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Aktuality Úspěchy roku 2021

Obsah Krátké zimní dny, během kterých se  
člověk může bez ostychu zachumlat  
v podvečer do deky s šálkem kakaa, svěží 
vzduch provoněný jablky a skořicí, padající 
vločky a bílý třpytící se sníh, přímo vybízí  
k hraní si s našimi chlupatými mazlíčky  
při procházkách … prostě idylka. 
Jenom škoda, že nepadá pouze to. Kromě 
sněhu nebo pozdně padajícího listí 
neoddělitelně patří k tomuto období také 
další kolo línání našich miláčků a bohužel 
i jejich onemocnění spojená s chladným 
počasím. 
Proto se v tomto vydání na tyto témata 
podíváme podrobněji a záhy zjistíme, že je 
snadné se s většinou „psích rýmiček“ rychle 
vyrovnat a můžeme si tak dopřát pohodové 
a bezstarostné dny.

Lucie Oborná   autorka
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Pátý ročník projektu REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ se uskutečnil 23. září, už 
tradičně pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila. 
Zároveň mu udělila záštitu i náměstkyně primátora statutárního města Ostravy Andrea 
Hoffmannová a Jiří Carbol, předseda sociálního výboru Moravskoslezského kraje. 

Ceny Rekordů handicapovaných hrdinů navrhují instituce a veřejnost za mimořádný 
počin, vzor, nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Ocenění v kategorii Pečující v handicapu získala naše členka  
a spoluzakladatelka Podaných rukou, Ing. Monika Křístková,  
s progresivní svalovou dystrofií, a to za svou celoživotní  
obětavou práci dobrovolníka a obdivuhodný přístup k lidem.

Gratulujeme!!!

Letošní REKORDY HANDICAPOVANÝCH HRDINŮ mají své vítěze

Příběhy všech oceněných 
protagonistů jsou zveřejněny 

v páté knize Rekordů 
handicapovaných hrdinů.
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Úspěchy roku 2021 Úspěchy roku 2021

DĚKUJEME Nadaci OKD za příkladnou a velice přínosnou  
spolupráci, která stojí na pevných a letitých základech.
Přejeme Nadaci OKD hodně sil do dalších let, skvělé lidi v týmu a zdařilé projekty!!!

V rámci slavnostního setkání, 10. listopadu 2021, byly veřejnosti představeny a oceněny 
nejkvalitnější projekty a mimořádné osobnosti, které se v neziskovém sektoru angažují  
a přispívají k lepšímu životu v regionu. 

Ceny Nadace OKD byly předány v kategorii Inovativní projekt, Projekt roku a Největší Srdcař.

 

Naše organizace „Podané ruce, z. s.“ nominaci 
úspěšně proměnila. 

V kategorii Projekt roku 2021  
se můžeme právem pyšnit  
krásným 2. místem s projektem  
20 let canisterapeutické pomoci. 

Ceny Nadace OKD 2021 Cena statutárního města 2020

Představitelé města ocenili  
významné osobnosti Frýdku-Místku. 

Cenu statutárního města pro rok 2020 
v Rytířském sále frýdeckého zámku 
převzala předsedkyně Podaných 
rukou, z. s., dlouholetá  
a oddaná canisterapeutka  
a ředitelka projektu Osobní asistence, 
Bc. Helena Fejkusová  
(za přínos v oblasti záchrana  
lidských životů – sociální oblast).
Ředitelka organizace Podané ruce, zakládající členka 
tohoto sdružení a ředitelka projektu osobní asistence. 
Kromě řízení celé organizace, určování směru a vizí 
se aktivně věnuje canisterapii, kterou si zamilovala. 
Školí nové canisterapeuty, reprezentuje sdružení na 
akcích a přednáší o canisterapii pro odbornou a laickou 
veřejnost. V doprovodu svých čtyřnohých terapeutických 
pomocníků pracuje s velkou mírou empatie a vždy 
zohledňuje individuální možnosti a dovednosti svých 
klientů. Za více než 20 let pomohly Podané ruce mnoha 
tisícům potřebných napříč všemi věkovými kategoriemi.

