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3. Dětský canisterapeutický tábor

Letos bude Výcvikové canisterapeutické sdružení
Hafík pořádat v termínu
2. – 9. 8. 2013 již 3. ročník Dětského canisterapeutického tábora.
Místem našeho pobytu bude letos, stejně jako
předchozí dva roky, autokemp Veveří nedaleko Nových Hradů.
Na děti čeká již tradičně zajímavá etapová hra
– tentokrát na motivy Malého Prince. Cílem této
etapové hry bude pozitivní využití volného času a
výchova k hodnotám přátelství, spolupráce, altruismu a obětavosti. Všechny činnosti etapové hry
budou zaměřeny na konkrétní pomoc druhému
člověku, který se nachází v nouzi.

Dále se děti dozvědí jak se starat o svého čtyřnohého přítele, zábavnou formou se seznámí s různými plemeny psů, vyzkouší si mnoho her a hrátek.
Budeme chodit na výlety do okolí a navštíví nás několik lidí se zajímavým externím programem.
O celkový provoz tábora se bude starat tým zkušených vedoucích, speciální pedagog, sociální pracovník a zdravotník.
Tábor plní integrační funkci, proto se budou pobytu účastnit děti zdravé, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti s handicapem.
Fotografie z loňského tábora (2. Dětský canisterapeutický tábor) si můžete prohlédnout na adrese: http://ivopokorny.cz/hradce/2013/index.htm
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Tento bulletin je určen všem příznivcům
canisterapie (aktivit, terapie a edukace za asistence
psa) a felinoterapie, které bychom chtěli tímto
způsobem informovat o našich činnostech ve
Výcvikovém canisterapeutickém sdružení Hafík
v první polovině roku 2014.
Nejdříve si můžete prohlédnout seznam všech
jednorázových akcí, kterých jsme se účastnili či jsme
je pořádali spolu s našimi pejsky v průběhu měsíců
leden až červen.
Dozvíte se zde informace o našem dogtrekkingovém
pochodu „Toulky s Hafíkem“.
Začátkem června jsme uspořádali již tradiční
rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii,
jehož atmosféru se snažíme přiblížit v článku, který
naleznete v tomto bulletinu.
Dále si můžete přečíst informace o akcích, které
jsme pořádali pro všechny zájemce o canisterapii pod
naším sdružením (informační schůzka, vstupní testy,
výcvik canisterapeutických týmů a canisterapeutické
zkoušky).
Naše dobrovolnice, které se se svými kočkami
věnují felinoterapii, se s Vámi podělí o své zkušenosti
z pravidelného docházení do zařízení.
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík
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ednorázové akce leden - červen 2014
29. 5.
31. 5.
2. 6.
4. 6.
4. 6.
5. 6.
8. 6.
10. 6.
11. 6.
12. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
17. 6.
18. 6.
18. 6.
19. 6.
19. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.
26. 6.
26. 6.

Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
Psí den, Praha
Archa, Borovany
Základní škola Třeboň
Stacionář Klíček, Tábor-Záluží
Vyšší odborná škola, Domažlice
Dětský den na Letné, Praha
Archa Borovany
Porsche České Budějovice
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
Mateřská škola U dvou veverek, Milovice
Základní škola Juventa, Milovice
Základní škola praktická, Veselí nad Lužnicí
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
Archa Borovany
Základní škola, Kostomlaty nad Labem
Rodinné centrum, Milovice
Lesní mateřská škola Skřítek, Milovice
Základní škola Juventa, Milovice
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Milovický festival, Milovice
Domov pro seniory, Božice
Mateřská škola waldorfská, České Budějovice
Mateřská škola, Zlukov
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Archa, Borovany
Střední zdravotnická škola, Domažlice

9. 3.

Vstupní testy

14. 3.

Školení na „Prevenci úrazů způsobených psem“

30. 3.

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii

5. 4.

Toulky s Hafíkem

5. 4.

Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík

6. 6. – 8. 6.

Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii

2. 7. – 6. 7.

