Chvíle štěstí
Chvíle, kdy se štěstí usadí na zápraží tvého domu, natáhne si unavené nohy, dá si kafe a
vůbec nikam nepospíchá.....…
Přesně takto se cítím po čtvrteční návštěvě oderské Základní školy, Pohořská. Protože taková
koncentrace pozitivní energie, pohody, slušnosti a krásného přijetí ve mně vyvolala pocit, o
který se s vámi chci podělit.
Do školy jsme byli pozváni jak já s mým vodicím psem Chopperem, tak i moje kolegyně
Lenka Pláteníková z Vodicí pes, Z. S., abychom pověděly dětem něco o tom, jak se takový
psí pomocník vychovává, cvičí a v čem všem může lidem nevidomým pomáhat. Nicméně děti
jak na prvním, tak hlavně na druhém stupni, toho věděli tolik a měli takovou spoustu
zajímavých a zvídavých dotazů, že nás až tak veliký zájem o tuto tematiku upřímně překvapil.
Od služby vodicích psů jsme se dostaly k povídání o praktických věcech, souvisejících se
ztrátou zraku a když už čas utíkal a přišla řada na hlazení Choppera, tak nejen on, ale i děti
byly ve svém živlu a užívali si to úplně všichni.
Zkrátka navštěvovat tuhle školu musí být radost. Učitelé svým vstřícným a empatickým
chováním dávají totiž dětem ten nejlepší příklad. A jestli se mluví často o tom, jakáže nám to
vyrůstá další generace, tak při odchodu z této školy mě provázela jediná myšlenka a to, že
ještě pořád je svět v pořádku, pokud v něm budou takové děti, jaké jsem během celého dne
měla možnost potkávat…
Závěrem mi dovolte poděkovat jednak paní učitelce Dagmar Šindlerové, která celé toto
setkání zorganizovala, ale také panu řediteli Janu Jursíkovi a paní zástupkyni Renatě Šandové,
že naši návštěvu vůbec umožnili.
A v neposlední řadě mé velké díky patří i všem, kteří tvořili výrobky s velikonoční tématikou,
ale i těm, co si následně tyto výrobky koupili a tím dali dohromady finanční částku a tu nám
při naší návštěvě předali. Podpořili takto totiž činnost naší Školy pro výcvik vodicích psů, ale i
Vodicí pes Z. s.
Věřím, že jsme s Chopperem tuto školu nenavštívili naposledy a až zase jednou nebudu mít
úplně vydařený den, vím odkud brát energii a na koho a na co si vzpomenout.
V Brně 23. listopadu 2017
Petra Bezáková a vodicí pes Chopper

