
      

 

      A je to tady! 

 
Naše škola má narozeniny 

– 200let dostavby budovy 

a 60 let od zahájení 

vzdělávání zdravotníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádné číslo vydané k významnému 

 výročí školy 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotnické kapky 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, 
příspěvková organizace 

Kostelní 9, 460 31 LIBEREC ,Tel. 482710016, tel,fax 485100750 , http://www.szs-lib.cz 

 

2.číslo – 2012/2013 

 

 

 

PRO ŽÁKY ŠKOLY, PEDAGOGY, RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY , PARTNERY ŠKOLY 
a všechny ostatní, které dění v této škole zajímá 

Opět zde naleznete aktuality o dění ve škole, 

která nás připravuje na povolání, 

 jež je současně i posláním. 

 

 

  

 

http://www.szs-lib.cz/


 

      

 

 

 

 

 

Něco na dobrou náladu: 

 

 

 

"Tělesa se teplem roztahují a 

zimou smršťují.  

Pepíčku, uveď nám nějaký 

příklad..."  

"Tak třeba prázdniny, v létě jsou 

dva měsíce a v zimě jen týden." 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

                                                                                  

 Máš starosti s učením?                                                Nevyhovuje ti styl výuky?          

 Koukají na tebe spolužáci jako na exota?               Nebo máš prostě nějaké trápení ? 

Navštiv výchovnou poradkyni –   

                                              Mgr. Ilonu Kopeckou 

 
konzultační hodiny:      pondělí     12.15 - 13.55   

                                        čtvrtek      13.10 – 14.55  

                                       nebo kdykoliv po osobní dohodě        

 

Je ti hloupé chodit do kabinetu a máš něco na srdci ?     

Využij schránku důvěry – pod nástěnkou se suplováním. 

 

   „Sdílená radost je dvojnásobná radost a sdílené trápení je poloviční trápení“ 

 
 
 
 

Naše škola sídlí v Kostelní 

ulici v Liberci. Dostavba 

této budovy se datuje 

3.10.1812. Letos naše 

budova slaví dvousté 

narozeniny. 

60 let se v této budově 

vzdělávají zdravotničtí 

pracovníci. 

Školní rok 2012/2013 

 

 

Adresa naší školy: 

SZŠ a VOŠ zdrav., 

příspěvková organizace 

Kostelní 9 

Liberec 

Telefon: 

482 710 016 

Fax: 

425 510 750 

 

Web: 

http://www.szs-lib.cz 

 

 

 

 

Stránka 1 

 

„Úspěch není 
definitivní, nezdar 

není osudný: 
význam má pouze 

odvaha 
pokračovat.“ 

 

 

Říjen  2012 ● Ročník 3, číslo 2 , Zdravotnické kapky ● 

 

http://www.szs-lib.cz/


 

 

 

Úvodní slovo ředitelky školy 

 

V úvodu jsem velmi ráda, že mohu vyjádřit několika větami své nadšení pro práci našich 

žáků, studentů a pedagogů. Jsem si totiž vědoma jejich vzájemné spolupráce a 

zapálenosti pro společné aktivity, které jsou ve většině případů konány během jejich 

volného času. Jsem vždy velmi ráda, že se ještě pořád najdou „nadšenci“ pro různé 

edukativní, sportovní i zájmové činnosti, kterým se věnují. Mimoškolní aktivity pomáhají 

našim žákům a studentům v jejich přípravě na budoucí povolání, v kterém budou muset 

mimo jiné umět předávat informace, edukovat, popisovat a hodnotit. Navíc zapojení do 

těchto záslužných aktivit rozšiřuje možnosti jejich sebeprezentace a také školy a její 

prezentaci, která je tímto způsobem nenahraditelná.  

Můžu s hrdostí v srdci říci, že jsem na všechny angažované žáky, studenty i kolegyně a 

kolegy velmi pyšná a věřím, že jejich vynaložené úsilí oceníte i vy – čtenáři, až budete 

popisované aktivity pročítat. 

