
na‰í tfiídû (druhá tfiída)
se sníÏen˘m poãtem
ÏákÛ jsou integrováni

dva chlapci, Martin a Mí‰a,
s tûlesn˘m postiÏením. 
U obou chlapcÛ byla diagnos-
tikována DMO (dûtská moz-
ková obrna). Martin navíc je‰-
tû nemluví, pouze kfiiãí, hlasitû
se smûje, pohybuje se lezením
nebo za pomoci asistenta.
Mí‰a komunikuje a pohybuje
se za pomoci berlí. Spolupráce
s manÏeli Tomá‰Û z Oseka
u Rokycan zaãala 15. bfiezna
2001, kdy nás ve tfiídû sezná-
mili se sv˘mi psy, zlat˘mi
retrívry Memory of Louis
Melody Makers (zvan˘ Lojzík)
a Barnym. 
Pfiedvedli nám ukázku jejich
dovedností. Se zaujetím jsme
poslouchali odborn˘ v˘klad
manÏelÛ Tomá‰Û. Pak slovo
dalo slovo a canisterapie v na-
‰í tfiídû mohla zaãít.
Pfied její realizací pfiedcházela
konzultace s paní fieditelkou
(seznámení s prÛbûhem, pfied-
loÏení dokladÛ o oãkování)
a zároveÀ s rodiãi ÏákÛ tfiídy
(vhodnost psa ve tfiídû, moÏná
alergie ÏákÛ). V̆ sledkem bylo
kladné vyjádfiení pro uskuteã-
nûní této terapie. Od dubna
jsme jednou t˘dnû uskuteãnili
ve tfiídû canisterapii. Byla to
hlavnû forma hlazení, mazle-
ní, spí‰e takové seznamování
se psem a v˘chovné pÛsobení
(pes není hraãka, zodpovûd-
nost za psa, popis psa, ve‰kerá
péãe o psa - oãkování, krmivo,
péãe o srst, nemoci). Tohoto
v‰eho jsem vyuÏívala v mezi-
pfiedmûtov˘ch vztazích (vztah
zvífie a dítû). Pfii v˘tvarné
v˘chovû Ïáci malovali kolek-
tivní práci Ná‰ Lojzík, která
byla pfiedána pfii závûreãném
vysvûdãení s pamlsky.
Ve tfietí tfiídû jsem byla o tro-
chu vzdûlanûj‰í v oboru canis-
terapie. Seznámila jsem se

s dostupnou lite-

raturou (které je velice málo).
V ãervenci 2001, o prázdni-
nách, jsme spoleãnû s Lojzí-
kem sloÏili zkou‰ku canistera-
peuta a canisterapeutického
psa v Holubím koutû u Miro-
‰ova. Mimo to neustále pát-
rám po dal‰ích informacích
v tomto oboru (semináfie, lite-
ratura, ãasopisy...). 
I v tomto ‰kolním roce nám
manÏelé Tomá‰Û opût pravi-
delnû vozili Lojzíka do ‰koly.
Letos s námi jiÏ absolvoval
dopolední tûlov˘chovnou vy-
cházku - nav‰tívil s Ïáky Sta-
nici pfiírody v Rokycanech
pana Pavla Moulise, proÏil
s námi i cviãn˘ poplach CO.
Îáci se na tûchto akcích cho-
vají k Lojzíkovi velice zodpo-
vûdnû, vzájemnû se stfiídají
v péãi o nûj (vodûní psa, sta-
rost o pití a pamlsky). Od záfií
jsme zkou‰eli s Martinem
a Michalem (ale i s ostatními
Ïáky) ‰petkovit˘ a kle‰Èov˘
úchop prstÛ ruky, jednotli-

v˘ch pamlskÛ (pi‰kot, granule
rÛzn˘ch velikostí), házení míã-
ku, pfietahování. Dále je to
vykonání zadan˘ch úkolÛ:
napfiíklad Dojdi k Lojzíkovi!,
Podej pamlsek!, Nalij do mis-
ky vodu z lahve! Îáci jsou pfií-
tomností psa ve tfiídû nad‰eni,
ten den je pro nás v‰echny
svátkem. Kdykoliv jsme mûli
v‰ichni potfiebu si Lojzíka
pohladit, pomazlit se s ním,
tak byl nablízku. Svûfiujeme
mu také svá tajemství. V tom-
to ‰kolním roce jsem pfiivítala
nabídku od Pragoversy, s. r. o.,
úãastnit se na semináfii VyuÏi-
tí podpÛrné terapie - caniste-
rapie, kter˘ vedla Marika Zou-
harová. Dal‰í nabídkou byl
rekvalifikaãní kurs Canisin-
struktor pro oblast rozvoje
osobnosti, na âeské zemûdûl-
ské univerzitû v Praze, pofiáda-
n˘ vzdûlávacím centrem
SVOPAP. Tento kurs ak-
reditovan˘ M·MT âR jsem
absolvovala a byl pro mû vel-

