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Poslední, naší akci letošního roku bude ONLINE ZOOKONFERNCE v pátek  
13. listopadu, kterou zaštítil primátor města Frýdku-Místku RNDr. Michal Pobucký, DiS. 
Prosím, poznačte si akci ve svých diářích a udělejte si tento den čas.  
Přihlášení je bezplatné na tomto odkazu https://meet.google.com/abw-seyb-evv 

Sledujte aktuality na našem webu www.podaneruce.eu

Vláda ČR a ministerstvo zdravotnictví zavádí nová a nová opatření, 
situace se přesto dál zhoršuje. Možná buďme rádi, že si budeme moci 
poslechnout přednášky v klidu a bezpečí domova. Společně s firmou 
ABB, firmou SUPERZOO a městem Frýdek-Místek, které náš vzdělávací 
projekt konference dotačně podpořilo, připravujeme narozeninové 
dárky, v podobě hrníčku s logem naší organizace, nové CT výstroje  
a kalendáře pro r. 2021.

Léto uběhlo jako voda. 
I když v trochu netradičním stylu, věřím, 
že každý si ty dva měsíce užil a jak se 
říká, pořádně “nabil baterky“, protože 
podzim by měl být na akce bohatší než 
počátek tohoto roku. Mezi ty hlavní patří 
určitě odložená oslava 20. výročí založení 
organizace. 

Jelikož podzim, jak už to, tak bývá, je  
i obyčejně obdobím nemocí, zvolila jsem 
témata tohoto Vodítka možná v trochu 
pesimističtějším stylu, ale na druhou 
stranu, kdo je připraven, není překvapen.

Doufám, že se Vám bude zářijová verze 
Vodítka líbit a přeji Vám mnoho dní plných 
zdraví, pohody a Psích domácích pamlsků.

AUTORKA    Lucie Oborná 

Vážení čtenáři,

12. DUBNA 2020 SLAVILA NAŠE ORGANIZACE  
BÁJEČNÝCH 20 LET SVÉ ČINNOSTI. 
Plánovali jsme, jak si společně s vámi tento rok „užijeme“, covid-19 nám však vše zhatil.

VAŠE  
KOORDINÁTORKA 

Monika  
Olbrechtová

pod záštitou primátora města  
RNDr. Michala Pobuckého, DiS.

   Zahájení online přenosu  na Google Meet od 9:00 hod.
   Úvodní slovo předsedkyně Podaných rukou, z. s. Bc. Heleny Fejkusové

   Zdravice primátora SM Frýdku-Místku RNDr. Michala Pobuckého, DiS.

   Spot k 20. výročí Podaných rukou, z. s.

ONLINE  
KONFERENCE
20 LET CANISTERAPIE

13. 11. 2020

HISTORIE  
(VÝCVIKU)  
PSŮ VE SLUŽBĚ
Ing. Rulc Jiří, Ph.D.

Historik dějin služební  
kynologie bezpečnostních 
sborů.

Autorizovaná osoba pro 
přezkušování psovodů.

Realizuje expertní,  
lektorskou a projektovou  
činnost v oblasti kynologie.

Soudní znalec v oblasti 
kriminalistické odorologie.

ZOOTERAPIE  
V KOSTCE
Mgr. Jaroslava  
Bicková, Ph.D.

Předsedkyně výcvikového 
canisterapeutického  
sdružení Hafík, Třeboň.

PROČ SE PSI  
TAK RÁDI UČÍ? 
doc. Ing. Petr  
Řezáč, CSc.

Ve spolupráci s Institutem 
celoživotního vzdělávání 
Mendelovy univerzity v Brně 
a Akademií Huspol zajišťuje 
přednášky a kurzy o chování, 
výživě a rozmnožování psů. 
Výsledky výzkumu chování 
psů, které uveřejnil v předních 
světových vědeckých 
časopisech, měly ohlas  
v mediích, jako je National 
Geographic, Discovery  
či BBC.

POZITIVNÍ  
TRÉNINK ZVÍŘAT 
RNDr. František  
Šusta, Ph.D. 

Profesionální trenér zvířat.

Tvůrce dvou inovativních  
a uznaných metodik – index 
rovnováhy ve skupině  
a trojúhelník stresu.