Gratulujeme!!!
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Nadcházející plán akcí

DUBEN

2. 4. Valná hromada, Frýdek-Místek (členská schůze)

9. – 10. 4. Národní výstava psů, Ostrava (prezentace CT)

12. 4. Svět jinýma očima, Ostrava (Jiráskovo nám.  od 13h - prezentace CT)

23. – 24. 4. 
Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s. 
Místo konání: Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm 
Obsah víkendovky:

23. 4. Kurz canisterapie s akreditací MPSV "Základy canisterapie v praxi" 
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

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

23. – 24. 4. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům) 

KVĚTEN

14. 5. Spolu ruku v ruce, Ostrava (Trojhalí – prezentace CT) 

ČERVEN

4. 6. Povahové testy CT psa, Frýdek-Místek

ZÁŘÍ

3. – 4. 9. 
Canisterapeutický víkend Podaných rukou, z. s. 
Místo konání: Liščí mlýn, Frenštát pod Radhoštěm  
Obsah víkendovky:

3. 9. Kurz canisterapie s akreditací MPSV "Základy canisterapie v praxi" 
(povinný pro nové zájemce u prvních PTCTP)

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

3. – 4. 9. Povahové testy CT psa (PTCTP jsou určeny novým zájemcům) 

V KVĚTNU a v ŘÍJNU se bude konat  
KURZ CANISTERAPIE S AKREDITACÍ MPSV CANISTERAPIE U DĚTÍ S PAS A DMO.
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Línání Krátkonosé  
dilema

Nyní, když se noci prodlužují a dny jsou chladnější, většina našich psů shazuje lehkou letní 
srst, aby uvolnili místo teplejší a vlnitější zimní. Pokud nemáte psa s dvojitou srstí, možná 
si toho ani nevšimnete, ale majitelé těch ostatních vědí, že s prvními podzimními dny 
přichází příval srsti. 

Němečtí ovčáci, zlatí retrívři, čau-čau a mnohá další plemena s dvojitou srstí mají tendenci 
na podzim línat skoro stejně urputně, jako na jaře. 

Možná někoho překvapí fakt, že ne všichni psi mají stejnou srst. Rozlišuje se víc, než 
zdali je pes krátkosrstý, či dlouhosrstý. V případě dvojité srsti je vrchní vrstva srsti hrubá, 
spodní hustá, silná a měkká, takže pejska dobře chrání před nepřízní počasí. Tento typ 
tvoří více mazu a častokrát i bohužel více zapáchá. 

Všichni psi srst shazují pravidelně. Staré chlupy odumírají a na jejich místo nastupují nové, 
ale u některých plemen, například pudlů, si toho tolik nevšimneme, protože jejich srst 
má dlouhý růstový cyklus. Trvá tedy mnohem déle, než jejich srst vypadne a začne dělat 
doma prachová klubíčka, pokud se tak vůbec stane. U chlupatých psů s dvojitou srstí je 
však línání mnohem nápadnější a způsobuje mnohem větší nepořádek.

Není pochyb o tom, že buldočci, 
mopsi a další plemena s krátkým 
čumáčkem jsou naprosto rozkošná 
a jsou to TOP mazlíčci v našich 
domovech. Je však záměrné šlechtění 
zvířat pro tyto tvary obličeje opravdu 
dobrý nápad? Roztomilost těchto 
plemen je totiž zároveň jejich 
nevýhodou. Takzvaný brachycefalický 
syndrom, postihující krátkonosá plemena, 
nemůžeme brát na lehkou váhu. Zvířata 
s tímto syndromem mohou trpět těžkými 
dýchacími potížemi, neschopností se 
ochladit... Je tedy opravdu spravedlivé 
pokračovat v chovu těchto zvířat  
s vědomím, že se budou rodit  
chronicky nezdravá?

