálib a schopností je mezi občany v naší obci 

veliká. Příkladem může být paní Marta Formánková z Velkých Těšan, 

která žije velmi aktivním životem. Věnuje se canisterapeutickému 

výcviku svého psa – labradorského retrívra jménem Tara. 
 

Canisterapie je způsob terapie, která 

využívá pozitivního působení psa na zdraví 

člověka. Canisterapeutický pes pomáhá u 

dětí s různým stupněm mentálního postižení 

při rehabilitačním cvičení, při sbližování se 

s okolím a zajištění pocitu ochrany a jistoty. 

Čtyř a půl letá Tara se stala důvěrníkem, 

kamarádem a společníkem osob se 

zdravotním postižením ve stacionáři na 

Barborce v Kroměříži, kam paní Formán-

ková pravidelně dochází. 
 

 

K tomu, aby se Tara mohla stát součástí terapeutického výcviku, 

musela absolvovat velmi náročné výcvikové zkoušky. Paní 

Formánková musela naučit svého asistenčního psa mnoha 

dovednostem, jako je splnění povelů poslušnosti, aportování 

předmětů, trpělivost při dotyku pacienta a setrvání v různých pozicích. 

Tara je však abnormálně klidný pes a hned na první zkoušce obstála 

na výbornou. Vzhledem k tomu, že povaha psa se může měnit, musí 

paní Formánková jezdit se svým psem každou neděli na výcvik do 

Vlkoše. Mimo to se věnuje i sportovní kynologii. 
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Při sportovní kynologii musí Tara obstát v disciplínách, jako je 

ovladatelnost na vodítku, aport a plížení. K nejlepšímu umístění patří 

šesté místo v soutěži Hanácký pohár. Své dovednosti předvádí Tara i 

na dětských dnech, různých slavnostních příležitostech, ale třeba i 

doma, když přinese své paní z poštovní schránky noviny. 

 
Přejeme paní Formánkové a její Taře hodně dalších úspěchů! 

 

 

 

ZPRÁVY Z BÍLOVECKÉ NEMOCNICE 

Chci být dobrým poslem z venku 

(autorka Marie Dlabalová) 

Mezi dobrovolníky, kteří docházejí za pacienty oddělení následné 

péče bílovické nemocnice patří i Eliška Knězková (1947) z Fulneku. 

(foto viz titulní stránka Vodítka – pozn. redakce). Byla mezi prvními, 

kteří se v roce 2007 přihlásili. Od té doby dochází za svými pacienty 

1x týdně, povídá si s nimi, zahraje na kytaru, zazpívá, věnuje se i 

logopedii. Podle ní je právě tato činnost u pacientů po mozkové 

mrtvici velice důležitá, protože vede k nácviku mluvy a tím i ke 

zlepšení komunikace. Na otázku, co jí k dobrovolnické činnosti 

přivedlo, odpoví stručně: „U starších lidí je to obdobná práce jako 

s dětmi. Navíc sama vím, co to je být postižený a potřebovat pomoc.“ 

„K logopedii jsem se dostala v roce 1973, nejdříve jsem 

absolvovala kurz, ale abych mohla učit, musela jsem si ještě dodělat 

pedagogické vzdělání. Na Zvláštní škole ve Fulneku jsem pak 

působila 28 let.“ 
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Paní Knězková nemá kvůli genové vadě dovyvinutý ramenní kloub, 

přesto v dětství začala hrát na housle, později na kytaru. „Tu 

maminka vyhrála kdysi za dvě koruny na pouti, a slouží mi dodnes,“ 

říká s úsměvem. Právě onemocnění maminky ji nasměrovalo 

k dobrovolnictví. Jezdila za ní do léčebny dlouhodobě nemocných, 

později do Domova důchodců v Odrách. U matky, která nemluvila a 

měla ochrnuté končetiny, se osvědčily znalosti z logopedie – řeč se 

vrátila. Při pravidelných návštěvách oslovovali paní Knězkovou i jiní 

pacienti, chtěli něco koupit, přinést, dát dopis na poštu… „Jezdila 

jsem tam sedm let, když jsem si pak přečetla leták o náboru 

dobrovolníků, řekla jsem si, že to zkusím. Že budu dobrým poslem 

z venku.“ 

V jejím úsilí jí vydatně pomáhá i pes Nero, se kterým provádí 

canisterapii. Při této léčbě se využívá pozitivního působení psa na 

zdraví člověka. „Je to kříženec špice, knírače a možná i haskiho, vzala 

jsem si ho před sedmi lety z útulku v Ostravě-Třebovicích. Je velice 

šikovný, ale více, než jednou za týden se canisterapie dělat nedá. Psík 

je totiž vždycky velice vysílený, přebírá vlastně tu špatnou energii od 

pacienta,“ objasňuje dobrovolnice. 

