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Aktuality

možná si někteří z Vás 
pročítáte stránky našeho 
občasníku poprvé, možná 
se někteří z Vás už na nové 
vydání Vodítka těšili  
a možná, že jej prolistujete 
jen občas, ale věřte, že je 
vždy obsahově „nabité“.  

Příjemné chvilky nad 
stránkami občasníku  
a hodně sil a zdraví pro 
celý rok 2021 Vám a všem 
pejskům a zvířatům přeje

VAŠE KOORDINÁTORKA 

Monika Olbrechtová

Canisterapeutická fenka Amie

Dárky od našich 
donátorů a spon-
zorů k 20. výročí 
naší canisterapeu-
tické organizace  
v roce 2020. 

Obsah Člověk se ani nenadál  
a rok 2020 je za námi ...
Byl to skutečně rok mimořádný, nabitý neobvyklými 
událostmi a různými omezeními, které každého z nás 
více či méně ovlivnily.
Byl to rok zcela odlišný od všech předchozích, ze 
kterého odcházíme nabití novými zkušenostmi, snad 
také dostatečně odpočatí a pevně věřím, že především 
plní očekávání nových zážitků a jediný virus, který 
napadne váš organismus, bude virus dobré nálady.
Lednová verze Vodítka je pochopitelně laděna  
v zimním duchu … doufám, že se Vám bude líbit  
a přeji dny plné zdraví, pohody, radosti

Lucie Oborná  AUTORKA

PF 2021 Pár přání od našich přátel

Přání, aby ,,Corona“ 
byla opět jen pivo, 
aby slovo ,,pozitivní“ 
zase znamenalo něco 
skvělého, aby se ,,testy“ 
dělaly zase jen ve škole, 
aby se ,,izolace“ dělala 
jen na starých domech, 
aby se ,,maska“ nosila 
jen na karneval,  
abychom si ,,odstup“ 
udržovali jen od zlého  
a ne od sebe navzájem.

www.podaneruce.eu
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Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.

Vážení a milí kolegové, spolupracovníci a podporovatelé za celý tým Hafíka si vám dovoluji 
popřát hezké a spokojené Vánoce, pevné zdraví a hodně sil. Děkujeme, že jste s námi  
a v nadcházejícím roce 2021 se budeme těšit opět na brzkou shledanou.

S přáním všeho dobrého

Jaroslava Bicková

Děkujeme za Vaši přízeň, 
spolupráci a přátelství.  
Bez Vás by to nešlo!  
Tak v příštím roce – na viděnou!
S úctou, za ELVA HELP

Andrea Tvrdá

Vážení kolegové a přátelé, moc děkuji za NCHK 
za přání a též bych Vám všem, rodinám i Vašim 
klientům ráda popřála krásné, pohodové a 
požehnané Vánoce a zejména zdraví, zdraví  
a zase zdraví nejen v roce 2021, který nás čeká 
Za NCHK

Dana Hypšová

Nadcházející akce 6
Psí kabáty 7
Psí obezita 8
Nejen zimní sporty 9
Psí nemoci:  
Psincový kašel 11

Portrét plemene:  
Faraónský pes 12

Vážení, 
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Děkujeme
za spolupráci a podporu  

a přejeme Vám vše krásné 
i v následujícím roce.
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Ať Vás štěstí, zdraví 
a kouzlo vánočních svátků

provází po celý nový rok 2021
prejí

zaměstnanci a uživatelé DSO Brušperk
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BŘEZEN
27. 03. Valná hromada

DUBEN
10.–11. 04 Národní výstava psů Ostrava

17.–18. 04. Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s.  
Místo konání: Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm

Obsah víkendovky:

17. 04. Odborný seminář canisterapie s akreditací "Základy canisterapie v praxi" 
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

17. 04. Povahové testy CT psa obnovovací (PTCTP - O jsou určeny k přetestování 
aktivních CT týmů, kterým vyprší platnost CT certifikace)

17.–18. 04. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým, proškoleným zájemcům)

KVĚTEN
15. 05. Spolu ruku v ruce, Trojhalí Ostrava

22. 05. Akreditovaný kurz „Canisterapie u dětí s PAS a DMO“

ČERVEN

05. 06. Povahové testy CT psa obnovovací (PTCTP - O jsou určeny k přetestování 
aktivních CT týmů, kterým vyprší platnost CT certifikace), Frýdek-Místek

ČERVENEC
09. - 10. 07. FM CITY FEST 2021

ZÁŘÍ

03.–04. 09. Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s. 
Místo konání: Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm

Obsah víkendovky:

03. 09. Odborný seminář canisterapie s akreditací "Základy canisterapie v praxi" 
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

03. 09. Povahové testy CT psa obnovovací (PTCTP - O jsou určeny k přetestování 
aktivních CT týmů, kterým vyprší platnost CT certifikace) 

