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Aktuality

ráda bych na tomto místě vyjádřila ob-
rovský dít canisterapeutickým týmům, 
které se zapojily, mimo svůj běžný 
dobrovolnický úvazek u klientů, do 
aktivit pro ukrajinské rodiny.  Setkání s 
ukrajinskými dětmi jsou pro obě strany 
opravdu velmi náročná. Děti jsou „nevy-
bouřené“, v cizím prostředí s minimem 
fyzických aktivit a v jejich hlavách vlád-
ne zmatek, ale i smutek po domově. 

K tomu všemu je tu jazyková bariera. 
My, „starší ročníky“ jsme oprášili zbytky 
azbuky, a tak s maminkami a babičkami 
ukrajinských dětí jsme schopni si sdělit 
to PODSTATNÉ, ale u dětí mnohdy s 
ruštinou moc neobstojíme. Jediné štěstí 
je, že psi jazykovou bariéru neřeší, jsou 
šťastní, že jsou s námi a těmi, kdo je 
pohladí a projeví zájem si s nimi hrát.

Situace se liší co region, to jiné pod-
mínky – možnosti. V každém případě 
myslete i na svou duševní hygienu a 
regeneraci sil celého týmu. 

Za celý PODANKOVÝ tým přejeme hod-
ně zdraví Vám i pejskům!

VAŠE KOORDINÁTORKA 

Monika Olbrechtová

Obsah Jaro je konečně tady
Snad si každý z Vás, i v tomto aktivním období, 
najde pár pohodových minut na přečtení 
nového Vodítka.
I my se v tomto čísle se dotkneme tématu 
číslo jedna, a tím je Ukrajina. Zaměříme se 
na možnou pomoc postiženým, a podíváme 
se na to, jak psi pomáhají ve válce. Poté, 
co se seznámíme s novinkami ze světa 
a s portrétem národního slovenského 
plemene, zaměříme se na vodítkovou agresi 
a zodpovíme (nebo také ne) otázku, zda pes 
patří do postele. 
Doufám, že se Vám bude Vodítko líbit a přeji 
mnoho dnů plných zdraví, pohody a jarní 
radosti...

Lucie Oborná  AUTORKA
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Vážení čtenáři,

Prosím sledujte pravidelně Aktualizovaný přehled jednorázových akcí 2022, pokud se 
budete chtít některé aktivity se svým CT týmem zúčastnit nebo můžete sami akci zajistit, 
pište na e-mail: monika.olbrechtova@podaneruce.eu

Nadcházející akce
KVĚTEN

13. 05. „Den zdraví“ VOŠZ Ostrava - Vítkovice, Jeremenkova 

14. 05. „Spolu roku v ruce“, Ostrava, Trojhalí Karolína

16. 05. ZŠ Palkovice 

17. 05. MŠ Skalice 

21. 05. Kurz canisterapie s akreditací MPSV  
„Canisterapie u dětí s PAS a DMO“

24. 05 Aktivní senior, Prostějov

26. 05. ŠD při 7. ZŠ, Frýdek-Místek

27. 05. Den obce - Baška na Bašce

27. - 28. 5. Festival reBarbora Open Music, Důl Barbora 

ČERVEN

01. 06. ZŠ F. Formana, Ostrava - Hrabůvka (CT dopoledne)

11. 06.  Povahové testy CT psa - obnovovací (PTCTP - O),  
Sokolík Frýdek-Místek

13. – 17. 06. Normální je pomáhat, Zlín (prezentační výstava)

18. 06. Sweetsen fest  - „PODANKOVÝ DEN veřejné sbírky“

23. 06. Lidé lidem, Ostrava

24. - 25. 06. FM City Fest

ČERVENEC

Canisterapie při ozdravném pobytu SZPOaJP, 
 Rajská bouda v Malenovicích

SRPEN

11. 08. „PODANKOVÁ akce“ pro veřejnost,  
Faunapark Frýdek-Místek
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Pro akci jsme plně využili zázemí areálu Liščího 
mlýnu ve Frenštátu pod Radhoštěm, kde se v 
rámci víkendovky konaly dvoje povahové testy 
canisterapeutického psa a vzdělávací CT kurz s 
akreditací. Počasí nám opravdu přálo, a tak jsme 
v sobotu večer mohli společně posedět u ohně a 
opékat špekáčky.

Děkujeme všem, kdo jste přijeli a strávili jste společně 
s námi na víkendovce nějaký ten čas. Je to vždy 
báječné, když se lidé stejných zájmů setkají a mohou 
tak sdílet své zkušenosti a zážitky.