k˘m pfiínosem. Stejnû tak
pfiedná‰ky a praxe v Integraã-
ním centru ZAHRADA v Pra-
ze na ÎiÏkovû. 
I v souãasnosti, ve ãtvrté tfiídû,
probíhá canisterapie. Na hodi-
ny této terapie dováÏím od
Tomá‰Û Lojzíka, nyní si pfiipra-
vuji své ‰tûÀátko, Lojzíkovud-
ceru Vikinku, která spoleãnû
s Lojzíkem tvofií t˘m. V tomto
roce jsme zaloÏili krouÏek
canisterapie. V krouÏku mimo
v˘‰e uveden˘ch ãinností hraje-
me pexeso, kvarteto, skládáme
puzzle, prohlíÏíme a ãteme
encyklopedie a knihy, kreslíme
barvami na sklo, a to v‰e se psí
tematikou. Z keramické hlíny
modelujeme psy a psí tlapky.
Bûhem krouÏku pravidelnû
chodíme na ‰kolní zahradu,
kde si dûti v procviãují základ-
ní ovladatelnost psa, zafiazuji
také nûkteré prvky agility. Plá-
nuji besedu s veterináfiem,
náv‰tûvu veterinární ordinace,
soutûÏe, kde budou Ïáci soutû-
Ïit na ãas ve skládání roztfiíha-
n˘ch obrázkÛ psÛ nebo v pfii-
fiazování názvu plemene
k obrázku. Neustále hledám
s Ïáky nové cesty, nové zpÛso-
by, kde se dá v‰ude vyuÏít psí
tematika.
Tímto ãlánkem jsem chtûla
seznámit vefiejnost s caniste-
rapií, kterou se snaÏím vyuÏí-
vat v na‰í tfiídû. Závûrem 
chci podûkovat za moÏnost
realizace fieditelce ‰koly, rodi-
ãÛm ÏákÛ, obecnû prospû‰né
spoleãnosti POMOCNÉ
TLAPKY, jmenovitû manÏe-
lÛm Pirnerov˘m a Tomá‰Û. 
Závûrem zvu v‰echny, které
tento ãlánek oslovil, na Jarní
nebo Podzimní canis-
terapeutickou víkendovku,
více informací zjistíte na
internetov˘ch stránkách 
www.pomocnetlapky.cz.

Mgr. Jana ·tercliová, 
tfiídní uãitelka 
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ZOOTERAPIE

Canisterapie

CANISTERAPIE s Lojzíkem
Jako tfiídní uãitelka níÏe uvedené tfiídy bych vás chtûla seznámit s canisterapií, tj. speciální formou
zooterapie, ktrá vyuÏívá netradiãní podpÛrné terapie pro klienty s rÛzn˘m druhem a stupnûm postiÏení.
Práce pfii této terapii mÛÏe b˘t zamûfiena na rozvoj citov˘ch, rozumov˘ch a pohybov˘ch schopností.

V

Canisterapeutická víkendovka 
22. 4. – 23. 4. 2005

CT zkou‰ky a vzdûlávání v oboru canisterape)
PO¤ADATEL: Pomocné tlapky, o. p. s., 
V. Kratochvíla 1073, 332 02 Star˘ Plzenec
MÍSTO KONÁNÍ: Bezbariérov˘ dÛm Exodus Tfiemo‰ná u Plznû 
PROGRAM: Pátek 22. 4.
8:00 – zahájení, seznámení s programem9:00 – exkurze do zafiízení
pro dûti a mládeÏ 
s postiÏením v Plzni (Denní centrum pro dûti a mládeÏ s postiÏením
âlovíãek a ÚSP pro mentálnû postiÏenou mládeÏ Nováãek) 
13:30 – pfiedávání zku‰eností canisterapie v praxi (fieditelka
Gabriela Hirnerová a fyzioterapeutka Michala Ma‰ková 
ze Speciální M· pro dûti s více vadami v Berounû)
17:15 – SVOPAP vzdûlávací centrum - pfiedná‰ka
18:00 – pfiedná‰ka veterináfie - MVDr. Petr Böhm: v˘bûr ‰tûnûte,
zásady péãe o psa, parazité, ústní hygiena
20:30 – kulturní program: hudební vystoupení 
folk-popové kapely PESASPOL
Sobota 23. 4. 