17.–18. 04. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům)

03.–04. 09. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům)

ŘÍJEN
16. 10. Akreditovaný kurz „Canisterapie u dětí s PAS a DMO“

Nadcházející plán akcí Psí kabáty

Prosím sledujte pravidelně Aktualizovaný přehled jednorázových akcí 2021, pokud se 
budete chtít některé aktivity se svým CT týmem zúčastnit nebo můžete sami akci zajistit, 
pište na e-mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu

1. Mýtus: Všichni psi by měli v zimě nosit kabát
Určitě ne všichni psi potřebují kabát nebo svetr na zahřátí, když se jejich páníčci odváží  
s nimi vyjít na chvíli ven, ale krátkosrstá plemena, starší pejsci, štěňata a psi se 
zdravotními potížemi budou za dodatečné teplo vděční. 

2. Mýtus: Každý pes si na kabát zvykne
Některým psům je nošení oblečení opravdu nepohodlné, a tak by k tomu psi nikdy neměli 
být nuceni. 

Pokud s tím má problém zrovna váš pejsek, můžete zkusit nechat pejska nosit kabát pár 
minut v domě, a uvidíte, sám se po čase rozhodne a dá Vám jasně najevo, zda je to mu 
obleček příjemný či nikoliv.

 3. Mýtus: Větší psi nemusí nosit zimní kabáty
Když člověk přemýšlí, zdali psi měli nosit svetry či kabáty, často automaticky vyloučí větší 
plemena. Někteří psi, jako například sibiřský husky, mají samozřejmě kožich dostatečně 
silný a hustý. Naopak, například chrti jsou na chladnější počasí citlivější, a tudíž teplou 
vrstvou navíc zaručeně nepohrdnou.

4. Mýtus: Čím úplejší, tím teplejší
Nikdy nesmíte zapomenout zvážit pohyblivost vašeho psa, aby se náhodou díky vaší 
urputné snaze ochránit pejska před zimou, neocitnul v úplé svěrací kazajce. Pes se 
potřebuje pohybovat v kabátě přirozeně. Obleček by tudíž měl být pevný, ale ne těsný. 
Také se samozřejmě ujistěte, že tam nejsou žádné další závěsné zipy nebo části, které 
mohou psa třít nebo dráždit. Co se tvaru týče, hledejte oblečky, které dostatečně zakrývají 
krk a břicho a také umožňují ochranu mezi krkem a ocasem. 

Máme tady zimu, a proto svou pozornost 
zaměříme také na fenomén posledních let: 
„psí kabáty“. 

JSOU PSÍ OBLEČKY KE ŠKODĚ, ČI UŽITKU?

Móda je všudypřítomná a jak je v poslední 
době vidět, netýká se jen lidí. Móda 
intenzivně proniká také do světa našich 
psích parťáků. Při procházkách, vídáme psí 
parádníky i parádnice téměř na každém 
rohu. Jorkšírci i větší pejsci jsou vymódění  
v nejrůznějších barevných kombinacích tak, 
aby na procházce perfektně ladili se svými 
páníčky. Naskýtá se však otázka – mají tyto 
oblečky také skutečně nějakou užitečnou 
hodnotu? 

Pojďme si společně projít nejznámější 
mýty a fakta na toto téma.
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Definice
Obezita je stav, kdy pes váží o 20 % více než je jeho doporučená váha. Nadváha je poté 
cokoli mezi normální, doporučenou váhou a právě obezitou.

Čím je způsobena?
Za všechno může nepoměr v příjmu a výdeji energie. Kromě granulí a psích dobrůtek 
si navíc psi často pochutnávají  na stravě, která vůbec nepatří do jejich jídelníčku. Právě 
zbytky od stolu jsou pro  ně jednou z největších hrozeb. Například, kdybychom dali 
dvoukilovému pejskovi  celý špekáček, tak by to znamenalo, že sní až pětkrát víc,  
než ve skutečnosti potřebuje. 

Co se s tím dá udělat?
Nejdůležitější je samozřejmě pohyb, ten je alfou i omegou celého (nejen psího) hubnutí. 
Zkusit můžete klasiku, která nikdy nezklame a má osvědčené výsledky: pravidelnou chůzi, 
plavání, běh, nebo aport. Pokud jste zvědaví a rádi si vyzkoušíte i něco nového, tak  
v následujícím článku se seznámíme i s měně známými sporty.

Redukovat váhu lze pochopitelně také zdravým jídelníčkem. Na trhu je mnoho druhů 
granulí, upravených speciálně pro redukční dietu. S přípravou pamlsků Vám může  
pomoct internet, kde najdete spousty receptů na zdravé psí dobroty, u kterých budete  
mít přehled o surovinách. Také se můžete inspirovat v předchozím čísle Vodítka.

