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psi :

kočky :

KONE :

Ostatní :

Králíci :

psi :
ELSA -  přezdívka princezna Elisabeth - fenka Rumunského ovčáka Bukovina
zachráněná společností Heart of romanian dog, se kterou spolupracujeme, v
rumunském útulku v Danyfloru - kdo neví jak tam útulky fungují a že je vůbec zázrak,
pokud to pes přežije... koukněte na stránky jmenované organizace.
Elsu máme u nás od roku 2019 kdy byla zachráněna jako cca 5 letá. okamžitě se
ukázala její úžasná povaha, i když " Své" lidi si vybírá.  je to skvělá dáma jako NANA
z filmu Petr Pan - opravuje všechny roštáky ať malé i velké, pokud dělají něco co
nemají / háží kameny, kouří..aj /, a neuvěřitelně pomáhá i ostatním psum se
socializací, péčí o štěnata a výchovou. je to šéfka naší psí smečky. je pouze pro
kontaktní terapie a terapie duše v našem centru - nesnesla by převozy a změny místa
při terapiích jinde. Vidí vám až do duše a pomáhá vám s vašimi traumaty.
Miluje svý lidi, sušený rybičky pro kočky , drbání a pomoc  větším dětem.
Nesnáší - když někdo dělá něco co nemá, i si třeba ubližuje- hned do vás vidí, chytnutí
v její slepé zoně a nečekané pohyby, kouření.



EIWA - přezdívka BUFET - fena křížence československého vlčáka a asi vlčáka,
jako cca 3 měsíční ji zachránila organizace OZ moj život,  které vede skvělá Rita
Tornayová na Slovensku, se kterou také spolupracujeme hlavně na dočaskách, pokud
se sežene dost peněz na převoz fen /1 převoz cca 6 tisíc Kč :-(/. K nám se dostala jako
cca 9 měsíční , kdy ji nikdo nechtěl adoptovat  a měla zkušenost s 3 měsíčním
pobytem jako štěně na ulici kdy byla odkázána sama na sebe.
Eiwa má skvělou šíleně energetickou povahu, je to tanečník na pružinkách připraven
pro každé blbnutí, nebo úkoly dětí. Skvělý společník ke hrám a pedagogicko
psychologické pomoci lidem. Není vhodná pro klasickou canisterapii pro svoji
extrémně akční povahu.  Umí mnoho kousků včetně otvírání dveří :-D
Miluje - pohyb, míčky, společnost a úkoly, vycházky, pomoc lidem i ostatním
zvířatům. psy v dočaskách učí si hrát...
Nesnáší - zavřené dveře:-D, samotu





KEISI - přezdívka madam Psíčková /když je hodná/ a Štěkanátek - když zlobí
fenka křížence srnky a knírače :-D, byla darována azylu jako 4. měsíční štěně, které
chronicky utíkalo , kde již šlo o život. Dále má srůst loketního kloubu na přední- což
znamená že pokulhává stále a bud po úrazu, nebo spíše růstový deficit hybermobility
páteře a kloubů , tudíž je odkázána na kloubní preparáty a čekají ji další rentgeny.
Její utíkání nakonec bylo způsobeno extrémní separační úzkostí a závislostí na
člověku.  Ani ji tak nezajímají ostatní psi, jako musí mít svého člověka /tady Ryšku/
stále, doslova u sebe. Spí s námi, dovede se stulit do co nejmenší kuličky a je
nejodvážnějsí ze všech psů. Je tady určena pro kontaktní terapii a úkoly  nejen s
dětmi. je velmi pečovatelsky nadaná- pomáhá s péčí o kotěší, štěněcí a jiná
miminka....
Miluje - svého člověka, být středem pozornosti, spaní pod peřinou, výzvy, je největší
trhač :-D, kočičí granule
Nesnáší -samotu a když je někdo smutný a opuštěná mláďátka- hned se o ně stará…



Naše psí smečka je úžasná a skvěle se doplňuje a jejich společná energie je
nepopsatelná.



kočky :
kDYŽ JSME SE přistěhovali   na podzim v roce 2018 do dětřichova a započali
budovat centrum Stužka- nebyly v domečku ŽADNE kočky- ani toulavé… tudíž
padlo rozhodnutí si nějakou sehnat a to se povedlo v dubnu 2019 s LOLILI - kterou
jsme si přinesli jako 7 týdenní kotě :

Lola miluje zábavu, společnost a samozřejmě mazlení. V centru je to jedna z hlavních
terapeutických koček. Dále miluje kapsičky a rybičky sušené.