 

    Mgr. Jana Urbanová 

ředitelka školy 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smyslem a posláním naší školy je učit se pomáhat druhým, učit se o ně 

pečovat, starat se, aby ti, kteří naši pomoc potřebují, ji dostávali nejen vysoce 

kvalifikovaně, ale i s úsměvem a dobrou náladou. Proto se naši žáci a studenti 

rádi a často zapojují do různých charitativních akcí a sbírek, jako je například 

Světluška, Květinový den, Srdíčkový den, Pomocné tlapky, Čteme dětem a 

další. Při své praxi v nemocničních zařízeních se setkávají dnes a denně s 

utrpením, bolestí, a proto slovo "pomoc" není pro ně prázdným pojmem.   
 

 
Srdíčkový den 
 

Dopis Občanského sdružení  Život dětem  

 

Díky vaší pomoci a pochopení jsme k dnešnímu dni 

zakoupili pro dětská zařízení v České republice 

zdravotnickou a přístrojovou techniku a další 

potřebné vybavení v hodnotě 109 446 516,91 Kč. 
 

Vážení ředitelé, škol, 

dovolte, abychom vám, studentům vaší školy a samozřejmě také profesorům 

srdečně poděkovali za pomoc s organizací „Srdíčkových dnů“ na vašich 

školách. Vaší pomoci si nesmírně vážíme a srdečně děkujeme za hezký přístup 

studentů a profesorů vašich škol k našim sbírkám. Úsilí studentů je neocenitelné 

a přínosné v pomoci nemocnicím a lékařům, kterým můžeme z vybraných 

finančních prostředků zakoupit potřebné přístrojové vybavení, aby mohli řádně 

a především šetrně léčit malé, bezbranné nemocné děti. 

Ještě jednou srdečně děkujeme a přejeme, aby se vašim školám neustále 

dobře dařilo, abyste měli dobrý pocit ze studijních výsledků studentů, stejně 

jako máme my hezký pocit z přístupu vašich škol k 

pomoci nemocným dětem prostřednictvím našeho 

sdružení. 

Za nemocné děti, kterým vaše školy společně se 

studenty již pomohly. 

Anna Strnadová – ředitelka společně s pracovníky 

sdružení 

 

 



   

     Český den proti rakovině 

 

  Květinový den    

 
Tak jako již po několik let, ve středu 16.5.2012 proběhl  v naší          

škole tzv. Květinový den, neboli den, kdy se prodávají 

kytičky za minimálně 20 Kč, tento výtěžek letos putoval na 

výzkum léčby rakoviny ledvin. 

 

         

      I na této sbírce jsme se podíleli: 

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 30. 6. 2012 - 13.470.000 Kč. DĚKUJEME!!! 

 

 

       Světluška 

 

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený 

na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. 

 

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. 

Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní 

výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z 

nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. 

 

 

11. a 12. září  proběhl 10. ročník, i na této sbírce jsme se podíleli 

                          Stav konta: 2 609 886 Kč 

 
 

http://svetluska.centrum.cz/pro.phtml


 

Projekty naší školy, kterými se chceme pochlubit 
 
 

Zdravý zoubek                                 
 

V Libereckém kraji je od roku 2003 úspěšně realizován program 

Zdravý zoubek, který je zaměřen na prevenci zubního kazu u dětí v 

mateřských školách (dále v textu MŠ) a žáky základních škol (dále v 

textu ZŠ). V posledních dvou ročnících byl program rozšířen i na 

dospělé. Hlavním cílem programu Zdravý zoubek je teoretická a 

praktická dovednost v péči o zuby. 

První ročník programu byl s podporou vedení školy realizován 

studenty SZŠ a VOŠ zdravotnická  Liberec. Po úspěšné realizaci 

prvního ročníku, byl program realizován a rozšířen o SZŠ Turnov. Naše výborná spolupráce 

trvá až doposud.  

