
Psí profese, jak je (ne)znáte. Knihu pokřtí fenka Kikinka!
Pokud se chcete dozvědět něco o psích profesích, nesmíte chybět na křtu knihy Proč psi jezdí 
do práce. Uskuteční se 24. dubna od 13 do 17 hodin v areálu Cukrárny a kavárny U dvojčat 
(Salaš 70, městská část Zlín). Kmotrou knihy bude Kikinka, mnohokrát oceněný společenský 
pes. Přijede v doprovodu svého páníčka Maxijedlíka Jardy Němce. 

Po úspěšné knize pro děti (Ne)bezpečný svět Bindy Sue, která vyšla v nákladu tři tisíce kusů a byla 
již zcela rozebrána, je na světě další publikace od Bratrstva psích tlapek. Psi jsou naši pomocníci i 
společníci, ale tipnete si, kdo naše dnešní miláčky využíval jako první? Ano, byli to lovci mamutů. 
Kniha Proč psi jezdí do práce se pomocí textů i výpravných ilustrací věnuje historii psích profesí od 
pravěku do současnosti. Obsáhne tedy nejen psy lovce, ale také hlídače, kamarády, záchranáře nebo 
léčitele. 

Publikace vychází pod záštitou senátora Ing. Tomáše Goláně. „Zvířata nám stejně jako děti 
přinášejí do života radost. Proto jsem neváhal podpořit vznik knihy Proč psi jezdí do práce.“  

Bratrstvo psích tlapek je spolek sdružující canisterapeuty. Se svými programy vzdělává děti i jejich 
rodiče, jak bezpečně žít v interakci se psy. Programy pro školy navštívily již stovky dětí. Spolek 
tvoří kamarádi, kteří se poznali díky svým čtyřnohým parťákům. Od založení v roce 2019 
zrealizovali několik velkých eventů. Přímo inspirací pro vydání knihy byly akce Od Alíka po 
Maxipsa Fíka ve Skanzenu Strážnice nebo naučná stezka Se psí tlapkou od Majáku na Salaš. 
Bratrstvo se dokonce spolupodílelo na realizaci příměstského tábora s canisterapií v Praze. 

Spolek pravidelně navštěvuje školní zařízení, ale také dětské domovy. Proč je činnost 
canisterapeutů důležitá právě zde, vysvětluje Mgr. Eva Čapková, ředitelka Dětský domov a 
Základní škola Vizovice „Canisterapii považujeme za velmi významný prvek pro navození 
psychické pohody a psychické rovnováhy dětí, o které se staráme. Mají za sebou mnoho negativních 
zážitků, které ovlivňují jejich životní postoje a psychické naladění. Pejsek jim pomáhá tuto situaci 
co nejlépe zvládnout.“ 
  

Co všechno uvidíte? Kouzlení ambasadora spolku Bratrstvo psích tlapek Jirky Hadaše, či tvořivé 
psí dílničky s Ditou Královou. Čeká vás také autogramiáda s autorkou ilustrací Janou Svobodovou, 
vystoupí dětský folklórní soubor Maryjánek a ZUŠ Morava. Nakonec Maxijedlík Jarda porovná své 
síly s našimi zvířecími borci v pojídání psích dobrot. Doprava na Salaš je zajištěna, místo a čas 
odjezdu včas zveřejníme na našich facebookových stránkách Bratrstvo PT, nebo na 
www.bratrstvopsichtlapek.cz. 

Pro více informací kontaktujte Petru Benešovou, telefon 732784854 e-mail: 
consulting.benesova@gmail.com 

Příloha program křtu a titulní strana knihy.