Do zařízení pro mentálně postižené ženy v Nové Horce jezdí už 

osm let, do Dětského domova ve Fulneku šest let, do bílovické 

nemocnice necelý rok a půl, do Domu pokojného stáří ve Studénce 

jeden rok a k tomu všemu se ještě věnuje třem osmdesátiletým 

klientkám ve Fulneku. Pro jednu drobnou ženu je toho až až. „Dá se 

to zvládnout, mám radost, když vidím, jak se zdravotní stav mých 

klientů zlepšuje. Že na tom má zásluhu i moje maličkost. Jenom mne 

trochu mrzí nepochopení některých lidí z okolí mého bydliště, kteří si 

myslí, že to dělám pro peníze,“ posteskla si paní Knězková. 
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Jenom pro informaci, dobrovolníci pomáhají ve svém volném čase 

těm, kteří pomoc potřebují. Docházejí za dětmi, seniory, zdravotně 

postiženými. Působí jako společníci osamělých lidí, povídají si s nimi, 

zpívají, pomáhají s psaním dopisů, čtou si knížky, časopisy, hrají 

společenské hry, doprovázejí na lékařská vyšetření. Za to vše jim 

náleží poděkování. Ne peníze. 

 

4. Zvesela o mém chlupáčovi aneb kterak i pes 

může podlehnout deformaci z povolání 

Jmenuji se Lucie a spolu s modrou kolií Jimmem jsme členové Podaných 

rukou. Touto dobou si děláme canisterapeutickou pauzu, řeším vážné 

životní změny. Donedávna jsme však pravidelně navštěvovali domov pro 

seniory v Ostravě-Zábřehu, kde jsem byla i zaměstnána. Že tato práce 

s lidmi a pro lidi změnila mé hodnoty a chování, to asi žádného čtenáře 

nepřekvapí. Jenže považte – tři a půl roku návštěv klientů 3x za měsíc 

popletlo hlavu i Jimmovi! 

Jimmík je vlídný, hodný kamarád. Ve volném čase dokáže řádit jako 

tajfun, při práci je ale mírný a tváří se vážně a zodpovědně. Možná je z něj 

dost cítit zvýšená anglická rezervovanost, není tak vřelý jako retrívři. 

Nicméně společnost lidí i zvířat miluje, i když po svém. 

První zvláštnost, které jsem si na něm všimla, se projevila, když zůstal 

z nějakého např. zdravotního důvodu déle doma. Žijeme sami jen s kočkou 

a návštěv k nám chodívá málo. Říkala jsem si: teď si aspoň chlapec od 

domova s 300 seniory odpočine, jistě je rád, že má dovču. Ale ouha – Jimmy 

začal projevovat jednoznačné abstinenční příznaky. Při venčení se začal culit 

na každého kolemjdoucího a snažil se s ním po psím zavést řeč. Když našel 

vhodnou oběť, která se s ním zastavila a dala do řeči, snažil se Jimmy 

novému kamarádovi zabránit v cestě pryč. Dokonce se jednou jakési cizí 
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sympatické paní zavěsil předními tlapkami na nohu, aby neodešla do 

obchodu, ale stále jej hladila! Naštěstí se zřejmě jednalo o pejskařku, takže 

se nad psovým chováním jen zasmála. Když je Jimmy dlouho sám a nic moc 

se neděje, začne být přecitlivělý, ublížený a strhává mou pozornost. Dnes už 

si dávám pozor, aby měl Jimmy stále dost sociálního vyžití, vím už, že snáší 

samotu hůř než já.  