V programu je zahrnuta instruktáž efektivní techniky čištění zubů skupinovou i individuální 

metodou. Všechny děti, žáci i dospělí zúčastnění v realizovaném projektu dostávají zubní 

kartáček event. další propagační materiál (vzorek zubní pasty, letáček o prevenci zubního 

kazu, časopis). Pro zájemce z řad žáků a dospělých je připravená oblíbená detekce zubního 

plaku detekčními tabletami PARO nebo pomocí speciální ústní vody pro děti Listerine Smart 

Rinse. 

Ze zkušeností, které máme z programu je zřejmé, že prevence v této oblasti je stále 

zapotřebí.  

Realizaci programu Zdravý zoubek zajišťují odborně proškolení studenti výše jmenovaných 

zdravotnických škol a v některých ročnících i studenti Gymnázia F. X. Šaldy. Cílem programu 

je i zapojení studentů středních a vyšších škol do prevence zubního kazu. 

Celkem program Zdravý zoubek v letech 2003-2011 v Libereckém kraji proškolil 10 416 dětí v 

MŠ, 11 776 žáků v ZŠ a 275 dospělých. Pro program bylo proškoleno 344 studentů. 

Od roku 2010 je program realizován také na zdravotních školách v Brně a v Jindřichově 

Hradci. 

Více informací o programu, fotografií nejen z realizace naleznete na internetových 

stránkách: www.zdravyzoubek.cz 

Program by nebylo možné uskutečnit bez finanční či materiálové podpory našich sponzorů, 

kterým tímto děkuji. 

                                                                                  Mgr. Jana Stejskalová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEER Programy 
Slovo peer pochází z angličtiny. Jedním z jeho významů je vrstevník. Peer 

program je tedy vrstevnický program, kterého se může zúčastnit kdokoli ve 

věku od 15 do 20 let. Cílem takového programu je vytvořit skupiny 

dobrovolníků, kteří by aktivně působili v oblasti primární prevence. 
 

Peer program samovyšetřování prsu  

           Program samovyšetřování prsu je v praxi ověřeným a dlouhodobě plánovaným 

projektem, který se opírá o statisticky významné údaje celostátních studií. Tyto studie potvrzují 

neustále stoupající tendence výskytu karcinomu prsu mezi populací žen v České republice.  

Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších epidemiologických 

problémů České republiky. V naší zemi je každoročně diagnostikováno více jak 4 600 nových 

případů onemocnění a incidence neustále vzrůstá. Na následky karcinomu prsu zemře každý 

rok více jak 2 000 českých žen a mezi příčinami úmrtí ve věkové kategorii 20 - 54 let tak 

zaujímá karcinom prsu první místo. 

Náš program byl součástí mamografického screeningu, který  znamená pravidelné 

preventivní vyšetřování žen bez jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející 

se onemocnění v co nejčasnějším stadiu. 

 

Program byl  zaměřený na: 

1. žákyně a studentky středních, vyšších odborných a vysokých škol Libereckého kraje 

2. vyučující zúčastněných vzdělávacích zařízení 

3. zájemkyně v rizikové věkové skupině mezi 20 – 40 

rokem ve vybraných libereckých institucích 

 

Projekt probíhal od listopadu 2007 do dubna 2009 

a bylo proškoleno 564 zájemců. 

 

  

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Jana Urbanová 

 



 

PEER program v oblasti sexuální výchovy 

pro základní školy    

 
              Projekt navázal na „Dlouhodobý program zlepšování 

zdravotního stavu obyvatel“, který byl součástí zdravotní politiky Libereckého kraje. PEER 

program vycházel z potřeby uplatňovat zdravotně – výchovné akce v preventivních 

programech pro dospívající. 

       Projekt probíhal opakovaně na základních školách Libereckého kraje v roce 2005 a 

v roce 2006. Každoročně do něj bylo zahrnuto 10 škol z Liberce a 10 mimolibereckých. 

       Hlavním cílem projektu bylo seznámení žáků základních škol se základy zdravého 

sexuálního chování, s prevencí rizikového sexuálního chování, dále snaha o snížení počtu 

nežádoucích těhotenství a prevence pohlavně přenosných 

onemocnění u mladistvých. 

