
 

 

 

 

Projekt - MITUŠKA POMÁHÁ 

 

 

 

 

 

 



Realizace a zaměření projektu: 

 

 realizace projektu bude probíhat v měsících duben až květen 

 zapojí se všechny děti, rodiče, učitelé  a přátelé MŠ... 

 sbírka pro útulek STAROUŠKOV 

 beseda vodícího psa AMY pod vedením pana Ladislava Holby z Charity sv. Alexandra, 

se kterou naše MŠ spolupracuje.... 

 

 

 

 

Motto: 

Pes k člověku vzhlíží. 

Kočka přehlíží. 

Prase považuje za rovnocenného partnera. 

Pes neumí ublížit z vlastní vůle, pouze člověk 

chce, aby mu bylo ublíženo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Paní Šárka Vrbová s láskou pečuje o přestárlé pejsky a kočičky. Bere si je domů na dožití. 

Pečuje o 25 pejsků a 29 kočiček. Pečlivě se o ně stará, léčí jejich psychické a fyzické potíže, 

snaží se jim připravit klidné prostředí a domov na dožití. Tato paní není pod záštitou žádné 

oficiální organizace či spolku. Vše koná s velkým nasazením, svobodně a dobrovolně 

z vlastních sil na své malé VEGAN farmě v Osůvkách u Českého Těšína. Kromě nich zde našla 

domov i jiná zvířata, která měla zakončit svou životní pouť na jatkách /kozí rodinka, ovečka, 

beránek a slepice/. Protože tato rodina je veganská, mezi zvířaty se nedělají žádné rozdíly  

a všichni jsou zde jako rovnocenní členové rodiny. 

Jednání této ženy a jejího týmu nás zaujalo a rozhodly jsme se za naši mateřskou školu 

Mitušovu 90 v zastoupení pí. ředitelky Lenky Fuchsové uspořádat dobrovolnou sbírku rodičů 

a přátel mateřské školy formou materiálního daru v podobě hygienických potřeb, 

kuchyňských rolí, hygienických podložek, čistících prostředků, psích a kočičích konzerv, 

salámů. Granulí pro menší či větší psy značky BRIT. Jedná se o stará, nemocná, citlivá zvířata, 

proto pouze Brit. Dále vybíráme těstoviny a rýži. PAMLSKY zvířata nepotřebují, těmi jsou 

předzásobena. Sbírka bude probíhat v měsíci dubnu a květnu v naší MŠ. 

V našem projektu jsme nemysleli jen na STAROUŠKY. Uvědomujeme si i zpětnou vazbu, 

působení a vliv psa na člověka. Pes je náš přítel, partner. Jsme jeho život, jeho láska, jeho 

vůdce. Někdy nastanou chvíle, kdy se role obrátí. Nevidomý člověk potřebuje pomoc 

vodícího psa, jehož výcvik trvá 1 rok, je náročný i z finančního hlediska a proto bychom rády 

uspořádaly besedu s ukázkou práce vodící feny - AMY a jeho majitele. 

Obsah besedy: 

 Život vodícího psa od jeho štěněčího věku  

 Výcvik psa v psí školce 

 Čím vším je pes vybaven 

 Kolik stojí vodící pes 

 Ukázka poslušnosti 

 Jak pomoci lidem s handicapem zraku, když je pes nemocný 

 Co je červenobílá hůl 

 Jak komunikovat s lidmi se zrakovým a sluchovým handicapem 

 Jak jezdí nevidomý s kočárkem  

 Možnost si vyzkoušet vodícího psa... 

 

 

 

 



Útulek Starouškov 

 

 



 

 

 



Vodící pes Amy 

 