9:00 – testování psÛ - CT zkou‰ka psa a psovoda 
14:00 – vyhodnocení CT zkou‰ek 
14:30 – beseda s psycholoÏkou Mgr. Ivou Gregorovou 
19:00 – pfiedávání zku‰eností canisterapie 
v praxi (2. ãást) + ukonãení a zhodnocení

Ubytování, stravování zaji‰Èuje po telefonické domluvû 
(nutno dohodnout pfiedem): pí Fojtová, tel. 777 656 203

Pfiihlá‰ky a ve‰keré dotazy adresujte: Mgr. Jana ·tercliová,
605 768 438 (po 14. hod.), e-mail: danster@quick.cz
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Ebinka vypráví…
Dnes jsem poprosila Dádu
(Dáda je moje panička Da-
niela), jestli mohu náš další
příběh vyprávět já. Pustila 
mne k počítači, ale v závěru
dostane prostor také. Zajímá
vás, co se u nás změnilo?
Čím jiným bych měla začít než
svými prvními Vánoci s Dádou
a naší rodinou. A jaké vlastně
byly? Byly moc PRIMA! Dáda
nezapomněla s dárečky ani na
mě. Dostala jsem veliký balík
s piškoty a malého plyšového
medvídka. Protože si nemohu
často hrát, mám ho u ní na tašce.
Při vítání roku 2005 jsme
utěšovaly jedna druhou, protože
ze zvuku rachejtlí a dělbuchů
má snad ještě větší strach 
než já moje panička. 
Také jsem ji překvapila tím, 
co jsem se naučila. Dostala
novou tašku, je veliká  a ona si
myslela, že to pro mě bude těžké
stejně jako podat kancelářskou
sponku, která je malinká. Pro
mě to ale není nic těžkého, mám
radost, když vidím, jak ji těší,

když se naučím něco nového.
Počítač zapínám automaticky,
už mi to nemusí ani říkat, prostě
v určitou hodinu jdu a počítač
zapnu. A kromě Kubíka
přivedu také ostatní členy
rodiny, a to nejen z Kubíkova
pokoje. Já si je zkrátka najdu
všude v domě. Jsem prostě, 
jak říká Dáda, její malá 
šikovná holčička. 
Nemyslíte, že má pravdu?
Ale ona mě také potěšila. 
Stalo se to nedávno. Jeden její
kamarád jí řekl: „Mám na tebe,
Danielo, jednu otázku, pokud to
půjde, odpověz upřímně. Já
o tobě vím, že jedním z tvých
velkých snů je, kromě studia
právnické fakulty a jejího
úspěšného ukončení a Ebinky, se
kterou jsi už téměř 1 rok,
postavit se na nohy. Kdyby ti
někdo řekl, že když 
se vzdáš Ebinky, postavíš 
se na nohy, udělala bys to?“
Její odpověď mě velmi potěšila,
řekla: „Je to otázka pod pás,
nicméně chceš upřímnou od-

pověď a dostaneš ji. Máš
pravdu, že bych si přála 
chodit, ale Ebinky se nevzdám
nikdy a za nic na světě.“
Víte, Dáda mi dává spoustu
svojí lásky. Já jsem ráda, že
mohu být právě s ní. Ona 
je skvělá a obětavá holka.
Ještě než se dostanu k dnešní
poslední části příběhu, chci
někoho poprosit, aby se na
Danielu už nezlobil a odpustil
jí. Snaží se spolu se mnou jen
pomáhat. Věřím že ten, koho
prosím, to pozná. Chtěli byste
vědět, jak zvládáme školu?
Máme za sebou první semestr
fakulty. Na fakultě se mi moc
líbí, všichni jsou moc chytří
a já si tam připadám jako
nejchytřejší fenka. Dáda
používá některé termíny, 
které motají hlavu nejen rodině,
ale i přátelům. Já jim ale
rozumím, protože s Dádou jsem
na každém zápočtu a zkoušce,
také jsem s ní, když se doma
připravuje. Před každým
zápočtem a zkouškou je jí

vždycky moc špatně. Já ale vím
stejně jako rodina a přátelé, že
to umí, a nemá se tedy čeho bát.
Vždycky jí řeknu: „Neboj se, já
jsem přece s tebou, nenechám tě
v tom samotnou a spolu to určitě
zvládneme.“ 
A měla jsem pravdu. Dáda
všechny zápočty a zkoušky
skvěle zvládla, i když říká, 
že beze mě by to jen těžko
dokázala. Předávám klávesnici
Dádě. Chce poděkovat.
Také já vás všechny dneska
zdravím. Na závěr dnešního
příběhu bych chtěla připojit
poděkování. Chtěla bych moc
poděkovat všem, kteří mi,
v období zkoušek byli velkou
podporou a byli velmi shovívaví
– rodině, přátelům a především
Ebince za dodání odvahy a do-
provod ke zkouškám
a zápočtům! Také chci moc
poděkovat Pomocným tlapkám
za Ebinku, jmenovitě 
Hance Pirnerové a Olince
a Jirkovi Tomášů. 

Ebinka s Danielou Machovou
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