Nejde o to, že by tato plemena začínala  
s tolika zdravotními vadami. Stavba 
obličeje mopse v 80. letech 19. století se 
mnohem více podobala boxerovi, než 
dnešním mopsům a v dnešní době se 
opět pomalu rozrůstá snaha o návrat 
podobného stylu psů v naději, že se podaří 
odstranit vysokou úmrtnost a zranění 
mopsů způsobené jejich dýchacími 
problémy. Tito psi se nazývají retromopsi. 
Aby však bylo možné dosáhnout 
zdravějších tělesných typů, musí být 
mopsi kříženi s jinými plemeny, například 
jack russel teriéry. Tato možnost tedy 
nepřicházejí v úvahu v případě fanoušků 
čistokrevných plemen.

Bohužel, každé psí plemeno provázejí 
závažné zdravotní vady. Mnohá 
pastevecká plemena jsou náchylná  
k dysplazii kyčelních kloubů, labradoři 
mají sklony k obezitě atd. Ale jen málo 
plemen si může připsat tolik závažných 
zdravotních problémů jako angličtí  
a francouzští buldočci a mopsi. Mnoho lidí 
si před tím, než si domů přivedou nového 
psa, neuvědomuje, jaké základní zdravotní 
problémy se s nimi pojí. Například ve 
studii provedené Royal Veterinary College 
mělo 72,4 % francouzských buldočků 
alespoň jednu zaznamenanou poruchu. 

Vedle brachycefalie toto plemeno běžně 
trpí také vadami páteře, ušními infekcemi 
a srdečními vadami. 

Pokud máte brachycefalické plemeno, 
vždy pečlivě zajistěte pravidelný přístup  
k vodě, zejména, když může být psovi 
horko nebo je po námaze. Může se zdát 
hloupé investovat do něčeho, jako je 
cestovní miska, ale nepřipravenost může 
mít tragické následky. 

Pokud jste se přesto rozhodli do svého 
života zařadit plemena, jako je pekinéz 
nebo boxer, vybírejte pečlivě, existují 
chovatelé, kteří se snaží o šlechtění 
zdravějších krevních linií, která byla 
většinou špatně vyšlechtěna ve snaze 
vylepšit jejich obličejové rysy. 

Mnozí odborníci se domnívají, že podpora 
těchto chovatelů je podporou budoucího 
zdraví a integrity plemene. Také v útulcích 
a záchranných stanicích je k dispozici 
spousta těchto psů a jejich směsí. Pokud 
se Vám podaří v místním útulku najít psa, 
který by odpovídal vašim představám, 
máte vyhráno. 

Jak můžeme  
línání urychlit?

   Kvalitní strava - dobře živený 
pes má lesklou a jemnou  
srst, trávení v pořádku, je  
v optimální výživové kondici  
a projevuje radost ze života.

   Přidávání oleje do krmiva - 
výborný je lososový olej

   Častější koupele - volte 
přírodní a kvalitní kosmetiku, 
resp. šampon a kondicionér

   Častější kartáčování - čím 
dříve bude odumřelá srst 
odstraněna, tím dříve  
nastoupí krásná, nová srst. 

   Vitamíny - např. vitamin  
H (známý jako Biotin)  
a vitamin E. Dále mořské  
řasy nebo pangamin.

Jak ale poznáte, že je  
podzimní línání abnormální? 
Navštivte se svým psem veterináře, pokud má 
holá místa, kde je vidět jeho kůže, nebo pokud  
si všimnete řídnutí srsti na symetrických místech 
těla, například na bocích. 

V opačném případě chloupky vysajete a utěšujte 
se myšlenkou, že úroveň línání vašeho psa se za 
pár týdnů vrátí do normálu…přinejmenším do 
jara, kdy můžete očekávat další kolo.
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OTRAVA  
NEMRZNOUCÍ  
SMĚSÍ, SOLÍ…
S nemrznoucí směsí, kamennou 
solí a dalšími chemikáliemi na 
tání ledu se v zimě setkáváme 
opravdu na každém rohu.  
O to znepokojivější je fakt, že 
tyto směsi mohou obsahovat 
ethylenglykol, jedovatou látku 
sladké chuti. 