Ukrajinské děti nezůstávají bez podpory našich skvělých canisterapeutických týmů! Nejde 
o to, KDO pomáhá, ale JAK pomáhá a že jsou to i lidé z našich členských řad.

Škola pro 
neslyšící ve 
Valašském 
Mezříčí

Krátkou 
reportáž 
můžete 
zhlédnout 
od 4:57 
minuty ZDE.

Hotel KAM 
Malenovice 
u Frýdku-
Místku

Ústředí 
Slezské 
diakonie 
Český Těšín 

Středisko 
KARMEL ve 
Smilovicích

Hodnocení

Gratulujeme!

23. 04. Povahové testy CT psa - otestováno 12 týmů 
(všichni obdrželi CT certifikaci na 2 roky)

23. 04. Akreditovaný kurz „Canisterapie  
v praxi“ - proškoleno 11 osob

23. - 24. 4. Povahové testy CT psa – otestováno 10 týmů 
(z čehož 4 týmy obdržely CT certifikaci na  
1 rok a 5 týmů získalo CT certifikaci na 2 roky)

PRVNÍ CT VÍKENDOVKA 
letošního roku je úspěšně za námi. 

Událo se:  
naše canisterapie Ukrajině
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Pes je nejlepší přítel člověka, a to platí 
nejen v časech míru, ale také ve válce. 
A proto se v tomto díle podíváme, jak v 
průběhu let psi pomáhali (a pomáhají) 
na vojenském poli.

Pátrací a záchranné akce
Psi mohli díky svému ostrému čichu 
vyhledávat vojáky a civilisty v nouzi nebo 
v případě potřeby pomoci. Během první 
světové války se pátrací a záchranářští 
psi vydávali na území nikoho, aby našli 
zraněné. Nosili vodu a zdravotnický 
materiál mimo dosah sanitek a mohli 
vést nosítka ke zraněným vojákům, 
kteří v zemi nikoho uvízli. Během druhé 
světové války psi také plnili pátrací a 
záchranné úkoly na domácí frontě a 
pomáhali hledat lidi uvězněné pod 
troskami po německých náletech.

Strážní psi a průzkumníci
Psi s citlivým sluchem a vyvinutým 
čichem jsou obzvláště vhodní pro 
detekční úkoly. Strážní psi jsou 
nasazováni na hlídání vojensky 
důležitých míst, jako jsou železnice, 
mosty, obranná zařízení a muniční 
sklady, a varují před narušiteli. 
Průzkumní psi podobně upozorňují své 
psovody na přítomnost nepřátelských 
jednotek, ale musí se tak dít potichu, aby 
se neprozradila pozice hlídky.

Detekce min
Pozoruhodný čich psů využívala 
armáda v průběhu dvacátého století 
také k vyhledávání min a skrytých 
improvizovaných výbušných zařízení 
(IED). 

Kontrola škůdců
Podmínky v zákopech mohly vést 
k zamoření škůdci šířícími nemoci, 
zejména krysami, které přitahovaly 
potraviny, odpad a mrtvá těla. K lovu 
této havěti a k udržování hygieny v 
zákopech byly někdy cvičeny kočky a psi. 
Kočky pak byly chovány také na palubách 
královského námořnictva a obchodních 
lodí, aby lovily škůdce a chránily zásoby 
potravin před krysami – tuto roli plní 
většina dodnes a je zvláštní, že se 
úlovkem nikdy nezapomenou pochlubit. 

Pohroma na Ukrajině se 
netýká pouze lidí a lidských 
příběhů, ale taktéž těch 
zvířecích, které v jejich stínu 
bývají často opomíjeny. 
Mnozí lidé odmítají 
opouštět kvůli mazlíčkům 
své domovy, jiní zůstávají, 
riskují životy a umírají, aby 
těmto také vystrašeným a 
ztraceným duším pomohli. 
Jak komplikované je vlastně 
zachránění psího života a 
následný útěk přes hranice?

Jak se na Ukrajině  
zachraňují zvířata  
během války
Místní zásoby docházejí, 
příbytky i útulky bývají 
pravidelně bombardovány. 
Pozornost se právem 
soustřeďuje na humanitární 
katastrofu – lidé se musí 
mučivě rozhodovat, co si 
s sebou vzít. A to včetně 
toho, co se stane s jejich 
milovanými domácími 
mazlíčky. Mnozí se 
samozřejmě nedokážou 
smířit s myšlenkou, že 
by je měli opustit. Ale 
opuštění okupovaného 
a odstřelovaného města 
nebývá zrovna jednoduché. 
Pokud se vám to ale povede, 
máte z poloviny vyhráno. 
Problémy samozřejmě 
mohou nastat i při snaze o 
evakuaci přes hranice, kde 
běžně platí pravidla týkající 
se čipování a očkování zvířat, 
ale řešení tohoto problému 
už se na některých hranicích 
ujaly organizace na ochranu 
práv zvířat, která očkování 
psů a koček nabízí. Nedá 
se však říct, že působí 
všude. Když se Vám povede 