       Program projektu byl složen z teoretické i praktické části. Obě části 

byly zajištěny předem proškolenými studenty SZŠ a VOZŠ. 

Teoretická část programu byla zaměřená na informace o bezpečném 

sexu, o možnostech užívání antikoncepčních metod u nás dostupných a vhodných pro tuto 

věkovou skupinu. Dále se studenti zaměřili na prevenci pohlavně přenosných chorob a na 

základní projevy těchto onemocnění. Teoretická část byla doplněna barevnými výukovými 

obrazy pohlavních orgánů muže a ženy, fotografiemi základních projevů pohlavně 

přenosných nemocí a vlastnoručně vyrobenými obrazy k mechanismu účinku hormonální 

antikoncepce.  

       Praktická část programu byla zaměřena na ukázky antikoncepce, včetně instruktážní 

zkoušky zacházení s kondomem. 

       Součástí programu byl i anonymní dotazník podávaný každému žákovi před, a potom 

také 3 týdny po skončení programu ( možnost zhodnocení přínosu celého projektu).  

Výsledky byly součástí závěrečné zprávy PEER programu, která byla 

podstoupena „Libereckému kraji“, a dále také, byly prezentovány i Krajské 

hygienické stanici Libereckého kraje. 

       Na konci programu obdržel každý žák propagační letáčky o 

antikoncepci, k prevenci AIDS a ostatních sexuálně přenosných chorob.  

       Program se na všech školách setkal se zájmem, hlavně ze strany žáků. 

Pozitivně přijímali fakt, že byli proškolováni studenty jen o málo staršími než oni 

sami, takže velmi rychle se vytratil stud diskutovat na dané téma.  

       Z výsledků hodnocených odpovědí vyplynula zajímavá skutečnost. Žáci ze škol mimo 

Liberec měli méně vědomostí z daného tématu než žáci ze škol v Liberci, ale zároveň dosáhli 

celkově většího násobku zvýšení úrovně znalostí po programu. 

      Celkem bylo proškoleno 784 žáků základních škol Libereckého kraje. Podle vyplněných 

dotazníků, žáci udávali jako nejvhodnější dobu zahájení pohlavního života průměrně 16,06 

roků. Vzhledem k tomuto faktu považujeme zařazení tohoto programu do devátých tříd 

základních škol za opodstatněné a logicky velmi vhodné. 

 

                                                                                                     MUDr. Monika Schleiderová 

      



 

A naše další aktivity: 

 

Jak my žáci a studenti vnímáme pocit 

snahy naučit někomu pomoci? 

 
Výuka poskytování první pomoci našimi žáky 

 
V minulém školním roce proběhlo několik akci zaměřených na výuku poskytování první 

pomoci. Spektrum účastníků bylo široké,  od žáků v MŠ Srdíčko, přes žáky základních škol až 

po seniory.  

 

Minulý rok  jsme se zúčastnily akce, ve 

které jsme seniory učily základy 

poskytování první pomoci. Měly jsme 

připraveno maskování pro různé druhy 

poranění od zlomeniny ruky po 

popáleniny. Někteří účastníci byli 

docela vystrašení, dokonce nám 

nevěřili, že jde opravdu o maskování. 

Na závěr nám poděkovali, byli nadšení 

a měli pro nás připraveno plno dobrot. 

Kristýna 4.ZAB                                                 

 

Další zkušenost naší třídy s výukou první 

pomoci byla na ZŠ Řasnička v Dolní 

Řasnici nedaleko Frýdlantu, kde si děti mohly vyzkoušet například transport zraněného ve 

vakuové dlaze a ošetření různých 

dalších poranění. Spousta dětí  nám 

zezelenala při pohledu na 

namaskované popáleniny nebo střep 

zabodnutý v ruce a zbylé děti 

spolehlivě omdlely při pohledu na 

simulaci tepenného krvácení. Jinak 

byly děti aktivní a moc se jim to líbilo. 