Výcvik canisterapeutických týmů
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Mateřská škola, Homole
Mateřská škola, Homole
Základní škola Plešivec, Český Krumlov
Domov pro seniory, Dobrá Voda
M-tes, České Budějovice
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Mateřská škola, Tábor – Čelkovice
Volejbalový maraton JČU, České Budějovice
Centrum sociálních služeb, Libníč
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Mateřské centrum Svítání, Nymburk
Stacionář Klíček, Tábor-Záluží
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Zkusme to spolu, Soběslav
Základní škola Bezdrevská, České Budějovice
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Gerimed a.s., Sedlec-Prčice
Azylový dům pro matky s dětmi, Č. Budějovice
Vyšší odborná škola, Domažlice
Domov pro seniory, Kaplice
Mateřská škola Kubatova, České Budějovice
Základní škola, Nová Bystřice
Zvířecí den Domov Mladá, Milovice
Den rodin Domov Mladá, Milovice
Slavnosti města a řemeslný jarmark, Netolice
Sdružení postižené dítě, Chlum u Třeboně

statní akce leden - červen 2014
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8. 1.
9. 1.
10. 1.
21. 1.
22. 1.
28. 1.
18. 2.
25. 2.
26. 2.
27. 2.
19. 3.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
8. 4.
12. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
17. 4.
24. 4.
30. 4.
6. 5.
9. 5.
15. 5.
17. 5.
24. 5.
28. 5.
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Toulky s Hafíkem
V sobotu 5. 4. 2014 pořádalo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík již
tradiční pochod s názvem „Toulky s Hafíkem“. Šlo o integrační pochod s prvky
dogtrekkingu malebnou krajinou Třeboňska, který byl určen pro všechny
milovníky pejsků a procházek.

1/2014
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Tento rok, stejně jako loni, jsme
měli zázemí v kulturním zařízení v
Hrachovištích (ve zdejší hospůdce
byl start i cíl).
Pro všechny přihlášené jsme
měli připravené dvě krásné trasy přibližně 12 km a 35 km.
Trasy vedly přes lesy, louky
či po přírodních cestách, aby
se pejskům i jejich páníčkům
dobře šlapalo. Účastníci dlouhé
trasy se dokonce podívali i na
zdejší krásné pískovny, takže se
chvilkami na trase mohli cítit, jako
u moře.
Toulky probíhaly po celou
sobotu a musíme přiznat, že nám
letos opravdu přálo počasí.
Ráno jsme všechny přihlášené
přivítali na přejímce (na které
dostali i itinerář trasy), po které
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následovala rozprava o trase, aby
měli účastníci alespoň trochu
informací o tom, co je na cestě
čeká.
Poté se již na trasu začaly
připravovat první týmy a
postupně, v minutovém
rozestupu, odstartovali všichni
přihlášení.
Po trase na účastníky čekalo
jedno kontrolní stanoviště, kde
museli ukázat povinnou výbavu,
kterou si s sebou každý tým
nesl. Kromě projití kontrolního
stanoviště měli účastníci za úkol
ještě zodpovědět několik otázek
z trasy, aby bylo jasné, že si trasu
nikde nezkrátili.
V cíli, v hospodě, se všichni
mohli těšit na občerstvení pro
načerpání potřebné energie

vydané na trase – vychlazené
pivo i nealko a výborná jídla pro
naplnění hladových bříšek.
Vždy po dojití všech týmů z
kategorie (ženy 35 km, muži 35
km, společných 12 km) čekalo na
účastníky vyhlášení výsledků.
Moc gratulujeme všem
oceněným a ostatním moc
děkujeme za jejich účast.
Dále bychom rádi poděkovali
všem sponzorům, díky nimž jsme
mohli pochod uspořádat.
Výsledkové listiny a více
fotografií z akce si můžete
prohlédnout zde: http://www.
agility-trebon.cz/toulky-2014/.
Již teď se těšíme na viděnou,
příští rok, na dalších „Toulkách s
Hafíkem“.