překročit hranice, nastává 
však mnohdy problém, 
kam jít. Mnoho ubytovacích 
zařízení a dobrovolníků si 
domácí mazlíčky nepřeje 
a hledání provizorního 
domova se stává 
komplikovanější. Naštěstí je 
stále po celém světě hodně 
dobrých duší, které jsou 
ochotny přijmout mezi sebe 
o dalšího člena rodiny navíc 
a tento příběh může skončit 
šťastně.
Tato válka obnažila násilí 
páchána na lidech i zvířatech. 
Ukázala, jak skutečně 
vypadá ztráta svobody. 
Ale obětavost, kterou 
ukrajinský lid a dobrovolníci 
z celého světa projevili vůči 
zvířatům, ukazuje, že i v 
těch nejnebezpečnějších 
dobách se lidské schopnosti 
krutosti vyrovná pouze naše 
schopnost být odvážní a 
soucitní. Dokážeme být víc 
než jen lidmi. Můžeme být 
skutečně humánní.

Jak pomoci
Pomoc organizaci UAnimals, 
která přerozděluje finanční 
dary mezi ukrajinské útulky, 
záchranné stanice a zvířecí 
azyly: 
https://www.darujme.cz/
projekt/1205979

Seznamte se s nejnověj-
ším Bidenem: do Bílého 
domu přijelo štěně ně-
meckého ovčáka.
Prezident Joe Biden přivítal 
v Bílém domě nové štěně, 
které dostalo jméno 
Commander. Není to první 
hafík amerického prezidenta, 

Biden následuje dlouhý 
seznam prezidentů, kteří 
měli v Bílém domě domácí 
zvířata. Aktuální americký 
prezident si do Bílého domu 
přivedl své dva psy krátce po 
svém lednovém nástupu do 
funkce. Jeden z nich, Champ, 
však nedávno zemřel v 
úctyhodném věku 13 let. 
Major, který byl mnohem 
mladší, se zase během 
svého relativně krátkého 
působení v exekutivním sídle 
stihl zaplést do několika 
kousavých incidentů a byl 
vrácen domů. 

Průměrný pes zná  
až 215 slov a frází
Odpověď na otázku, kterou 
si každý páníček už někdy 
v životě položil, a to “Na 
kolik mi můj pes vlastně 
rozumí?“ se opět přiblížila 
přesnější odpovědi. A podle 
nové studie jsou psi schopni 
porozumět více, než by si 
mnozí mohli myslet.
Kanadští vědci, kteří 
zkoumali 165 psů a jejich 
majitelů, zjistili, že zvířata 
reagovala na 15 až 215 slov 
a frází. Domácí mazlíčci 
pak rozuměli v průměru 89 
slovům – to je stejný počet 
jako kolik rozumí 3 leté dítě!
Výzkumníci z katedry 
psychologie a neurovědy 
spojují schopnost zvířat učit 
se s jejich blízkým vztahem 
k člověku. „Díky své evoluční 
historii a úzkému spojení 
s člověkem se domácí 
psi naučili reagovat na 
lidské verbální i neverbální 
signály na úrovni, která 
je nesrovnatelná s jinými 
druhy,“

Psi ve válce NOVINKY ZE SVĚTA
Válka na Ukrajině silně umocňuje naši lásku ke zvířatům
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OSM DŮVODŮ, PROČ SI POŘIZOVAT SLOVENSKÉHO KOPOVA

 Kopov je mimořádně chytré a intuitivní plemeno, což lze při práci i hrách využít 
mnoha způsoby.

 Jsou to skvělí hlídači, přesto nejsou agresivní a ke svému pánu jsou velmi loajální.
 Mluvíme o velmi temperamentních, vytrvalých a rychlých psech, 

využití by tak jistě našli i v oblasti nejrůznějších psích sportů.
 Díky oddanosti svému pánu se mohou kopovové uplatnit i jako 

vodicí psi, jsou-li k tomu vedeni od útlého věku.
 Kopov neslintá, ani výrazněji nelíná a díky přirozenému tvaru a 

stavbě tlamy nechrápe, ani netrpí na dýchací obtíže.
 Plemeno je jedno z nejvyhledávanějších loveckých psů vůbec, 

teplou stopu dokáže držet a hlasitě vyštěkávat bez známek únavy 
i několik hodin.