OBEZITA  
problém dnešní doby

Nejen zimní sporty  

Obezita se čím dál častěji 
vyskytuje nejen u lidí, ale 
také u zvířat. Jedná se  
o nejčastější důvod vzniku 
zdravotních komplikací.

Odhady naznačují, že 
nejméně 30 % psů a koček 
ve vyspělých zemích  
je obézních. 

V České republice má psa 
každá čtvrtá domácnost.  
Z milionu psů trpí nadváhou 
podle odhadů veterinářů  
25 až 40 procent.

Přitom se s obezitou pojí řada zdravotních problémů jako nadměrné zatížení kloubů, 
ledvin nebo vyšší riziko výskytu cukrovky. Optimální váha poté logicky souvisí s větší 
dlouhověkostí, zvýšenou vitalitou a snížením bolesti kloubů.

Přestože všichni dobře víme, že se máme hýbat, pro většinu z nás je v tomto ročním 
období opravdu náročné dostat sebe a své psy od tepla a pohodlí rozehřátého domácího 
krbu. Ale, pokud přece jen, jste ochotni přijmout chlad alespoň na chvíli, existuje  
mnoho zajímavých zimních sportů, které si můžete vychutnat společně se svými psy  
a nepotřebujete k tomu severské plemeno! Tady je výčet několika, které u nás ještě 
nejsou až tak příliš známé.

Skijoring 
Název vychází z norštiny, 
kde doslova znamená „jízda 
na lyžích“. Tento severský 
sport kombinuje to nejlepší 
z venčení psů a běžeckého 
lyžování. Může se zúčastnit 
každý velký pes, pokud se 
ujistíte, že máte správnou 
výbavu (postroj pro pejska 
určený pro práci v tahu, 
bederní pás + lyže pro vás  
a 3 metrovou tažnou šňůru). 
Je to zábavný způsob, jak vybít 
přebytečnou energii ze svého 
psa. Co by bylo lepšího než 
lyžování se svým parťákem? 
A mimochodem, dokonce 
i některé kočky si skijoring 
užívají!

Canicross
Jedná se o sport 
velice podobný 
Skijoringu s tím 
rozdílem, že 
tentokrát vedle psa 
nelyžujete, nýbrž 
běžíte. Jedná se tedy 
o celoroční sport, 
který si můžete 
vychutnat při 
jakémkoliv počasí. 
Výbava je totožná 
se skijoringem (jen 
v ní chybí lyže pro 
pána). 
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Psí spřežení 
Klasický sport, který 
existuje již po staletí 
(historie sahá do roku 
2000 př. n. l.) Psí spřežení 
bylo poprvé používané 
Eskymáky na převážení 
potravin. Nyní se pořádají 
dlouhé závody s týmy psů 
po celém světě. Ale obřích 
psích týmů není třeba, 
abyste si tento sport užili. 
Existuje spousta saní 
určených pro jednotlivé 
psy nebo menší týmy. 
Je to skvělé cvičení 
v zimě, ale vyžaduje 
hodně tréninku. V našich 
podmínkách v poslední 
době sněhu moc není, tak 
čas od času je vidět psí 
spřežení i na kolečkách 
na blátě.

Psincový kašel  
Jedná se o akutní infekční 
onemocnění psů, které 
postihuje horní cesty 
dýchací – hrtan, průdušnici 
a průdušky. Někdy  
se označuje také jako  
kašel kotcový, jelikož se 
vyskytuje nejčastěji tam,  
kde je větší množství psů  
– v chovatelských stanicích, 
útulcích, cvičácích, 
společných městských 
výbězích a výstavách. 

Projevy
Hlavním příznakem je, jak  
i název napovídá, kašel, 
který majitelé popisují často 
jako uvízlou kost v krku. 
Pokud onemocnění propuká 
náhle, bývá doprovázen 
dávením a bílou pěnou 
(často mylně označenou 
za zvratky). Pes může, ale 
nemusí mít teplotu, bývá 
unavený a malátný. Nemoc 
bez komplikací trvá většinou 
5—14 dní. Onemocnění 
v některých případech 
probíhá také jako těžký 
zápal plic, který ho může 
dokonce ohrožovat na 
životě! 

Přenos
Onemocnění je způsobeno 
viry poškozujícími sliznici 
dýchacího aparátu a tu pak 
osídlí bakterie. Nemoc se 
přenáší kapénkovou infekcí 
nebo přímým kontaktem 
bez ohledu na věk psa. 
Příznaky se objeví za  
5-10 dní.

Komplikace
Při chronickém průběhu 
nemoci majitelé často ani 
netuší, že je pes nemocný 
a záchvaty přisuzují 
přiškrcení na vodítku. 
Problematický průběh je 
nejčastěji u starých psů, kdy 
se chronický kašel mění v 
obstrukční plicní chorobu 
přetěžující srdce. 