K  Lolili během měsíce přibyla stejně stará béžová kočička nalezená ve vesnici u
popelnic. Dostala jméno MAYA. Maya si společnost vybírá a když se přijde pomazlit
je to výsada a obrovská duvěra. S naší smečkou je v pohodě a je to úžasný miláček.
miluje vycházky po okolí a hlídání našeho areálu.



v roce 2020 se mayu narodili 3 koťátka

-  SID -béžový kocourek bez pruhů
, ANDY, -trojbarevná kočička
TY - klasický pruhovaný kočičák
Sid s Tyem jako správní bráchové se někdy haštěří- jsou to velcí mazlové a každý je
uplně jiný. SID je  kocourek Ryšky a jsou jak 1 duše, Ty miluje hry a mazlení od
kohokoli - hlídají společně areál.
Andy je kočička Essa a cizích lidí se bojí, je to naše ochránkyně a hlady neumřeme
nebot nám pravidelně  nosí myši :-D
další kočky se u nás různě střídají jak se jich ujmeme a nebo najdeme domov- ale naše
další stálice jsou :   SAJMON - kočičák původně sousedů, ale zjistit že u nás má víc
mazlení, tak nejdříve střídal obě rodiny a potom už u nás zustal natrvalo. je to  s
klukama největší terapeutický mazel pro účastníky našich campů. miluje dobré jídlo a
pohodlný polštář :-D



Daisy - před 2 lety nám kolem silvestra v těch největších mrazech volali lidé
že u nich je kočka a že si ji nemohou nechat..sbalili jsme sáně a vyrazili - a
získali jsme naši starou babičku DAISY - je po úraze bez zubů na 1 straně,

má nemocné ledviny, je strašně
skromná a nejstarší je tí už tak 10
let. Miluje hlazení, ale nevynucuje
si je.



Očičko - k nám přišel o vánocích 2021 s ošklivě vylezlým a zaníceným  okem,
naštěstí se oko ihned odoperovalo a je z něj užasný kočičák, bohužel se moc
nemusí s našimi domácími a tak více žije v opuštěném domě pod námi a
chodí se mazlit. HLEDAME MU domov !! jsou mu tak 4 roky.

Dále je tu Sally černohnědá , Rakůů černomourovatá - 2 nalezená koťátka,
která tu už zustaly a jsou našimi terapeutickými kočičkami. každé bylo
nalezeno v jiném místě a Rakků dokonce až z přelouče přivezly. - obě jsou
pečovatelky a pokud se přiveze nové ko´tátko, ujmou se ho jako správné tety.

HLEDAME DOMOV !! v současné sobě zde máme 2 vrhy koťat -koťátka jsou
jako všechny kočky u nás naučeny vevnitř i venku, na záchudek chodí a
budou očkovaná, odblešená - příspěvek na chod centra za adopci bude 500
Kč a nutnost kastrace ve vhodném věku.



starší narozené  cca 19.6 - béžovou Mousí , trojbarevnou Twister, , Úžasnou
Vari a s flíčky na hlavě - Miki a poslední hnědý kluk - Kofí

Koťata narozená  v srpnu -  5 holčiček - Puffí, Maxim,- černé dlouhosrsté,
TRIO - mourovatá tříbarevná, dlouhoststá,  Rocky,  a Clowy - černobílé

KONE :
Koně patří ke Ryšce- Haně Ryšce Studené neodmyslitelně již 28 let 24 hodin
denně- neboť od svých 14 let je má doma v plné péči.
Zažila mnoho koňských příběhů, trénovala mnoho koní i lidí i v kaskadérském
umění a jezdeckém šermu, mnoho koní zachránila i vychovala.

Nyní se v centru Stužka nachází úplně nové stádo, které se od roku 2019
připravuje na práci nejen v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi ,
kontaktní terapii , cesty  “Mezi světy”a práci s dětmi, mládeží a klienty.