 Při správném vedení je kopov opravdu velmi věrný a milující pes, 
který by byl ochotný za svého pána položit i život.

 Tito psi jsou nebojácní a neústupní, a tudíž pochopitelně výborní 
obranáři.

OSM DŮVODŮ, PROČ SI NEPOŘIZOVAT SLOVENSKÉHO KOPOVA

 Plemeno má poměrně ostrou a lehce komplikovanější povahu, není tak příliš vhodné 
k menším dětem.

 Tento pes potřebuje hodně prostoru, a především pohybu a zaměstnání, jinak má z 
nudy poněkud destrukční sklony.

 Kopov je velmi tvrdohlavý a dominantní pes, který potřebuje důsledné vedení a 
ideálně člověka, který má zkušenosti s plemeny náročnějšími na výchovu.

 Pes naprosto nevhodný pro člověka žijícího v bytě, který touží pouze po mazlíčkovi na 
gauč.

 Kopovové rádi hrabou a koušou v podstatě cokoliv, co k tomu primárně není určeno, 
připravte se tak na to, že vaše okrasná zahradní skalka pravděpodobně nebude mít v 
přítomnosti tohoto psa dlouhou životnost.

 Má sklony pronásledovat rychle se pohybující předměty, kombinace s jinými, zvláště 
pak malými, domácími zvířaty se tak příliš nedoporučuje.

 Psi se především v dospělosti chovají zpravidla dominantně až agresivně k jiným 
svého druhu, celkově společnost cizích psů špatně snášejí, pokud nevyrůstají 
odmalička v jejich bezprostřední blízkosti.

 Pes často a hlasitě vyje a štěká, zvláště na kolemjdoucí, pokud je za plotem a brání své 
území. 

CO SI Z TOHO ODNÉST? 

 Jako mnoho dalších patří slovenský kopov mezi plemena náročná na výchovu a výcvik, 
pes zkrátka potřebuje jednoho pána, který mu jasně nastaví hranice a kterého bude 
respektovat. V případě, že si troufnete na jeho složitější povahu a podaří se vám ji 
zvládnout, získáte parťáka opravdu na život a na smrt, který s vámi bude rád trávit váš 
čas aktivním pohybem, hrou a prací, kterou jednoznačně potřebuje k tomu, aby zůstal 
poslušný a vyrovnaný.

Slovenský kopov, jak už název napovídá, je slovenským národním plemenem. V různých 
formách se v této oblasti vyskytoval už od pradávna. I když jeho předci nejsou přesně 
známi, předpokládá se, že na jeho vzniku se podílela plemena jako polský honič či některá 
plemena maďarská. První písemná zmínka pochází už ze 17-18. století. Jeho organizovaný 
chov však začal probíhat až v 50. letech 20. století, stejně jako první zápisy do plemenné 
knihy. Uznáno bylo oficiálně až v roce 1963.
Slovenský kopov se využívá především jako pracovní pes. Je temperamentní, ostražitý a ve 
své práci je opravdu vytrvalý, nemá problém sledovat stopu i několik hodin. Má výborný 
orientační smysl, což mu jeho práci značně ulehčuje. Využívá se hlavně k lovu černé a 
škodné. Jak už tento popis napovídá, jedná se o plemeno velmi aktivní, a proto potřebuje 
dostatek pracovního vytížení. Kromě lovu ho však nic jiného neuspokojí, tudíž jeho výcvik 
není zrovna jednoduchý, zvláště vzhledem k faktu, že kopov je navíc poměrně tvrdohlavý. 
Potřebuje tedy majitele, který bude při výcviku důsledný a spravedlivý. Ke své rodině je 
přátelský a loajální. Děti snáší v případě, že je s nimi od štěněčího věku. S dalšími psy 
doma moc dobře nevychází, i když je někdy při práci používán ve smečkách. 

Portrét plemene
SLOVENSKÝ KOPOV - národní plemeno  
našich východních sousedů
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Vodítková agrese Patří pes do postele?

Vodítková agrese je jev, kdy je pes 
agresivní pouze na vodítku, a ne na volno. 
Většinou je spojena se strachem. Teď 
tedy možná vyvstane otázka, proč pes 
neútočí i na volno? 

Důvod je prostý. Na vodítku má pes 
menší prostor, na kterém se může 
pohybovat a najít bezpečí, a tak se snaží 
původce strachu odehnat agresí. Problém 
může přicházet i z druhé strany vodítka, a 
to od nás. Pokud jsme nervózní a máme 
strach, můžeme tyto pocit přenést i na 
psa, který znejistí a začne dvojici chránit. 
Ne nadarmo se říká, že vodítko je pupeční 
šňůra mezi psem a jeho majitelem.