Jitka 4.ZAB 

 

 



Třetí zkušenost naší třídy s výukou 

první pomoci proběhla na ZŠ Lesní 

v Liberci. Opět si děti mohly 

vyzkoušet, jaké to je, snažit se 

někomu pomoci. Cennou zkušeností 

pro ně, ale i pro nás bylo to, že se 

děti snažily vyhodnotit situaci samy 

a samy se také rozhodnout pro 

nejlepší řešení. 

Nejen školním dětem byla určena 

výuka první pomoci. Naši žáci se 

zúčastnili také projektu v MŠ 

Srdíčko,kde naučili děti základní 

typy a použití obvazů a hlavně to, 

jak zavolat Rychlou záchrannou 

službu. Děti byly nadšené a horlivě 

telefonovaly ze starých mobilů na 

imaginární záchranku. 

Zajímavé bylo pro nás zjištění, že senioři a předškolní děti byli tou nejvděčnější skupinou, 

kterým jsme naši výuku a čas věnovali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Akce k mezinárodnímu nekuřáckému dni 

roku 2011 

 
Studenti 1.DVS se zapojili do soutěže, 

která byla vyhlášena Národní sítí 

podpory zdraví o.s. a Státním 

zdravotním ústavem k Mezinárodnímu 

nekuřáckému dni  2011. 

Během přípravy na tento den společně 

připravili informační leták o škodlivosti kouření, který rozdávali při akci v ulicích 

města a studentům naší školy. Součástí programu bylo i vytvoření prezentace a 

dotazníku, který byl podkladem pro statistické zhodnocení pohledu na kouření 

a zvyklostí v této oblasti. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 161 studentů a 48 dospělých. 

16.11.2011 vyrazili studenti s propagací nekuřáctví  i do ulic Liberce. Kromě 

informací, které předávali náhodným občanům Liberce byli i tematicky oděni. 

 

Akce se určitě zdařila a jistě nejeden kuřák se zamyslel nad svým škodlivým 

zlozvykem. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak je také možné někomu pomoci? 

 
Do projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ jsem se poprvé zapojila v roce 

2006. 

Jedná se o tvorbu zvukových knih, tedy CD, určených pro nevidomé,  

slabozraké děti, nebo pro ty, které z nějakého zdravotního důvodu neudrží 

knihu v ruce. 

Když jsem byla v 6.třídě na ZŠ, vybrala mě paní učitelka na český jazyk, abych 

se zúčastnila konkurzu v Krajské vědecké knihovně. 

Výběru se účastní žáci zejména základních škol, dodatečně i středoškoláci. 

Starší role a role vypravěčů jsou obsazeny herci z Divadla F.X. Šaldy,  

jako jsou například:  Jana Kabešová–Vojtková, Martin Polách, Markéta 

Tallerová aj. 

Tehdy jsem v konkurzu uspěla, dostala jsem hlavní roli a od té doby se na 

konkurzech a samotném nahrávání podílím každý rok. 

Nahrávání CD probíhá v nahrávacím studiu liberecké knihovny. 

Je to vždy veliká legrace, jelikož už se všichni známe, jsme i spolu s režisérem a 

producentkou jedna velká rodina. 

Ale taky to vyžaduje velkou koncentraci a samozřejmě i nějaké to herecké 

nadání . 

Je třeba se do role naprosto vžít, prožívat příběh spolu s ní, vyjádřit emoce. 

Když se CD nahraje, sestříhá, upraví, dodají se různé přídavné zvuky a písničky, 

je uspořádán slavnostní křest na liberecké radnici, kterého se účastní všichni 

herci, spisovatel a další, kteří se na tvorbě podíleli. Křest probíhá v rámci 

každoročního Veletrhu dětské knihy. 