Mezi příznaky otravy nemrznoucí směsí patří „opilecké“ chování, jako je nevolnost, 
zvracení a vrávoravá chůze, které se může vystupňovat až do záchvatů a kómatu.  
Pokud jste tyto příznaky pozorovali, nebo máte podezření, že váš pejsek požil nemrznoucí 
směs, okamžitě kontaktujte svého veterináře – jednoznačně platí čím dříve, tím lépe.

Vždy předcházejte otravě tím, že budete nemrznoucí směs skladovat mimo dosah 
domácích zvířat. Ukliďte louže z pod auta nebo příjezdové cesty. Doporučujeme také 
chránit tlapky botičkami a samozřejmě jim otírat tlapky po pobytu venku. Pokud je to 
možné, snažte se používat „netoxickou“ nemrznoucí směs, která obsahuje jako účinnou 
složku propylenglykol namísto etylenglykolu.

Běžná onemocnění  
v chladném počasí 
Podzimní období, je povětšinou pochmurné období plné rýmy a kašle, ale nejenom lidé 
by měli být v těchto měsících vice na pozoru. “Rýmička” může totiž skolit I naše čtyřnohé 
miláčky, a tak by všichni majitelé domácích mazlíčků měli zbystřit. Obzvlášť, pokud jsou 
zvířata venku. Teplota, povětrnostní podmínky a typ přístřešku, mohou mít velký vliv 
na prevenci v chladném počasí. Proto, jak již selský rozum napovídá, doporučujeme 
nenechávat domácí zvířata v chladném počasí přes noc venku bez dozoru, hrozí jim 
sezónní nebezpečí:

PODCHLAZENÍ 
Podchlazení je jedním z nejčastějších problémů způsobených chladným počasím. 
Stejně jako u lidí je podchlazení u psů způsobeno nízkou tělesnou teplotou způsobenou 
chladem. Kombinace mokré srsti a chladného počasí může být pro psy a kočky 
nebezpečná a přispět k podchlazení. Mezi další příčiny podchlazení patří ponoření  
do studené vody na delší dobu a také šok.

Mezi příznaky podchlazení patří bledost kůže, třes a netečnost až letargie. Pokud 
podchlazení trvá příliš dlouho, může být smrtelné: vede ke kómatu, selhání srdce  
a selhání dalších orgánů.

Jakmile máte na podchlazení podezření, snažte se psa zahřát zabalením do teplých 
přikrývek. Můžete také zabalit vyhřívací polštářek nebo přikrytou láhev s horkou vodou 
a přiložit ji k tělu zvířete, aby se zvýšila jeho tělesná teplota. Jen se ujistěte, že není příliš 
horká a že není přímo na kůži, abyste předešli riziku popálení. Pokud je zvíře pouze 
mokré, může pomoci tření do sucha, ale pokud se domníváte, že by mohlo mít omrzliny, 
třením místa ručníkem můžete poškodit tkáně.

OMRZLINY 
Na podzim se objevují i první mrazíky, takže pozor na omrzliny. Omrzliny jsou poškození 
tkáně, ke kterému dochází v důsledku chladu. Vyskytují se především na špičkách ocasů, 
uší, tlapkách a obvykle jdou ruku v ruce s podchlazením. I když omrzliny nejsou tak často 
život ohrožující jako podchlazení, může stále dojít k hnisání v důsledku infekce.

Pro kočky a psy je v zimě příznačným znakem omrzlin bledá kůže. Zbystřit byste měli, 
pokud uvidíte modrobílý nádech - známkou omezeného průtoku krve, kdy se tělo snaží 
udržet v chodu pouze základní orgány.

Příznaky omrzlin ve vzrůstajícím stupni závažnosti:

PRVNÍ STUPEŇ
Bledá, ztvrdlá kůže,  
která se po zahřátí  
změní na šupinatou,  
červenou a oteklou.