Jak to správně rozeznat?

Nejjednodušší je tzv. 
provokační zkouška: tahem 
za obojek směrem dozadu/ 
zatlačením rukou na spodní 
stranu hrtanu. Jestliže 
se pes rozkašle, zkouška 
je pozitivní a měli byste 
navštívit veterináře.

Léky
Většinou postačí léky 
uvolňující hlen, přísun 
vitaminů, případně léky 
proti kašli. Je vhodné abyste 
posouzení zdravotního 
stavu nenechávali na 
sobě, nýbrž na veterináři, 
který vyloučí/ doporučí 
antibiotika. 

Prevence
Jako prevence je dostupná 
vakcína, která se podává 
přímo do čenichu. Po 
vakcinaci se objeví imunitní 
odpověď již po třech dnech. 
Vakcína je bezpečná i pro 
březí feny a štěňata od  
2 týdnů stáří. Vakcinace je 
doporučená pro psy, kterým 
by kašel zhoršil průběh 
jiného onemocnění (srdce) 
a starým, či jinak oslabeným 
jedincům.

 

Kicksledding
Kicksledding je zábavný 
finský sport, který si 
postupně získal popularitu 
po celém světě. Jedná se 
vlastně o malou židli, která 
je upevněná na lyžích. Je to 
jako byste jeli na koloběžce, 
kterou vpředu táhnou 
pejsci. Je to skvělý způsob 
na procvičení kardia  
a zároveň si můžete  
užívat nádherné přírody.

PSÍ NEMOCI 
Psincový kašel

Zima je období spojené také  
s nemocemi, tak se podíváme  
na jednu z nich podrobněji  
a COVID to tentokrát není. 
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Netradiční plemena z blízka 
FARAÓNSKÝ PES

Popis
Je to středně velký, atletický, 
velmi milující, laskavý  
a veselý pes, s potřebou 
každodenního pohybu. 
Velmi se doporučuje pro 
turisty, běžce a cyklisty, 
kterým bude nadšeným 
a vytrvalým společníkem. 
Faraonský pes má asi jako 
jediný zástupce psí říše 
schopnost se „červenat.“ 
Vzrušení a dychtivost se  
u něj projevují zčervenáním 
uší a nosní houby. Jedná 
se také o velmi zdravé psí 
plemeno, u kterého se 
nemusíte obávat zvýšeného 
výskytu některé z typických 
psích nemocí, jen výjimečně 
se mohou vyskytnout 
alergie.

Povaha
Díky své inteligenci  
a přirozené touze potěšit 
svého pána se faraonský 
pes snadno cvičí. Miluje 
lidskou společnost, ale 
přesto si zachovává určitou 
míru nezávislosti. Jelikož 
se dlouho využíval na lov 
králíků pes má silné lovecké 
instinkty a s přivoláváním 
může být i u jinak parádně 
vycvičeného jedince 
problém.

Péče
Faraonský pes má klidnou, 
vyrovnanou povahu, proto 
může žít v i bytě. Musíte  
mu však denně zajistit 
dostatek pohybu. Zástupci 
tohoto plemene mají  
málo tělesného tuku, jsou 
méně odolní vůči chladu  
a v zimních měsících je 
proto vhodné je před 
chladem chránit pomocí 
speciálních oblečků. 

Dnešní faraónský pes pochází z ostrovů Malta a Gozo, kde po staletí působí jako pracovní 
plemeno, využívané místními rolníky zejména na lov králíků. V první polovině dvacátého 
století přicházeli s těmito psy na Maltě do styku Angličané a uvědomili si potenciál tohoto 
plemene, které je až neuvěřitelně věrně podobné psům vyobrazeným na egyptských 
nástěnných malbách. Název faraónský pes tudíž obdrželo toto plemeno až od Angličanů, 
kteří vytvořili také jeho první oficiální standard. Do České republiky se první faraónští psi 
dostali v roce 1988.

Alespoň v tomto článku se trochu 
ohřejeme, přeneseme se do dalekého 
Egyptu a představíme si zde jedno  
z méně známých plemen. 

První zmínky o faraónském psovi  
jsou staré více než pět tisíc let. Již  
v dobách starověkého Egypta žili psi 
typově podobní faraónovi, jednalo 
se o staroegyptské chrty, kteří kromě 
lovu také chránili své pány. Tito psi 
měli zvláštní výsady, a dokonce byli 
pohřbíváni se svými pány v hrobkách. 
Říká se, že samotný šakal by mohl být 
vzdáleným předkem faraónských psů.

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. 
Děkujeme Vám, Vaší podpoře a darům. Rok 2020 byl  
pro Podané ruce opravdu rokem narozeninovým.  
Velmi si Vašeho zájmu o canisterapii vážíme.
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