OXYTOCIN  
V CANISTERAPII 
MUDr. Jana  
Stodůlková

Lékařka – ordinace  
Integrované medicíny  
ORIEM, Zlín.

Členka Podaných  
rukou, z. s., aktivní 
canisterapeutický tým.

http
s://

meet.g
oogle.com/abw-seyb-evv
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Co nového ve světě?   
My Češi se pořád divíme, co je v jiných koncích světa ještě stále považováno 
za „normální“. Pojďme se tedy společně podívat do dvou zemí a zjistit, co  
se ve světě děje a co nového se chystá. Sami můžeme posoudit, kde jsou 
hranice toho, co se stále dá považovat, v oblasti „pejskařské“, za normální.

Yulinský festival „Lychee and Dog Meat“ je 
každoroční desetidenní akcí, která probíhá 
od 21. do 30. června, při které se sní přes 
10 000 psů a koček. Bohužel, jíst psy je 
v Číně legální. Každý rok je kvůli lidské 
spotřebě zabito přibližně 10 až 20 milionů 
jedinců, a i když je festival nový, lze tento 
zvyk vysledovat nejméně 400 let nazpět. 
Úplně první Yulinský festival se konal  
v roce 2009 u příležitosti letního 
slunovratu. Jezení psů je v Číně tradiční 
a podle folklóru pojídání masa v letních 
měsících přináší štěstí a dobré zdraví. 
Někteří lidé také věří, že psí maso 
může zahnat nemoci a zvýšit sexuální 
výkonnost mužů. Festival vyvolal, přes 
všechny tradice, v Číně i v mezinárodním 
měřítku rozsáhlou vlnu odporu. Aktivisté 
informovali, že zvířata jsou porážena 
nelidsky na veřejnosti a že hygienické 
postupy na festivalu neodpovídají čínským 
předpisům. Objevují se také stížnosti, že 
psi jsou do Yulinu přiváženi z celé Číny 
ve stísněných podmínkách, a návštěvníci 
festivalu hlásili, že viděli některá zvířata  
s obojky, což naznačuje, že jde o ukradená 

domácí zvířata. K festivalu se taktéž 
vyjádřila Světová zdravotnická organizace, 
která varovala, že obchod se psy šíří 
vzteklinu a zvyšuje riziko cholery. Takže 
snad se blýská na lepší časy. Čínská vláda 
označila psy za „společníky“ a očekává 
se širší zákaz konzumace psího masa. 
Festival v Yulinu, byl prohlášen za krvavou 
podívanou, která neodráží náladu ani 
stravovací návyky většiny čínského lidu. 
Můžeme jen doufat, že Čína podnikne 
důraznější kroky, aby uspíšila konec 
obchodu se psím a kočičím masem, kvůli 
němuž každoročně trpí miliony zvířat. Je 
na epidemii s COVID19, i něco pozitivního? 
Snad ano, v reakci na vypuknutí epidemie 
koronaviru, Čína vydala dočasný zákaz 
veškerého obchodu a konzumace volně 
žijících zvířat a zvažuje revizi právních 
předpisů, aby byl zákaz trvalý.

Tak to vypadá, že v Německu brzy odzvoní 
společné celodenní lenošení. Psy i jejich 
páníčky teď čeká povinná každodenní 
sportovní aktivita…

Ministerstvo zemědělství totiž plánuje 
příští rok představit nový zákon 
(Hundeverordnung, neboli zákon  
o psech), který nařizuje páníčkům všech 
9,4 milionům psů chodit na procházky se 
svými miláčky alespoň 2x denně po dobu 
jedné hodiny. Tímto způsobem chtějí 
zajistit pro psy dostatek pohybu. Podle 
nového zákona budou muset němečtí 
psi být venčení alespoň dvakrát denně, 
protože existuje množství důkazů, že psi 
trpí nedostatkem pohybu. „Psi nejsou 
mazlivé hračky. Mají také své vlastní 
potřeby, které je třeba vzít v úvahu.“

Podle nových předpisů, majitelům nyní 
neprojde pouze rychlé kolečko kolem 
bloku, ale budou muset vzít své psy 
ven alespoň na jednu hodinu při každé 
příležitosti.