DRUHÝ STUPEŇ
Puchýře na kůži

TŘETÍ STUPEŇ
Tmavnutí kůže, které  
může trvat několik dní;  
vznik gangrény.

Pokud máte podezření, že vaše zvíře má omrzliny, 
postupujte stejně jako při ošetřování koček a psů 
v zimě při podchlazení: udržujte je v teple. Jen 
nezapomeňte, že zvíře nesmíte zahřívat přímo od 
zdroje tepla. Omrzlé místo ošetřete teplým, suchým 
ručníkem. Ručníkem je poklepávejte, nemasírujte, 
protože byste mohli způsobit bolest a poškodit tkáně. 
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Separační úzkost Netradiční  
plemena zblízka

Vracíte se po dlouhé době z práce a na dveřích najdete anonymní vzkaz, že váš pes zase 
celý den, s prominutím, nezavřel hubu. Po otevření dveří vás přivítá nejen neuvěřitelně 
šťastný pes, ale i vše, co stihl během vaší nepřítomnosti natropit a vy víte, že místo toho 
abyste se svalili na gauč, musíte váš oblíbený kus nábytku první najít. Potom možná psovi 
vyhubujete, nebo to přejdete jen mávnutím ruky, ale co se třeba zamyslet, zda není za 
řáděním vašeho mazlíčka i něco jiného než nuda a nevychovanost?

S našimi čtyřnohými parťáky nejsou vždy jen radosti, ale mohou nastat i problémy týkající 
se psychiky zvířete. Nejnovějšími výzkumy bylo dokázáno, že pes není řízen čistě jen pudy, 
ale má též emoce. Většina vnějších projevů je sice stále řízena pudy, ale existují i projevy 
chování, které jsou řízeny vyššími mozkovými pochody. Mezi vnější projevy zvířete řadíme 
nejen to dobré chování, ale i chování nežádoucí – likvidování zařízení bytu osamělého psa 
v domácnosti nebo nadměrné štěkání. To mohou být projevy jak rozmazlenosti psa,  
tak i separační úzkosti.

Separační úzkost vzniká na základě patologického strachu z odloučení v případě, kdy 
majitelé odejdou z bytu a psa zde nechají samotného. Jedná se nepřiměřenou obrannou 
reakci organismu, selhávání nervové soustavy nebo její přílišná reakce.  Psi se poté snaží 
najít únikovou cestu, která by je zavedla za páníčky a v důsledku toho bývají nejčastěji 
terčem dveře a jejich okolí. Nejedná se o nudění psa, protože toto chování není řízeno 
vědomým myšlením psa.

Separační úzkost nemusí vznikat jen v bytě, ale i v kotci nebo na zahradě. Strachovou 
reakci může vyvolat i špatná zkušenost ze stejného nebo podobného prostředí. Pes, 
který se projevuje separační úzkostí, se opravdu bojí a skutečně trpí. Takového psa nikdy 
nezavírejte do menšího prostoru (klece) abyste omezili ničení nábytku, nebyl-li pes na 
tento prostor zvyklý a necítí-li se v něm bezpečně. Pes, který je nucen prožívat tyto stavy 
strachu může onemocnět, v extrémních případech i uhynout.

Jak se separační úzkostí bojovat?

Se psem, který trpí separační úzkostí je třeba pracovat komplexně. Se zklidněním 
pomohou antistresové přípravky, kterých se dá již sehnat celá řada, ale psa je třeba na 
stresové situace začít pomalu navykat. Rady, jak psa zvykat na samotu hledejte u opravdu 
zkušených kynologů – behavioristů, kteří mají v tomto oboru praxi.

Alespoň v tomto článku se trochu ohře-
jeme, přeneseme se do daleké Itálie a 
představíme si zde jedno z méně známých 
plemen. 

CANE CORSO 
Cane corso je impozantní, původem ital-
ské plemeno, které již od svého počátku 
v lidech budilo svým zjevem respekt. Díky 
svým špičatým uším a svalnatému tělu 
dodnes patří k nejobávanějším psům.