Druhá veselá epizoda se přihodila minulý rok v květnu. Ulice Ostravy se 

zaplnily studenty v převlecích, nadešlo jim poslední zvonění. Při cestě 

k veterináři jsme bez větších emocí míjeli kouzelníky, berušky a čarodějnice, 

když tu Jimmy zbystřil a začal vrtět ohonem. Podívala jsem se jeho směrem, 

kam už mě ostatně i táhl na vodítku – stáli tam studenti převlečení za 

doktory a zdravotní sestry. Jimmy byl hned u nich. Začal se k nim lísat jako 

v domově a očekával, ze kterého důvěrně známého stejnokroje se vynoří 

z kapsy piškot. V jeho očích bylo znát údiv a zklamání, když byl sice hlazen a 

chválen, ale piškotek nikde…. Možná teprve v tomto okamžiku pes pochopil, 

že zdravotní sestřičky jsou falešné. 

Do třetice všeho dobrého. Přišla ke mně na návštěvu moje sestra se 

svým přítelem. Oba mají ke zvířatům vřelý vztah a Jimma mi někdy i hlídají, 

takže jsou dávno sehraná parta. Můj budoucí švagr seděl v křesle a vymýšlel 

s Jimmem různé hry a skopičinky. Když je omrzelo pískací stehno a balónek, 

zaměřili se na moje nebohé plyšáky. Nesnáším tyhle přitroublé akce! Pes 

řve a řve, kočka lítá po bytě jako matrix, mládežníci se řehní. Plyšový 

medvídek mluví změněným hláskem, Jimmy na něj útočí ze všech stran, až 

je méďa celý oslintaný. Medvídek statečně pálí odvetu proti nepříteli, když 

tu po kousnutí kvikne – au, au! V tom okamžiku Jimmy ukončil hru. 

Polekaně ustoupil, prohlížel si hračku v rukou mladíka a s úzkostí se podíval 

na mě. Nevěděli jsme, zda se dřív smát, nebo psa obdivovat. Byla to jen 

náhoda, nebo mu přišlo „zraněné“ hračky líto a uvědomil si, že ji „trápí“? 

Švagr ten večer pokus ještě několikrát zopakoval, dopadlo to vždy stejně. 

Stačilo, aby kterýkoli plyšák „zaplakal“ a Jimmy se změnil z agresora v chůvu 

a začal hračku opatrně prohlížet. 
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Máte taky „canis“ pejska? Jistě si vzpomenete na podobný příběh jako 

výše uvedené, které jsem zmínila. Tak když najdete čas a náladu, napište 

nám, ať se taky zasmějeme.  
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5. Přečtěte si s  námi  
 

knížku Zlatý retrívr dětské autorky Alice, která tuto knihu nakreslila a 

napsala v době, když jí bylo 7 let. Nyní jí je 9 let, bydlí s rodiči několik let 

v Praze - je cizinka – a knihy píše asi od 5 let, především o princeznách a 

zvířatech. Miluje psy, moc by si přála mít vlastního pejska, a proto už ví, jak  

se o psa starat a být za něj zodpovědný.  
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6. Tipy na čtení k poučení i k pobavení 
 

 
Co to je za rodinu bez věrného, dobře vychovaného klidného psa? 

Labrador Marley má však k takovému psímu hrdinovi daleko. Přesto na něj 

John s Jenny nedají dopustit a s velkou láskou i pochopením líčí Marleyho 

veselé kousky i dojemné chvíle z jeho stáří a nemoci. Život s „nejhorším 

psem na světě“ totiž není žádná nuda. 
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V Blakeovi pozná svého psa každý, kdo někdy našel nejlepší boty 

rozžvýkané na cáry nebo musel poslouchat stížnosti sousedů. 

Blakeovy vtipné a moudré úvahy o psí věrnosti, lásce a dominanci a o 

lidské povaze vás pobaví i dojmou. Pochopíte díky nim, proč je pes 

nejlepší přítel člověka. 
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Nekonvenční výcvikář poradí jak vyřešit mnohá úskalí a nečekané situace 

ve výchově vašeho psa. 
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7. Upozornění  

Zkušební komise upozorňuje všechny canisterpeutické týmy:  

pokud jste předchozí canisterapeutické zkoušky skládali u 

občanského sdružení Podané ruce, nezapomeňte, že se musíte řídit 

povinnostmi psovoda, s kterými jste byli seznámeni v přihlášce 

spojené se zkušebním řádem (ta s více stranami) a toto jste potvrdili 

podpisem.  