Zákon je prý založen na nových vědeckých 
poznatcích, které ukazují, že psi potřebují 

„dostatečnou míru aktivity a kontaktu 
s okolním světem“, počítaje jiná zvířat, 
přírodu a lidi. Psi nebudou moci zůstat 
celý den sami doma a lidé budou muset 
pečovat o svého psa „několikrát denně“. 

Zprávy o zákonu, který má být zaveden 
příští rok vyvolaly v Německu živou 
debatu. Hlavní otázkou je, jak bude možné 
zkontrolovat 19% německých domácností, 
které vlastní psy. Mluvčí ministerstva 
zemědělství uvedla, že za vymáhání práva 
budou zodpovědné orgány v každém ze  
16 německých států.

Otázkou zůstává, zdali takovéto nařízení 
přijde v Německu opravdu v platnost a 
jednou podobný zákon přijde i k nám, 
anebo zde bude i nadále důvěra v páníčky, 
že se o své čtyřnohá stvoření dokážou 
postarat a odhadnout pro ně tu správnou 
míru zátěže?

Tak co, jak jste na tom s pohybem vy?

Čína a Yulinský festival

https://en.wikipedia.org/wiki/Lychee_and_Dog_Meat_
Festival

https://www.cbsnews.com/news/dog-meat-festival-chi-
na-underway-in-yulin-but-activists-hope-it-will-be-the-
-last-amid-coronavirus/

Z: https://www.dw.com/en/germany-dogs-must-be-
-walked-twice-a-day-under-new-rule/a-54627195#:~:-
text=The%20German%20agriculture%20minister%20
has,leaving%20them%20alone%20all%20day.

Německo – povinné venčení psů?
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Postroje jsou stále oblíbenější součástí 
výbavy našich chlupáčů. Vybrat ten správný 
ovšem může být oříšek. V prvním případě 
je třeba vědět k jakým účelům bude postroj 
sloužit. Při výběru je nejlepší vyzkoušet 
přímo na psovi a v případě objednání přes 
internet změřit psovi obvod hrudi a krku.  
Postroje by mě správně končit zhruba  
v polovině zad. Ke klasickým procházkám 
nebo k řadě kynologických disciplín  
(např. obrany) se hodí postroj ve tvaru  
Y (Obr č. 1). Takový postroj psa nijak 
neomezuje, protože nebrání pohybu 
kloubů. Je ovšem nevhodný pro canicross  
a jiné spory kde pes tahá, protože tlačí  
na hrudník a pes do tahu nedá vše.  
V případě, že jste se rozhodli pro canicross 
nebo bikejöring je důležité, aby postroj 
netlačil na hrudník a pes tak mohl volně 
dýchat. To zaručuje například x back 
postroj s křížem popruhů na zádech nebo 
free motion postroje (Obr. č. 4). Nejlepší 
je postroj, který veškerý tah soustředí do 
oblasti klíčních kostí a před rameno. To je 
možné zajistit tvarem krční části postroje, 
která by měla připomínat koňský chomout, 
od něj pak už stačí jen dva popruhy nad 
záda. Díky tomu má pes volný hrudník  
a delší, plynulejší krok. Tento typ postroje 
je ale nevhodný pro malé a střední 
psy. Vodítko by nemělo směřovat moc 
vysoko, tah potom není úplný. Výhodou 
na druhou stranu je, že postroj lze využít 
i jako bezpečnostní postroj do auta. 
Pokud vlastníte psa typu bull a zaujala 
vás disciplína s názvem drag bull budete 
muset kouknout po speciálním postroji. 

Tyto postroje jsou speciálně uzpůsobeny 
tvaru bull psů a při tahu zajišťují maximální 
komfort (Obr. č. 2). Mezi pejskaři je  
v dnešní době zmiňováno téma norského 
postroje a zdali je či není vhodný pro psa. 
Norský postroj vede přes lopatku psa, je 
to stejné, jako by si člověk uvázal popruh 
přes hrudník a ramena. Člověka by to 
ovšem tolik neomezilo v pohybu jako psa. 
Norský postroj omezuje hybnost hrudních 
končetin, respektive lopatky a ramenního 
kloubu, a zvláště u psa, který na tomto 
postroji táhne se napětí přenáší zejména 
do hrudní a krční páteře, ramen a lopatek. 
(Obr. č. 3). Jedním z typů norského postroje 
je i postroj pro vodící psy. (Obr. č. 5). Jak je 
vidět, že paleta postrojů je velká a opravdu 
je z čeho vybírat. O to více bychom si měli 
dát pozor a vědět na co je třeba dbát při 
výběru postroje. Mezi nejdůležitější věci 
zajisté patří Velikost psa, Účel, k jakému 
postroj slouží, Materiál a v neposlední 
řadě postroj musí psovi padnout a proto 
je vhodné volit takový, který lze upravit 
pomocí přesek přímo na psovi. U postojů 
je třeba dbát na kvalitu a nehledět jen na 
cenu. Zajišťujete pohodlí svého psa. 