Jméno tohoto plemene se skládá z ital-
ského slov „Cane“, které se překládá jako 
„pes“ a „Corso“ pocházícího z latinského 
slova „cohors“, které se zhruba překládá 
jako „ochránce“ nebo „strážce“. To byl 
také jejich první účel. Hlídat a chránit 
farmy a zemědělce před vetřelci i divokými 
predátory. 

Tito psi byli poté také slavnými římskými 
válečnými psy. Byli vycvičeni na bitevním 
poli a jejich impozantní vzhled naháněl 
nepřátelům strach. Bývali ještě větší  
a měli speciálně vyrobenou zbroj, chránící 
před šípy a bodáky. Římané tyto psy cvičili, 
aby útočili na nepřátele, a přitom nesli po 
boku hořící vědra s olejem. Existuje mno-
ho starověkých vyobrazení a soch těchto 
psů ve zbroji a zobrazených jako strážci 
a společníci římských vojáků. Účastnili se 
také nejrůznějších krvavých „zábav“, které 
Římané pořádali, jako byly býčí, tygří a lví 
zápasy, gladiátorské bitvy a psí zápasy. 

Tito psi byli mimořádně úspěšní v „tauro-
machii“, sportu, v němž se utkávali býci  
a psi. Cílem bylo, aby smečka obvykle čtyř 
psů znehybnila býka tím, že ho chytí za uši 
nebo za čenich - dvě nejcitlivější části býka. 
Tento barbarský sport existoval ve Španěl-
sku a ilegálně v Itálii až do 20. století. 

Po krvavé římské části historie tohoto 
plemene se Cane Corso začali orientovat 
na klidnější život Na italský farmách hlídali 

dobytek, pomáhali farmářům s těžkými 
náklady a díky vlastnostem, které tito psi 
měli již od starověku, byli využíváni jako 
lovečtí psi. Jejich přirozený hlídací instinkt 
z nich udělal skvělé hlídače.

V novější době se toto plemeno setkalo  
s určitými problémy. První a druhá světová 
válka toto plemeno téměř vyhubily.  
Po první velké válce sice ještě zůstalo dost 
krevních linií, ale to bylo jen krátkodobé. 
Téměř všichni italští muži byli odvedeni do 
druhé světové války a farmy zůstaly bez 
dozoru a psi opuštěni. Po válce se tradiční 
italský životní styl zcela změnil a ubylo 
farem, které potřebovaly hlídacího nebo 
pracovního psa. Oblíbené a snáze dostup-
né se staly také střelné zbraně, takže bylo 
snazší bránit farmu a půdu i bez dalšího 
hladového krku.

Zůstalo jen velmi málo čistokrevných psů 
a byli téměř vyhubeni. Podařilo se jim 
přežít ve venkovských částech Itálie, kde 
zůstali zaměstnáni u italských zeměděl-
ců a rodin. V 70. letech 20. století začala 
skupina nadšenců shromažďovat veškeré 
informace o těchto psech a snažila se jich 
vystopovat co nejvíce. Začali plánovat 
selektivní chov tohoto plemene a dnes 
víme, že díky nim toto krásné a historické 
plemeno psů stále existuje.

Tento pes byl oficiálně uznán Italským 
kynologickým svazem v roce 1994 a jejich 
popularita dodnes stoupá. 

Mezi projevy separační  
úzkosti patří:

nervozita, třes

rozšířené zornice oka

vyšší plynatost

nadměrné lízání a drbaní

kálení a močení v bytě v krátké době po odchodu majitele

hlasové projevy – kňučení, hysterický štěkot, vytí

snaha překonat dveře, okna a ničení těchto překážek

snaha dostat se z uzavřeného prostoru, nebo zalézání do tmavých koutů



Vodítko16

Poděkování!

Kontakty

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem našim 
donátorům a sponzorům, kteří nám poskytli finanční 
a věcné dary za účelem zajištění projektu canisterapie. 
Naše organizace je poskytovatelem CT služby již 21 let. 
Velmi si Vaší 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

Sponzor CT zkoušek:

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