Rekondiční pobyt
Ve dnech 6. 6. – 8. 6. 2014 uspořádalo naše sdružení opět, jako každý rok, rekondiční pobyt se zaměřením
na canisterapii. Pobyt byl určen pro děti zdravé i děti s různým typem postižení. Letošní pobyt se uskutečnil
v areálu bývalé Myslivny v Cepu.
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Pobyt byl z velké části
financován městem Třeboň a z
části se na financování podíleli
také rodiče zúčastněných dětí
a Výcvikové canisterapeutické
sdružení Hafík. Pobytu se
zúčastnilo celkem 17 dětí (z toho
7 dětí s různým typem postižení
a 10 dětí zdravých). Dále bylo na
pobytu přítomno 6 dobrovolníků
se svými 7 psy a 1 miniponíkem, 4
dobrovolníci bez psa (tzv. vedoucí)
a 2 kuchaři, kteří se po celou dobu
pobytu starali o naše hladová
bříška.
Letos nám výjimečně přálo
počasí a celé tři dny jsme měli
opravdu krásně slunečno – takže
jsme skoro celý pobyt strávili
venku na zahradě či v lese.
V pátek, po příjezdu dětí, kdy
se všechny ubytovaly do svých
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pokojů a seznámily se s okolím,
přišly na řadu seznamovací hry,
abychom se všichni společně
seznámili. Hned po večeři
následovalo také seznámení s
pejsky (a koněm), které proběhlo
formou oblíbených her – tunely,
přeskakování, podlézání a
samozřejmě jsme nesměli
zapomenout na naši oblíbenou
„piškotovanou“.
Během soboty toho děti
zažily opravdu hodně. Ráno
se prostřednictvím 3 stanovišť
naučily, jak se správně starat o
pejsky a koně (veterinární péče,
výcvik, sporty, úprava srsti, aj.)
a odpoledne si zas procvičily,
správné chování k pejskům. Aby
si odvezly dětičky z pobytu i
něco na památku, tak si v rámci
„rukodělek“ ozdobily lžíce „Fimo

hmotou“. A před obědem jsme
ještě stihli krátkou stopovanou
zvířátek do lesa.
Po obědě nás čekal v lese lanový
park, který pro nás připravila
jedna z našich dobrovolnic.
Dětičky byly opravdu statečné a
lanové překážky si velice užily.
Ještě jednou naší dobrovolnici
moc děkujeme za zajímavý
program.
V sobotu večer nesměl chybět
táborák s opékáním vuřtů a
zpěvem.
Jako již tradičně i na tomto
pobytu nesmělo chybět všemi
dětmi velmi oblíbené povožení se
na vozíku taženém psy. Tento rok
bylo zpestřené i o tahání vozíku
miniponíkem Taccem.
Vzhledem k tomu, že se
jednalo o integrační pobyt, tak

jsme nesměli zapomenout do
programu zařadit i tzv. Integrační
hry. Jedná se o hry, kde si
děti zkoušejí, jak se žije jejich
kamarádům s postižením.
Veliký dík patří organizátorům,

všem vedoucím a psovodům
za jejich ochotu věnovat svůj
volný čas a energii dětem, které
na zážitky z proběhlých dní
budou jistě dlouho vzpomínat.
Poděkování patří pochopitelně

i všem pejskům a miniponíkovi,
kteří se pobytu účastnili.
Veliké poděkování patří i
sponzorům, kteří dopomohli ke
zdárnému uspořádání pobytu.

I nformační schůzka a vstupní testy
Každý zájemce o spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík musí ještě
před nástupem na canisterapeutický výcvik projít informační schůzkou a předběžným
testováním – „vstupními testy“.

Informační schůzka

Vstupní testy

1/2014

Vstupní testy jsou složené z
několika disciplín, ve kterých se
hodnotí základní ovladatelnost

psa a chování psa v neobvyklých
situacích.
Na jaře tohoto roku jsme
uspořádali zatím jedny
„vstupní testy“ budoucích
canisterapeutických týmů, které
se konaly na kynologickém
cvičišti v Třeboni.
Tyto testy se uskutečnily v
neděli 9. 3. 2014 a zúčastnilo
se jich 8 týmů (pes + psovod).
Testy úspěšně absolvovalo
všech 8 týmů, které se nyní
budou moci zúčastnit výcviku
canisterapeutických týmů a
závěrečných zkoušek.
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Během informační
schůzky se noví zájemci
dozvídají základní pravidla
o fungování Výcvikového
canisterapeutického sdružení
Hafík a povinnosti budoucích
dobrovolníků. Tato schůzka
slouží k tomu, abychom
objasnili všem zájemcům
o canisterapii, jak se stát
akreditovaným dobrovolníkem
se psem, jaké nároky jsou
kladeny na člověka a na jeho
psa během canisterapeutického
výcviku, důležité informace
o činnosti Výcvikového