AUTOR NEUVEDEN. psikralovstvi.cz [online]. [cit. 
13.9.2020]. Dostupný na WWW: https://psikralovstvi.cz/
postroj-freemotion-non-stop-dogwear-4-darek

AUTOR NEUVEDEN. 4dox.cz [online]. [cit. 13.9.2020]. 
Dostupný na WWW: https://www.4dox.cz/objednavka/
norsky-postroj

REBELSOVA. Bull Sporty Ostrava [online]. [cit. 13.9.2020]. 
Dostupný na WWW: http://rebelsova.hys.cz/bull-sporty/

AUTOR NEUVEDEN. 4dox.cz [online]. [cit. 13.9.2020]. 
Dostupný na WWW: https://www.4dox.cz/

Ať už si to více, či méně uvědomujeme, 
žijeme obklopeni jedovatými a toxickými 
látkami, které mohou u psů vyvolávat až 
život ohrožující onemocnění. Bohužel, psi 
díky své povaze často konzumují i věci 
ne příliš sežráni hodné, jako nevhodné 
rostliny, lidské jídlo, léky či přímo jedy. 
Proto je pro nás důležité otravu poznat 
včas.

Jak otravu poznat – jaké jsou příznaky 
otravy? 

Požití, vdechnutí, nebo absorpce jedovaté 
látky může způsobovat nadměrné slinění, 
močení a vyprazdňování, také zvracení, 
průjem, třesavku, nekoordinované pohyby, 
extrémní podrážděnost, depresivní stavy, 
obtížné dýchání, nechutenství, krvácení z 
nosu, nervoví záchvaty, rozšíření/růžení 
zornic, snížení tělesné teploty a podobně. 

Diagnostika onemocnění jedy je obtížná, 
protože jejich účinky se nemusí projevit 
ihned. Naštěstí však u většiny jedů 
následují příznaky v řádu hodin a dnů  
po kontaktu. Pokud tedy máte podezření, 
že váš pes požil jedovatou látku, spojte  
se co nejdříve s veterinářem! 

První pomoc

 Pokud by pes byl vystaven jedu pouze 
zevně, zabraňte mu v olizování těchto 
částí těla a snažte se je co nejrychleji 
důkladně omýt vodou. 

 Pokud se jed dostal do očí, co 
nejdůkladněji je vypláchněte vodou. 

 Při podezření na otravu je u psa 
nutné co nejdříve vyvolat zvracení. 

 Ale pozor! Zvracení nevyvolávejte, 
když pes požil kyseliny nebo zásady, 
jako například louh, benzin a naftu. 
V těchto případech mu podejte 
mléko, nebo olej. Zvracení rovněž 
nevyvolávejte, pokud pes ztrácí 
vědomí, má křeče, nebo je v šoku!

Čím vyvolat zvracení

Zvracení se dá vyvolat podáním 1,5% 
peroxidu vodíku. V lékárničce je většinou  
k dispozici 3% roztok, který ředíme  
1:1 s obyčejnou vodou. Vložením prstů 
vytvoříme z koutku pysku kapsu, do 
které peroxid pomalu naléváme. Ten 
protéká okolo zubů a pes jej stačí polykat, 
nebezpečí, že by látku vdechl, nehrozí. 
Dávka by se měla řídit podle velikosti psa. 
Obecně podáváme 1 dl, pokud do  
5-10 minut nezvrací, dávku opakujeme.  
Po odeznění dávivých příznaků podejte 
psovi projímadlo, např. 15-30g jedlého 
oleje a následně 2-5 tablet živočišného  
uhlí, nejlépe ve formě prášku či  
rozpuštěné ve vodě.

