
 
Naše pracovní týmy  
 
Z etických důvodů a po konzultaci s našimi klienty jsme se rozhodli omezit rozsah zveřejňovaných údajů, abychom tak 
nenarušovali jejich soukromí a pocit bezpečí. Vynecháváme tak příjmení a bydliště. Tyto informace jsou, samozřejmě, 
přístupné všem kontrolním orgánům. 
 

Od posledního čísla bylo k dnešnímu dni secvičeno 6 týmů pes-klient, jeden pes byl přecvičen: 
 

Klient Věk Bydliště - kraj Druh psa Rasa Barva Jméno psa 
        
Věra H. 63 let Plzeňský vodicí Labradorský retrívr žlutá Bela 
Natálie P. 5 let Moravskoslezský asistenční Labradorský retrívr žlutá Agáta 
Adam V. 6 let       Moravskoslezský asistenční Flat coated retrívr černá Farid 
Olga A. 
Michal K. 

72 let 
5 let 

Středočeský 
Ústecký 

vodicí 
asistenční 

Zlatý retrívr 
Zlatý retrívr 

žlutá 
žlutá 

Bad 
Gwenie 

Ivana P. 
Miroslav M. 

50 let 
7 let 

Moravskoslezský 
Plzeňský 

vodicí 
asistenční 

Zlatý retrívr 
Labradorský retrívr 

Žlutá 
černá 

Bard 
Ruby 

       
       

 

Bard a Ivana 
 
Z dopisu klientky: Moje diagnóza je 
laicky šeroslepost, to znamená, že 
vůbec nevidím ve tmě a za šera a 
špatně se orientuji za zhoršených 
světelných podmínek, jako je ostré 
slunce nebo zatažená obloha.  
 

 
 
S Bardem se teprve sžíváme, ale 
už teď vidím, jak moc mi v různých 
situacích ulehčí pohyb a 
rozhodování a cítím se teď s ním 
venku mnohem bezpečněji. Vodí 
mě  po naučených trasách jako 
např. cesta do práce nebo na 
poštu, zastaví na kraji chodníku, 
odvede mimo výškové překážky, 
upozorní na překážky jako jsou 
okraje, zábradlí, dveře apod.  
 
Je pro mě tedy opravdu velikým 
přínosem, a to nejen jako vodicí 
pes, ale i jako domácí mazlíček. Je 
to sice starost, ale mnohonásobně 
větší radost a pomoc, která se 
postupem prohlubuje a zvětšuje.  

 Navíc oceňuji, že Bardova cvičitelka 
p. Marešová mi kdykoliv telefonicky 
poradí s případnými otázkami a 
pomůže s problémy.  
 
* 
My jen dodáváme, že paní Ivana na 
tom zrakově ještě není dostatečně 
„špatně“ na to, aby měla nárok na 
úhradu vodicího psa od státu, tudíž 
jsme ho museli financovat pouze 
z přijatých darů. 
 
Ruby a Mireček 
 
Mirečkova máma nám napsala: Před 
třemi týdny jsme od vás dostali fenku 
Rubínku a jsem za ni nesmírně 
šťastná. Od té doby, co je s námi, je 
to tady hned veselejší. Rubínka si na 
nás teprve pomalu zvyká, ale už 
dokázala s Mirečkem navázat kontakt 
jako  žádné zvířátko předtím, včetně 
našeho malého pejska. Hází jí hračky, 
běhají spolu po bytě, prostě si krásně 
hrají a Mireček je díky ní mnohem 
klidnější a už nemá tak časté regresy. 
Učí se, že musíme dát Rubínce najíst 
a že musí pít.  
 
Pak se mi stalo, že bylo v obýváku 
podezřelé ticho a tak jsem se šla s 
obavou podívat, co se tam děje. 
Rubínka ležela na gauči a Mireček na 
ní měl položenou hlavu a sledovali 
spolu pohádku v televizi. To pro mě 
bylo obrovské překvapení, Mireček v 
klidu a ještě s Ruby. 
 
A také mi začal mnohem lépe spát. 
Za tu dobu, co je Rubínka u nás, tak 
mi dokázal už pětkrát spát celou noc 
v klidu, a to osm hodin. To jsem 
s ním, co je na světě, ještě nezažila. 
Dřív  naspal  za  celý  den  nejvýše  6  

 

 
 
hodin. Venku na procházkách 
Mireček ujde už i větší kus bez 
kočárku a to je také díky Rubínce. 
Takže i dítěti s autismem může být 
takovýto pejsek nesmírně užitečný.  
Moc vám děkuji za to, že jste nám 
vyšli vstříc a pomohli a také děkuji 
všem dárcům a sponzorů, kteří to 
umožnili. 
 
Trocha humoru 
 

  



  
 
  

 