canisterapeutického sdružení
Hafík, o programech,
které Hafík nabízí, jaký
je další postup zapojení
do činnosti Výcvikového
canisterapeutického sdružení
Hafík, atd.
V letošním roce jsme zatím
uspořádali jednu informační
schůzku a to v neděli 30. 3.
2014. Zúčastnilo se jí 14 nových
zájemců se svými pejsky.
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Výcvik canisterapeutických týmů
výcvik konal na kynologickém
cvičišti v Třeboni.
Obecně se výcvik skládal z
praktických cvičení a modelových
situací, včetně dvou nasazení
přímo v „terénu“ (Domov pro
seniory Třeboň a prožitkové
dopoledne pro děti uspořádané
v rámci Evropského týdne
žen v Hluboké nad Vltavou)

a z teoretické části, ve které
dobrovolníci načerpali nové
informace týkající se problematiky
canisterapie (její historie a využití
v práci s klientem) a ostatních
zooterapií (např. felinoterapie).
Dále získali vědomosti o práci
s klientem s daným typem
postižením. Zajímavé informace
se mohli dobrovolníci dozvědět

také při přednáškách na téma
veterinární péče o psa a prevence
úrazů způsobených psem. Velkým
přínosem byla pro všechny
zúčastněné přednáška o práci se
seniory.
Na konci celého výcviku skládali
dobrovolníci teoretickou zkoušku
a následně jako tým (dobrovolník
se svým psem) zkoušku

praktickou.
Letošního výcviku se účastnilo
11 týmů. Výcvik nakonec zdárně,
bez větších problémů, ukončilo
všech 11 týmů.
Všem týmům, které úspěšně
zakončily výcvik splněním
zkoušek, moc gratulujeme a
těšíme se na další příjemnou
spolupráci.

1/2014

se účastní psovod a pes společně.
Závěrečný výcvik zahrnuje kromě
praktického cvičení se psem i
teoretickou přípravu psovoda
a přímý kontakt s klientem v
zařízeních, kde již canisterapie
probíhá.
V termínu od 2. 7. do 6. 7. 2014
proběhl v pořadí již třináctý výcvik
terapeutických týmů. Letos se

HAFÍKŮV BULLETIN

HAFÍKŮV BULLETIN

Každý canisterapeutický tým,
který má zájem praktikovat
canisterapii pod Výcvikovým
canisterapeutickým sdružením
Hafík, je povinen absolvovat
speciální výcvik a zkoušky, aby
byla zajištěna jeho vhodnost a
připravenost na setkání s klientem
a zároveň kvalitní provádění
canisterapie. Přípravy i prověření
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elinoterapie očima našich dobrovolnic
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Felinoterapie v Písku
V roce 2013 jsem začala pod
Výcvikovým canisterapeutickým
sdružením Hafík pracovat jako
felinoterapeutický tým se svými
dvěma kocoury (Matýskem
a Damiánkem) v Seniorském
domě v Písku. Ze začátku

