ZÁPIS Z CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠEK
místo konání: LDN Valtice
termín konání: 30.3.2019

V sobotu se nás sešlo hodně, a to za účelem, aby nové členky se svými pejsky
složily canisterapeutickou zkoušku.
Díky patří paní Renatě Hasilové, která zajistila prostory na LDN nemocnice ve
Valticích a také paní Ladě Kománkové, která úspěšně asistovala při různých
disciplínách. Všem účastníkům patří velké díky za podporu dobré nálady.
Klienti LDN byli opět výbornými figuranty :o).
Celkem se zkoušek účastnilo 17 pejsků, z čehož většinu zastali představitelé
plemene Cavalier King Charles Spaniel ("Kavalír King Čárls Španěl"), těch se
sjelo celkem sedm se svými vůdkyněmi, plemeno Golden Retriever bylo na
zkouškách zastoupeno dvěma fenkami, plemeno Labrador Retriever zastoupili
jeden pes a jedna fena, pak už jsou jednotlivě zastoupená plemena - Americký
bezsrstý terier, Pyrenejský ovčák, Portugalský Podengo malý, Australská
Keplie, Lagotto Romagnolo a kříženec Border kolie.
Po celou dobu testace jednotlivých jedinců s jejich vůdci, byla příjemná
atmosféra. Před samotným testováním byli účastníci seznámeni nejen s řádem na
ochranu zvířat, ale také s veterinárními opatřeními v rámci vakcinací a ochraně
proti endoparazitům (ještě spousta lidí a starších veterinářů je spokojeno s
odčervením jedenkrát ročně, což je špatně). Pan veterinář Dušan Kočí udělal
malou informativní přednášku. Pravidelným odčervováním chráníme nejen
samotné psy, ale také sami sebe a klienty, ke kterým pak CT týmy docházejí.
Po celou dobu zkoušek paní Hasilová fotografovala - tady odkaz na fotografie https://www.zonerama.com/renatahasilova9/Album/5196300 
.
Zkoušky byly završeny předáním certifikátů o složených CT zkouškách a
úspěšnosti jedinců. Vůdcům bylo předáno tričko s logem spolku, pro své psy
dostali postroje s vyšitým logem spolku Canisterapeutické sdružení Jižní
Morava a průkaz pro zdravotní účely s fotografií hlavy psa/feny, který slouží
k doložení složených CT zkoušek.
Také byly předány drobné "dárky" v podobě antiparazitních obojků, průpisek,
pamlsků pro psy(rýžové Candies, které nenabourají trávení).
Za podporu našeho spolku děkujeme Nadačnímu fondu AVAST, který náš
spolek v roce 2018/2019 významně podpořil.
Po vyfocení společné fotografie všech účastníků se mohli spokojeně rozjet ke
svým domovům...

