
Putování světem zvířat  aneb pes pomocník člověka 
 
Den s Benžim a Elsou 11.6.2019 v Karolince, Na Horebečví  č. 635– Sportovní areál 
 
Jaký je program? 
zaměření tohoto dne je chování a vnímání psa, jako kamaráda spolu se sportovními 
aktivitami a cílené zaměření na některý druh sportu. Přijdou si na své všichni účastníci, 
jelikož naše aktivity jsou připravovány s hravým programem pro všechny věkové 
kategorie. Naším záměrem a cílem je, aby si čas strávený u nás všichni pořádně užili, něco 
nového si vyzkoušeli, dozvěděli se, naučili se a plno krásných zážitků a vzpomínek odvezli.  
 
Canisterapie, asistenční a vodící pes 
 
Canisterapie je pomocná léčebná metoda, kdy se využívá pozitivního působení psa na zdraví 
člověka. Využívá se u dětí i dospělých.  
 
Asistenční pes je speciálně vycvičen k handicapovanému člověku a cvičí se „na míru“. Dokáže 
otvírat dveře, podat klíče, najít ztracené klíče, podat léky, obléci či naopak vyvléci oblečení, 
donést polévkovou lžíci, školní ruksak   .... 
 
Vodící pes doprovází nevidomého člověka. Cvičí se na míru, aby spolehlivě dovedl ve městě 
svého nevidomého pána tam, kam potřebuje, našel mu místo k sezení v dopravním 
prostředku, ... 
 
Základní výcvik poslušnosti psa 
 
tento výcvik by měl absolvovat každý pes pro pohodové soužití v rodině, socializaci s 
ostatními pejsky a pro běžný „provoz“ na vycházky. Jde o ovladatelnost, přivolání a pohodu 
pro pejska i majitele za běžných situací doma, při venčení, cestování autem či dopravním 
prostředkem a návštěvě veterinární kliniky. Po zvládnutí základní poslušnosti můžete začít s 
pejskem cvičit speciální výcvik či sportovní výcvik (agility). 
 
Přítomni ukázkami  
Pes plemeno Labradorský retrivr –  jméno Benži, smetanový  - složeny zkoušky Canisterapie  
PTCP-O pod nadací Podané ruce o. s. FM, Labradoří pac o. s. Bojkovice, záchranářské zkoušky 
SK -Janošikovy diery, poslušnost a socializace -ZKO Zašová, výstavy Olomouc,Šenov,Bratislava 
 
Fena plemene Labradorský retrivr –  jméno Elsa stáří 10 měsíců - barva smetanově žlutá, 
výstava  psů - Šenov OV 

Na programu stále pracujeme, a bude - li potřeba konkrétnější informace budeme postupně 
doplňovat.  
 
Doporučuji : Sportovní oděv, sportovní obuv, svačinu a pití s sebou 

Instruktor, pedagog CT týmu- Dujková Pavlína, Nábřežní 519, 756 05 Karolinka 
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