najde potřebné místo u klienta a
dokáže u něj ležet klidně hodinu.
Takto pomáhá jedné klientce po
amputaci dolní končetiny. Damík
se soustřeďuje na ležící klienty,
kteří oceňují prohřívání různých
částí těla a příjemný pocit tlaku
kočičího těla přitisknutého ke
klientovi.
Felinoterapie má mnoho výhod
oproti jiným formám terapie za
pomoci zvířat. Je to především
velikost koček, kdy se vejdou
klientovi do klína a je s nimi snazší
manipulace. Další výhodou může
být vyšší teplota těla než u člověka
- příjemné prohřívání především
studených končetin. Výhoda je
především u klientů – „kočkařů“,
kteří celý život chovali kočky
a nyní je pro ně felinoterapie
možností, jak si vybavit
vzpomínky z celého života.
Nevýhod má tato terapie také
několik. Je to především přirozená
povaha koček, které neposlouchají
a dělají si, co chtějí. Není
výjimkou, že se kocour rozhodne,
že dneska se mu pracovat nechce
a tak odcházíme s nepořízenou
domů. Další nevýhodu spatřuji
v neuposlechnutí různým
příkazům. Kočka nikdy
neposlechne, a tak je důležité mít
ji vždy na pozoru a na vodítku.
Poslední nevýhodou je častá
alergie klientů na kočičí srst a tak
nemožnost provozování terapie u
těchto klientů.
Přes všechny tyto nevýhody
je felinoterapie krásná práce a
oběma mým kocourům patří velký
dík za jejich obětavost a pomoc
klientům.
Zuzka Š.
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Se svým kocourkem, který
se jmenuje Miki a miluje lidi a
cestování, podnikáme společně
s fenkou Baily (landseer) a
fenkou Tinkou (německý špic
vlčí- keeshund) terapii ve dvou
zařízeních. Kocourka Mikiho
a fenku Baily a Tinku mám
pravidelně pod stálou veterinární
kontrolou, pravidelně je odčervuji
a očkuji. Před naplánovanou
terapii sleduji, zda jsou v pohodě,
vyrovnaní a zda jim něco nechybí.
Pak můžeme vyrazit z domova
navštívit naše klienty do zařízeníjde o Domov pro seniory Máj v
Českých Budějovicích a Domov
pro seniory Chvalkov u Trhových
Svinů. Dále společně docházíme i
na jednorázové akce.
Vždy,
když do zařízení nahlásím, že
přijedu i s kocourkem, hned se
objeví ve skupině nové tváře
klientů, kteří milují kočičky
a kladou mi pokaždé stejnou
otázku: „Jak spolu můžou
spolupracovat v místnosti kocour
a dvě fenky?“ Můžou, sdělím jim a

hned jim to jdeme ukázat.
Začínáme seznamováním s
klienty. U skupinové terapie
začíná kocourek Miki, uvelebí
se pohodlně na klín (postupně
se dostane na každého klienta),
nechá se hladit, mazlí se, prostě
si to užívá a radostně přede, že je
to slyšet po celé místnosti. Fenky
se společně seznamují podáním
piškotu od klientů, pohlazením,
podrbáním za oušky a naslouchají
šeptání do oušek. Užívají si
každý dotek a hlavně mlsání
piškotů, které obě fenky milují.
Pokračujeme v různých aktivitách,
česání srsti u fenek i kocourka,
vodění kocourka a fenek na
vodítku, házení míčku u fenek.
Pro kocourka vyrábíme různé
hračky, nejraději má zmačkaný
papír na provázku za kterým se
honí a snaží se ho chytit (projevují
se u něho lovecké pudy). Klienti
ho povzbuzují a dobře se baví.
Společně si povídáme a v průběhu
návštěvy se snažím zapojit
všechny klienty, najít jim společné
téma.
Fenky mezi povídáním

byli kluci přítomni několika
skupinovým terapiím, kde byla
klientům poskytnuta přednáška
o felinoterapii a kočkách a klienti
si mohli kocoury prohlédnout a
pohladit. Cílem bylo zvyknutí si
na pachy cizího prostředí a na
konkrétní lidi. Kluci během těchto
prvních setkání se seniory byli v
bezpečí svých přepravek a nejevili
přílišnou bázlivost. Po několika
těchto setkáních byly vyzkoušeny
individuální terapie přímo u
klientů na pokojích. Oba dva
kocouři pracují samostatně a u
klientů se střídají. Zajímavé je, že
oba kocouři si našli svoje klienty,
u kterých je jim dobře a kam rádi
chodí. Po roce návštěv, tak má
každý své vytipované klienty.
Matýsek je tříletý modrý britský
kocour, který je oddaný terapeut
a kočičí kamarád. Dokáže se do
role pomocníka vcítit a někdy
ani nechce zařízení opustit. Má
skvělou dobráckou povahu,
miluje lidi, pozornost, hlazení
a procházky na vodítku venku.
Jeho klienti jsou především ti,
kteří tráví čas na křesle, protože
miluje spaní na klíně, z kterého
mají klienti velikou radost. Nevadí
mu jakákoliv manipulace, takže
s klienty nacvičuji třeba česání
koček a jinou péči o kočky.
Damík je dvouletý ragdoll z
„profesionální“ felinoterapeutické
rodiny, a tak není divu, že byl
k této aktivitě taky vybrán.
Damík je ještě kotě a je proto
trochu ztřeštěný, u klientů je
však vždy milý, citlivý a jemný.
Nevyhledává tak těsný kontakt
s klienty, ale miluje polohování
v jejich postelích. Damík si sám
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Kocourek Miki a jeho psí
pomocnice