 Vždy kontaktujte veterináře! 

 Pokuste se také zajistit vzorky 
podezřelého krmiva, případně jiných 
látek, zajistěte obaly od léků  
či průmyslové  chemie. 

 Je-li to možné, vezměte k veterináři 
vzorky poslední stolice, moči  
a zvratků.

 V žádném případě nepropadejte 
panice, snažte se zůstat klidní  
a být svému psovi oporou!

Máte doma správný postroj? Otravy psů a první pomoc 

1. Postroj tvaru Y 3. Norský postroj

4. Free motion postroj 5. Norský postroj - Canis postroj

2. Postroj pro Bull plemena
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Masové cookiesky
 200 g mletého masa (hovězí,  

vepřové nebo kombinace)

 300 g jemně mletých ovesných vloček

 300 g jemně nastrouhané vařené nebo 
čerstvé zeleniny (mrkev nebo petržel)

 2 vajíčka

Všechny ingredience smíchejte  
v kompaktní hmotu. Podsypte troškou 
mouky a vyválejte těsto na tloušťku  
0,5 cm, ze kterého vykrájíte sušenky dle 
libovolného tvaru. Plech vyložte pečícím 
papírem a sušenky pečte v předehřáté 
troubě na 175 °C přibližně 20 minut.

Sušenky s arašídovým 
máslem a slaninou

 3 šálky jemně mletých ovesných vloček

 1 šálek arašídového másla bez soli

 1 vejce

 několik plátků slaniny dle vašeho 
uvážení

 půl šálku vody

Vejce rozšlehejte, přidejte nakrájenou 
slaninu a přimíchejte zbytek ingrediencí. 
Těsto vyválejte na 0,5 cm a pečte na 180 °C 
přibližně 20 – 25 minut.

A teď něco i pro psí vegetariány…

Mrkvové sušenky
 200 g nastrouhané mrkve

 230 g jemně mletých ovesných vloček

 1 vajíčko

 3 lžíce vlažné vody

 3 lžíce rostlinného oleje

 půl prášku do pečiva

Rozšlehejte vajíčko s olejem, přidejte 
zbylé ingredience a vytvořte těsto. Jeho 
konzistenci případně upravte přidáním 
ovesných vloček nebo vody. Vyválejte 
přibližně na 0,5 cm, vykrájejte tvary 
dle libosti a vyložte na pekáč s pečícím 
papírem. Pečte na 175 °C přibližně  
15 minut.

Bon Appétit všem hafanům.  
A ne, že jim budete ujídat! 

Celkem se povahových testů CT psa 
v letošním roce zúčastnilo 50 týmů 
(29 obnovovacích zkoušek a 21 nově 
testovaných týmů). Canisterapeutické 
zkoušky absolvovalo celkem 36 fen  
a 14 psů.  

Canisterapeutické týmy se tak mohly  
těšit nejen ze svých úspěchů ale i z dárku 
v podobě krmiva pro psy, které věnovala 
firma SUPER ZOO.

Prázdniny skončily a je načase se vrátit zpět do 
starých kolejí. Pro všechny páníčky, kteří mohli za 
těch pár volných měsíců něco pozapomínat i jejich 
geniální a schopné pejsky je otevřen frýdecký cvičák 
každou neděli v 9:00 a středu v 16:30. 

Přihlásit se můžete zde: 

www.vycvik-psu-fm.cz

Psí domácí pamlsky Událo se
Láska prochází žaludkem…a u pejsků to platí možná i víc nežli u lidí. Připravte  
vašemu mazlíkovi domácí dobroty a je zaručeno, že se bude olizovat až za ušima. 

Zde, milí čtenáři, máte tři recepty, pro inspiraci:

Pojďte si zacvičit!

Jsou za námi Povahové testy  
canisterapeutického psa 2020!



Vodítko10 112020/1I.

Zvířata a Covid-19
V tomto roce asi nebude významnější téma 
než koronavirus. Takže i my se budeme  
tomuto tématu věnovat, i když trochu 
jinak, a to ve vztahu k zvířatům. 

Která zvířata se mohou koronavirem naka-
zit? Bylo zjištěno, že kočky, psi a několik 
dalších druhů zvířat může být infikováno 
virem, který způsobuje COVID-19, ale ani to 
neznamená, že se seznam v budoucnu ješ-
tě nerozšíří, jelikož zprávy o nákaze zvířat 
se objevují po celém světě.