ASCHA -  naše ” Ašitaka “ - hiporehabilitační kůň - nar. 2012 - nyní je jí 10
let, praxi v hiporehabilitaci má již 5 let, kdy zkoušky hiporehabilitačního koně
úspěšně složila u Jitky Bednářové Smíškové v Domašově. Nyní v říjnu ji čeká
přezkoušení . Je to zkušený hiporehabilitační kůň, velký dříč, a skvělá pro
práci s dětmi, ale o kom ví že by měl umět,, toho si patřičně proškolí a
vyzkouší si.
Je to úžasná učitelka. Tady se připravuje mimo jiné i na práci ve voze a na
voltižního koně, pro začínající.
S  ostatními koňmi je dominantní, hlavně pokud se jedná o žrádlo a její
pohodlí.

Miluje- práci, plnění úkolů, dobroty
nesnáší - česání hřívy, veterináře a injekce.

CONNIE - naše “ CONAMIE “ - hafling - hiporehabilitační kůň- nyní ji čekají
zkoušky pod Českou hiporehabilitační společností - narodila se  2014 a
specializuje se hlavně pro práci na lonži a ve volnosti,  a zaučuje se i do vozu.
je to zde NEJ kůň který vás s Ryškou vezme na cestu  “ Mezi světy”- vidím
vám až do duše a dovede pomáhat s jakýmikoli traumaty, potížemi.
Také miluje dovádění, dokáže ukázat čistou radost a učí se na kaskadérského
koně.

Miluje: pomáhání lidem, hry , učení lidí ve volnosti , cirkusové a jiné kousky
nesnáší : Nudu

Harlequin Vrbický -  Harley - nyní 3 letý ještě hřebec /ale už ne dlouho/
Irského Coba - hiporehabilitační kůň ve výcviku , již se obsedává, učí na lonži
a připravuje se na práci ve voze a pro kontaktní terapii.   Ze země je to úžasný
dříč, nic neřeší a skvěle podporuje svoje lidi….. je to náš Krasoň…..
Bohužel je to jeden z Irských Cobů z kauzy Sejpková- který vypadal takto
když byl přivezen z Irska. bylo vidět že si hodně zažil :-( naštěstí je to už pryč
a naplno se ukazuje jeho skvělá povaha pro kterou ho milujeme.



Domashow Mallisa - alias Domy - naše nejmladší členka - welsh cob typu C a
zatím roste a dokonce i mění barvu.



je to úžasně  kontaktní koníček, rychle chápe a miluje  být s lidmi a něco se
učit.   Co vše dokáže ukáže čas, ale jsme rádi že ji máme……

V současné době probíhá záchrana /řeší se hlavně
převoz/ schvácené 14. leté poničky ze slovenska, která
by měla být posilou našeho týmu, je to provozní koník
malé stáje a majitelé se dostali do potíží s nájmem a
musí koníky poslat dál :-(  věříme že u nás bude
právoplatná členka týmu. Umí na lonži, tahat, pod
sedlem a je to děsný kontaktní mazel.



Ostatní :
Julinka- koza bílá - se k nám dostala od starší majitelů,
kteří se o ni již nemohli starat- je to náš úžasnák a velmi
milé strvoření. A máme od ní nyní 2 kůzlátka-  Oren- již
našla nový domov Jay Jay- kozlík zůstává u nás.
Můžete si je vzít na vycházku, pomoci s péčí - jen se
nedojí, jelikož se Julince léčí zánět vemene.

Králíci :
máme v současné době 4 šedé křížence Teddy králíčků, jsou pro kontaktní terapii a
animoterapie jsou moc roztomilí  a chlupatí.



Pepíno : kaček, který jako jediný zůstal z hejna 4 kachen- ostatní nám
zde ulovili dravci, pepíno je náš maskot a těšíme se až mu opět
seženeme jeho kačenky. Už se jim staví nová ohrada s rybníčkem.

Květuška - fretka nalezena v části Ostravy a dovezena k nám. Ukázalo se že
je cca 3 letá / nyní 5 let/ je již kastrovaná jako  zvířata zde a je úžasně
mazlivá, miluje vycházky na kšírkách a mazlení. Dovede se ale tako
rozdovádět jako správná fretka a pak ukáže i zoubky při hrách :-D