 

CD na kterých jsem se podílela: 

2006 Praprázdniny (Ivona Březinová) 

2007 Únos domů (Iva procházková) 

2008 Staré pověsti české a moravské 

Příběhy českých králů a knížat (Alena Ježková) 

2009 Sísa Kyselá (Martina Drijverová) 

2010 Školník Kulda je jednička (Jiří Kahoun) 

2012      Soví zpěv (Iva Procházková) 

      

Poslední dobou se všichni ženou jen za penězi, ale my, jakožto herci, za 

nahrávání žádnou finanční odměnu nedostáváme. Děláme to pro radost a za 

šťastné úsměvy handicapovaných dětí, které jsou na křtu také. Je to emotivní a 

zároveň motivující. 



 

Díky tomuto projektu jsem měla příležitost být hostem v pořadu Pomáhejme si, 

který natáčí Česká televize. Informovali jsem tím širokou veřejnost o funkci 

projektu a co vlastně obnáší. 

Byla to rozhodně velmi zajímavá zkušenost. 

         Karolína Ouředníková 4.ZAA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak se připravit k maturitě a současně i 

někomu pomoci? 

 

Otázka vskutku zajímavá. 

 
Projektem Čtení pomáhá, který podporuje nejen 

čtenářskou gramotnost, ale také pocit solidarity 

s těmi, kteří nemají takové štěstí jako my- zdraví 

lidé. 

 Každý čtenář mladší osmnácti let , který se chce 

zapojit a zaregistruje se na webu 

www.ctenipomaha.cz, získá po přečtení některé 

z doporučených knih a po následném 

zodpovězení testových otázek, vztahujících se právě k vybrané knize, příspěvek 

v hodnotě padesát korun. Ten může dále věnovat na jeden z nominovaných 

dobročinných projektů.  

Děkujeme těm, kteří svým čtením přispěli, protože prospěli nejen sobě, ale 

hlavně jednomu chlapci z Liberecka na tak potřebný invalidní vozík. 

 

 

 Slovy básníka  J.Donna: “Žádný člověk není ostrov sám pro sebe. Jsme součástí 

pevniny, která nás obklopuje……“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ctenipomaha.cz/


 

 

 

Vítání občánků   

 
Mezi velice příjemnou aktivitu našich žáků a žákyň 

druhých ročníků patří akce Vítání občánků na 

liberecké radnici. Mají možnost pomoci 

maminkám, ale i možnost vhodně reprezentovat 

naši školu. Tato akce se u veřejnosti setkává 

pravidelně s velkým ohlasem.  

Pro žákyně je to jedna z prvních příležitostí obléci si 

uniformu a cítit se tak jako "opravdové sestřičky." 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hlídání dětí  

 
Další příležitostí, jak pomoci zejména veřejnosti, bylo 

hlídání dětí v libereckém kině Cinestar, kde 

maminky mohly zhlédnout filmové představení se 

svými ratolestmi a přitom bez nich - dětičky zatím 

pohlídaly přímo v sále.                                                                                                                                          

studentky 1.DVS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc při zajištění kurzu 
 
 

Neméně zajímavou akcí, které se naši žáci účastnili, byl výcvikový kurz 

Psychosociální pomoc při mimořádných událostech, který byl atraktivní 

přítomností několika psů, 

kteří se zapojují se svými 

cvičiteli do tzv. 

canisterapie. Jejich úlohou 

je působit terapeuticky na 

klienty- například v 

domovech seniorů, v 

léčebnách dlouhodobě 

nemocných, v různých 

nemocničních zařízeních, 

ale i při mimořádných 

událostech, jakou byly 

například nedávné 

povodně v našem kraji. 

Akce se odehrála v naší 

škole, šlo o simulovaný 

zásah Integrovaného 

záchranného systému, který se osvědčil přímo při nedávných zničujících 

povodních v našem kraji.  

Akci řídilo občanské sdružení Elva 

help, které se právě na 

canisterapii specializuje. 

Všichni účastníci se do svých rolí, 

které jim byly přiděleny, zejména 

figuranti  vžili, všichni věděli, co 

mají dělat a vše šlo hladce. 

Příjemným překvapením bylo, že  

reportáž odvysílala TV Genus.  
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