V několika zemích, včetně Spojených států, 
byl hlášen výskyt viru u malého počtu 
koček a psů. Většina těchto domácích 
zvířat onemocněla po kontaktu s lidmi 
nakaženými COVID-19. Několik lvů a tygrů 
v newyorské zoo bylo pozitivně testováno 
na COVID-19 poté, co vykazovali známky 
respiračního onemocnění. Veřejní zdravot-
níci se domnívají, že tyto velké kočky one-
mocněly poté, co byly vystaveny kontaktu 
se zaměstnancem zoo, který byl infikován. 
Všechny tyto velké kočky se plně zotavily.

COVID-19 byl také hlášen u norků (kteří 
jsou blízce příbuzní fretek) na více farmách 
v Nizozemsku, Dánsku, Španělsku a ve 
Spojených státech. U norků chovaných pro 
hospodářské účely se infekce vyznačuje 
respiračními onemocněními a zvýšenou 
úmrtností. Vzhledem k tomu, že někteří 
pracovníci na těchto farmách měli příznaky 
nákazy, je pravděpodobné, že původcem 
byli infikovaní pracovníci v zemědělství.

Co je důležité pro nás chovatele? 

Určitě nás zajímá, zda existuje riziko pře-
nosu nákazy. V současné době neexistují 
důkazy, že by zvířata hrála významnou roli 
v šíření COVID-19. Zprávy z infikovaných 
chovů norků v Nizozemsku však naznačují, 
že v těchto prostředích existuje možnost 
šíření COVID-19 z norka na člověka.

https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/09/
covid-19-likely-spreading-people-animals-and-vice-versa#:~:-
text=mink%2Dtheanimalday.jpg,-TheAnimalDay.org%20
%2F%20Flickr&text=Three%20new%20studies%20sug-
gest%20that,on%20farms%20in%20the%20Netherlands.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-co-
ping/animals.html#:~:text=There%20have%20been%20
reports%20of,with%20people%20with%20COVID%2D19.

Páchne COVID-19? 
Ve finské studii se psi naučili rozpoznávat charakteri-
stický zápach koronavirové infekce. V budoucnu  
by tak psi mohli být schopni odhalit nakažené lidi  
v pečovatelských domech nebo na letištích.

V pilotní studii na Helsinské univerzitě se psi  
vycvičení jako lékařští diagnostici učili rozpoznávat 
dříve neznámou pachovou signaturu onemocnění 
COVID-19 způsobenou novým koronavirem.  
A s ohromujícím překvapením objevili, že po pouhých 
několika týdnech byli první psi schopni přesně rozlišit 
vzorky moči pacientů s COVID-19 od vzorků zdravých 
jedinců. Po krátké době zvířata identifikovala moč 
nakažených, téměř stejně spolehlivě jako  
standardní PCR test.
https://theconversation.com/these-dogs-are-trained-to-sniff- 
out-the-coronavirus-most-have-a-100-success-rate-143756

https://www.washingtonpost.com/science/2020/08/18/
dogs-sniff-coronavirus-detection/?arc404=true
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Poděkování!

Kontakty

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám 
poskytli finanční dary na uspořádání nejrůznějších akcí a pořízení potřeb pro činnost 
organizace, která poskytuje náročnou službu lidem s postižením a seniorům. 

Velmi si jejich podpory a zájmu vážíme.

Název: Podané ruce, z. s.

Sídlo: Zborovská 465,  
738 01 Frýdek-Místek

Právní forma:  
zapsaný spolek

IČ: 703 05 731

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

Významní  
partneři projektu

Město Frýdlant  
nad Ostravicí

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

www.podaneruce.eu

Super ZOO - sponzor 
CT zkoušek 2020.  
U příležitosti 
20. výročí naší 
organizace, jsme 
darem obdrželi 
hračku a pamlsek pro 
psa každého člena.

ABB s.r.o. – sponzor 
tašek pro aktivní 
canisterapeutické týmy.

SPONZOR IDENTICKÝCH MIKIN  PRO  
AKTIVNÍ DOBROVOLNÍKY CANISTERAPIE