Vodítková agrese může také vzniknout ze 
špatné výchovy a dá se u psa vytvořit už 
za 3 dny! Většinou jsou takoví psi trestáni 
za to, že se chovají pro mnohé majitele 
agresivně (často jen zvědavě, divoce či 
nejistě) vůči ostatním psům. Pes je zvíře 
nadmíru inteligentní a za krátkou dobu 
vznikne spojení „cizí pes – budu cítit 
bolest“ a problematika je na světě.

A jak můžeme vodítkovou  
agresi řešit, nebo jí předcházet? 

Už víme, že trestání psa může problém 
vytvořit nebo prohloubit až na 
neúnosnou úroveň, což nikdo z nás 
nechce. Začněte se správnou socializací, 
prvním a nejdůležitější krokem v životě 
každého psa, řekneme si o ní později, 
slovo „správná“ je v tomto případě 
na místě, protože špatně provedená 
socializace může napáchat velké škody. 
Pokud už vás pes na psy na vodítku útočí, 
nepřidávejte se křikem k agresi, ale klidně 
buď odveďte psa od problému, nebo 
ho v lepším případě učte, že když bude 
v přítomnosti jiného psa v klidu, bude 
odměněn. „Cizí pes – dostanu dobrotu“ 
je pro psa mnohem příjemnější spojení 
a pro vás příslib mnohem příjemnější 
procházky. 

Zeptali jsme se psů, jestli patří člověk 
do postele. Odpověděli shodně, že ano. 
Někteří sice byli trochu na vážkách, 
přece jenom ta lidská hygiena. Mýt se 
jenom jednou denně, kdo to kdy viděl? A 
ten elektronický nepořádek, co s sebou 
tahají, pak do toho hledí a pořád to pípá 
a dělá rámus, hračky jsou na ven, ne do 
postele, to dá přece rozum!  

U lidí jsme se jednoznačné odpovědi 
nedočkali. Jsou lidé, kteří nedají na psí 
přítomnost v posteli dopustit a pro jiné 
je chlupatá společnost tabu. Odpověď, 
zda je vhodné, aby s vámi spal pes ve 
stejném loži, není jednoznačná a zcela se 
neshodnou ani odborníci. 

Je jasné, že pokud trpíte alergií na psí 
srst, roztoče, pyly a cokoli co se psům 
může v kožichu zachytit, nebude spaní 
se psem v posteli příjemný zážitek. 
Pokud vám nic z toho nevadí, mohlo by 
vás zaujmout, že společné spaní může 
být oboustranně prospěšné. Některé 
výzkumy ukazují, že psí přítomnost 
v posteli může člověku prospět. 
Spánek se čtyřnohým parťákem dává 
pocit bezpečí, snižuje úzkost a s ní i 
nespavost. Dalším významným faktem 

je i posilování vzájemných vztahů. Když 
budete pozorovat smečku štěňat, uvidíte 
velmi pravděpodobně, jak spí na jedné 
hromadě. Někdy je možné, tak vidět i 
smečku dospělých psů. Často, pokud 
se nedotýkají, spí rádi blízko sebe. Jsou 
psi, kteří pro svůj pocit bezpečí potřebují 
dotyk nebo blízkost jiného člena smečky. 
Naproti tomu jsou psi, kteří radši 
vyhledávají místa, kde nebudou rušeni a 
spaní v posteli ani nebudou vyhledávat.

Pravdou je, že spaním v posteli si pes 
může prosazovat roli vůdce, tím že 
zabere nejvýhodnější spací místo, 
nejčastěji polštář nebo střed postele. 
Nicméně to tak není vždy. Správné je, 
chovat se tak sebevědomě, aby pes naši 
roli vůdce neohrozil. Pokud tedy leží na 
místě, kde ho zrovna nechcete, prostě 
ho odtamtud nekompromisně vyžeňte. 
Nejlepší je mít přímo povel „místo“ kdy 
se pes musí odebrat do svého pelechu. 
Já používám ještě povel „zmizni“ kdy chci, 
aby pes opustil konkrétní prostor, ale 
stačí, když se posune o kus vedle.

Jestli může pes do postele nebo ne, 
nechám na vás. 
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Poděkování!

Kontakty

PODĚKOVÁNÍ všem našim donátorům a sponzorům, kteří 
nám poskytli finanční dary na činnost organizace, která 
poskytuje náročnou službu canisterapie 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

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