     Opakovaně se setkáváme s nedodržováním bodů 1 a 2. 

1. nahlášení názvu a adresy zařízení, kde vykonáváte canisterapii; 

2. záznam o průběhu canisterapie, zaslat o.s. Podané ruce 1x 

ročně k 31. 12. příslušného roku, s kterým časově a věcně 

souvisí. 

V případě neplnění tohoto povinného minima si sdružení 

vyhrazuje právo účtovat si za další (opakovací) zkoušky poplatek jako 

by byly první.   

 
Upozornění pro členy Podané ruce, o.s. 
 
*   Zkontrolujte si, zda máte uhrazen členský poplatek za r. 2008 a 

2009. Členům, kteří neuhradí členský poplatek, bude ukončeno 

členství. 

 

* Nemáte jestě fotografii a základní údaje o Vašem canistera-

peutickém psovi v „katalogu“ občanského sdružení? Neváhejte ani 

chvilku a pošlete obojí v elektronické či tištěné podobě. Nezapomeňte 

ani ty pejsky, kteří již nepracují a jsou na zaslouženém důchodu, naši 

zemřelí psí přátelé mají také vyhrazenou část (IN MEMORIAM). 
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8. Poděkování 
 
I.  

Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří nám umožňují činnost 

sdružení. Některá jména vidíte na pozvánce na canisterapaeutický víkend do 

Větřkovic na začátku Vodítka, další ani nechtějí zviditelňování. 

 

Zvláštní dík patří Nadaci OKD za dar 200 000,00 Kč na pokrytí nákladů 

v roce 2009 v souvislosti s vytvořením pracovního místa koordinátora 

canisterapie. 

 

 

II.  
     To, že činnost koordinátora se projevuje ve zkvalitnění canisterapie uvnitř 

naší organizace není pochyb. Paní Monika Olbrechtová neúnavně 

organizuje, systematizuje práci a také sama se s pejskem účastní 

nejrůznějších jednorázových akcí, na kterých se Podané ruce mohou 

prezentovat, případně oslovit dalšího sponzora. 

     

Po květnovém canisterapeutickém víkendu jsme obdrželi e-mail 

spokojené účastnice, Radky Francové, který hovoří za všechno:…„Vážená 

paní Olbrechtová!  Moc Vás zdravím a zároveň ještě jednou děkuji za 

perfektně připravený víkendový seminář a zkoušky. S Tarunkou jsme si to 

výborně užily a ještě s větší chutí pracujeme... a dokonce jsme se odhodlaly k 

polohování. Jeden z prvních pokusů se v celku vydařil, tak mám radost…“ 
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III.  

  

 

Vážení přátelé, 

chtěli bychom Vám poděkovat za pomoc, která je našim žákům poskytována 

prostřednictvím paní Ing. Olivie Bischofové v oblasti canisterapie. Navštěvuje 

nás pravidelně se svým pejskem Tonym.  

Moc si Vaší podpory vážíme a věříme, že se i v budoucnu na naší spolupráci 

nic nezmění.. Přejeme hezké prázdniny! 

 Zdraví vás žáci a pedagogové z Církevní základní školy speciální Český 

Těšín 
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Na tvorbě tohoto letního čísla se podíleli po stránce obsahové i formální: 

 

Ing. Robert Bischof, Gabriel Bishof, Ing. Olivie Bischofová, 

Bc. Monika Křístková, Irina Tkačová, Monika Olbrechtová a členové, kteří 

nám poslali textový a obrazový materiál. 

 

Uzávěrka tohoto čísla: středa 29. července 2009. 

 

Posílejte své příspěvky elektronicky na vodítkopodruce@seznam.cz  

nebo písemně na adresu: R. Bischof, Bezručova 816, 739 91 Jablunkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme pohodové léto! Přejeme pohodové léto! Přejeme pohodové léto! Přejeme pohodové léto!     

    

Odpočiňte si o dovolené, síly Odpočiňte si o dovolené, síly Odpočiňte si o dovolené, síly Odpočiňte si o dovolené, síly 

budete potřebovat!budete potřebovat!budete potřebovat!budete potřebovat!  