nezahálí, neustále pobíhají a
žadoní o pohlazení, kocourek se
uvelebí, zívá a pozoruje okolí.
Miki má však nejraději
individuální terapii, kde je na
pokoji sám s klientem. Provádíme
hlavně hlazení, mazlení v klíně
nebo pokládám kocourka klientovi
na bříško, počkám, až se uvelebí
a spokojeně přede. Už několikrát
se mi stalo, že klient i kocourek
společně usnou a jsou spokojení,
v ten moment je nic netrápí.
Miki na klienty působí velmi
dobře – je vidět jejich evidentní
zklidnění, zlepšení dýchání a
„vykouzlení“ úsměvu na tváři.
Samozřejmě, že i obě fenky
chodí na individuální terapii,
která se malinko liší od té kočičí.
Klienti mají ale nejraději
společnou individuální terapii,
kdy je přítomen kocourek i fenky.
Miki je uveleben na klíně klienta
a po stranách postele jsou fenky.
Stává se, že klient neví koho dříve
hladit. Na pokoji si povídáme
nebo čteme z knih a časopisů
a klient má při tom možnost
neustále hladit kocourka i fenky.
S kocourkem se účastním i
jednorázových akcí, které se
konají ve školkách, školách či v
různých zařízeních. Na akcích nás
vždy nadšeně vítají a čekají, co
Miki předvede.
Už předem poznám (na
výrazech, posuncích a někdy
i slovním projevu klientů), že
se klienti těší, kdy už konečně
vyndám toho kocourka z
přepravky. Líbí se mi ten údiv
přítomných, když Miki vycupitá
na vodítku ze své přepravky, nosí
se po místnosti jak páv, cítí se
všude jak doma. Následně se jde
přivítat s Baily a Tinkou (jiní pejsci
mu taky nevadí) a pak se položí
na záda v prostředku místnosti a
předvádí ty své kočičí kousky.
Je prokázáno, že kočka svým
předením pomáhá při léčbě
vysokého krevního tlaku a vibrace
od předení příznivě působí na
naše srdce. Kočky nás zbavují

nervozity, úzkosti nebo fobií.
Pozitivně působí hlavně na
psychiku, ale jak je známo, ta úzce
souvisí i s fyzickými problémy, a
tak může kočka zlepšovat celkově
náš zdravotní stav. V její blízkosti
zjistíme, že bolest, osamocení je
snesitelnější a problémy menší.
Kočka dodává smysl života, pocit
bezpečí, vytváří citovou vazbu.
Právě pro tyto vlastnosti se kočka
využívá k terapii.
Já jsem se rozhodla využít
k terapii kocourka Mikiho a
fenky Baily s Tinku. Společně
prováděné terapie jsou úžasné,
přináší něco nového, kocourek
i fenky si vždy najdou každý své
uplatnění a dohromady tvoří
tým, který spolu dobře vychází,
pracuje a doplňuje se. Každý je
jiný a já toho náležitě využívám
při našich společných terapiích,
ale i v domácnosti. Když se vrátím
domů z práce unavená a sednu
si do křesla, do klína mi skočí
kocour Miki, stočí se do klubíčka a
vrní, hned se mi uleví. Pejsci sice
neumí vrnět, ale svým pobíháním,
vrtěním ocásky, štěkáním a
žadoněním o pohlazení se
vyrovnají předení kocourka. Jsou
to moji věrní přátelé, kamarádi a
spolupracovníci, na které se vždy
moc těším.
Jana Kučerová
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