
 

Aura Canis, z. s. 

pořádá seminář na téma 
 

Prodloužený víkend pro začínající i pokročilé 

canisterapeuty. 
 

Dne: 18.5. – 21.5. 2023 

 

Místo konání: Autocamp Šternberk, Dolní Žleb 26, 785 01 Šternberk  

(ubytování bude zarezervováno z naší strany, platba na místě) 

 

Lektoři: Mgr. Zuzana Melichová 

 Jana Dohnalová 

 Sláva Dohnal 

 

Seminář je určen pro: 

• Začínající i zkušené zájemce o canisterapii, kteří si chtějí vyzkoušet přímou práci s klientem, zajímají se o 

canisterapii či si chtějí rozšířit znalosti.   

• Pro všechny páníčky, či potencionální pracovníky v canisterapii. 

• Rozšíření teoretických i praktických znalostí v canisterapii. 

• Doplnění kynologických znalostí při výchově psa.  

 

Program: 

 

Čtvrtek 18.5. 2023 příjezd účastníků do 17:00 

- možnost objednání obědů a večeří na vlastní náklady v campu, snídaně je nutné zajistit z vlastních 

zdrojů (nejbližší obchod cca 2km) 

- 18:00 přivítání účastníků a zahájení semináře prodlouženého víkendu, seznámení účastníků s lektory, 

seznámení s harmonogramem.  

 

Neděle 14:00 Zhodnocení a ukončení víkendu. 

 

V pátek, sobotu a neděli se můžete těšit na následující program: 

- teoretická příprava a základy canisterapie 

- socializační cvičení CT týmů 

- canisterapeutická praxe – navštívíme společně zařízení sociálních služeb, kde uvidíte CT v praxi 

- práce se psem 

- speciální dovednosti canisterapeutického psa 

- výcvik a praxe canisterapeutického psa,  

- pomůcky pro práci v canisterapii, příprava hodiny 

- simulace canisterapeutické hodiny 

- zkoušky a zkušební řád canisterapeutického psa 

 

Každý večer budou probíhat besedy na následující témata: 

- krizová intervence v canisterapii 

- konejšivé signály a wellfare psa 

- signály únavy psa 

- práce s clicrem a oční kontakt psa a vzájemné napojení canisterapeutického týmu 

 

Cena semináře: 4500,- Kč účastník se psem (!!! v ceně není zahrnuto ubytování a strava účastníka!!!) 

 

Uzávěrka přihlášek do 14.5. 2023 nebo do naplnění max. kapacity. (Důležité je datum podání přihlášky.) 

Přihláška bude platná až po přičtení platby na účet Aura Canis, z.s. 

 

Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky.  

 

Poplatky uhraďte převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk  

č. účtu: 35-7135450297/0100. 

Variabilní symbol: 2305  

Specifický symbol: vaše datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a vaše 

příjmení a jméno. 

Zahraniční platba (určeno pro SK a další,) IBAN: CZ4201000000357135450297 

                                                                          BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX 

                                                                           Komerční banka,a.s.,Radniční 18,Šterberk    

Bližší informace: Jana Dohnalová tel.732 130 785 

e-mail: jana.canis@seznam.cz 

 

 

 

 

https://forms.gle/AXTRe6Z5b8weaoNk9


 

 

 

Důležité informace k účasti na semináři: 

 

1. Psi musí být očkovaní proti vzteklině – očkovací průkaz vezměte s sebou. Pes/fena musí být v dobrém 

zdravotním stavu. Háravé feny jsou z účasti na semináři vyloučeny. 

2. Pro svého psa si vezměte klec (kenelku), abyste si ho mohli odložit a mohl v klidu odpočívat. 

3. Každý účastník semináře ručí za svého psa a případné škody, které pes způsobí.  

4. Pes by měl mít postroj nebo obojek a vodítko. Vezměte si s sebou dostatek pamlsků na odměny a 

misku na vodu pro svého psa.  

5. Organizátor si vyhrazuje právo akci neuskutečnit, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků. 

6. Neúčast přihlášeného účastníka není důvodem k vrácení platby.  

 

 

Sponzoruje: 

 

  

 

 

 

 
Aura Canis, z. s.  Ořechová 65, 785 01 Šternberk   www.auracanis.cz 


