ZÁPIS Z CANISTERAPEUTICKÝCH ZKOUŠEK KONANÝCH 2.listopadu 2019 VE VALTICÍCH
Sobota 2.11.2019 byla úspěšným setkáním zájemců o složení canisterapeutických zkoušek. Přihlásilo se celkem
deset majitelů pohodových pejsků. Jeden z pejsků byl zkoušen dvakrát, napřed se svým pánečkem a ještě jednou
s paničkou, protože canisterapii se chtějí věnovat oba dva.
Zájemci se sešli v areálu Valtické nemocnice, a to v budově LDN.
V tento den byla zastoupená tato plemena - 4 jedinci Golden Retriever (1 pes, 3 fenky), 3 jedinci plemene
Labrador Retriever (1 pes, 2 fenky), dalším plemen byl Bílý švýcarský ovčák - pes a také bylo zastoupeno
plemeno Rottweiler, které reprezentovala pohodová fenka, která byla na retestaci.
Všichni jedinci prošli řádnou veterinární přejímkou, nebyl shledán žádný problém. Tuto přejímku provedl
MVDr. Dušan Kočí, který není žádným nováčkem při konaných canisterapeutických zkoušek ve Valticích. Za
což mu patří velké díky, i za to, že účastníkům udělá malou přednášku o nutnosti vakcinací a antiparazitních
opatření. Tento termín byl pod dohledem SVS, na kontrolu přijela paní doktorka z Krajské veterinární správy
Brno. Neshledala žádné nedostatky a s celým průběhem byla spokojena. Písemné vyjádření bude zaláno poštou
na adresu spolku a přiloženo k dokladům k termínu 2.11.2019.
Po veterinární přejímce se přistoupilo ke krátkému seznámení s novými členy, krátké povídání o canisterapii a
proč se lidé chtějí věnovat této činnosti. Po té se přešlo k zahájení canisterapeutický zkoušek.
Samotné zkoušky proběhly v přátelském duchu mezi vůdci i jejich jedinci, nevládla žádná averze vůči ostatním
zúčastněným psům / fenkám. Vůdci pomáhali při jednotlivých disciplínách, chování bylo kamarádské.
Rád bych poděkoval nadaci AVAST za sponzorování našeho spolku, podpořila výrobu potřeb pro CT týmy, díky
patří i firmě MALTEK s.r.o. za výrobu postrojů, vodítek atd., také za pamlsky pro pejsky a jejich lidi značky
Candies od firmy CANDY.
Velké díky patří paní Renatě Hasilové za celou organizaci průběhu canisterapeutických zkoušek a focení.
Všem, kteří v sobotu složili canisterapeutickou zkoušku přejeme pohodové chvíle se svými svěřenci a dobrou
spolupráci s klienty.
Děkujeme všem, kteří se této činnosti věnují :o)
zápis provedl Milan Doktor
fotografie jsou dostupné na odkazu - https://www.zonerama.com/renatahasilova9/Album/5738117

