
 
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 5 týmů pes-klient, jeden pes byl přecvičen: 
 

Klient Věk Bydliště - kraj Druh psa Rasa Barva Jméno psa 
        
Roman H. 45 let Ústecký asistenční Zlatý retrívr žlutá Abe 
Richard L. 7 let Moravskoslezský asistenční Labradorský retrívr hnědá Pinky 
Jiří B. 56 let              Karlovarský asistenční Labradorský retrívr černá Gimor 
Sabina M. 
Eva P. 

11 let 
44 let 

Karlovarský 
Středočeský 

asistenční 
asist./vodicí 

Labradorský retrívr 
Velký knírač 

žlutá 
černá 

Greis 
Bety 

       
       

 

Pinky a Ríša 
 
Z dopisu maminky: Ríša má 
diagnózu autismus, epilepsie a 
mentální retardace. Jeho vnímání 
světa je přímočaré a bezelstné, pro 
nezasvěcené nepochopitelné. Je 
zvláštní, že k sobě pustí jen bytosti 
stejně vyladěné. Není tedy divu, že 
je jeho život spojený s říší zvířat. 
Od narození vyrůstal s naším 
psem, tibetskou dogou Dari, která 
ho dokonale přijala a sdílela s ním 
chvíle radosti i smutku. Příroda je 
ale nekompromisní, Dari umřela a 
Ríša byl najednou bez svého 
nejlepšího přítele.  
 

 
 
Štěně jsme už nechtěli pořizovat, 
vzhledem  k času věnovanému 
výchově a výcviku, který není 
zanedbatelný. Ríšův stav se zhoršil, 
doba mezi epileptickými záchvaty 
se zkrátila. Naštěstí se k nám 
dostaly informace o sdružení Pes 
pomůže, kdy si známí se stejně 
postiženým klukem pořídili 
asistenčního psa, který pomáhal 
nejen při canisterapii, ale také při 
běžných činnostech v  domácnosti. 
Po několika měsících se stal malý 
zázrak, naše rodina přijala nového 
člena, hnědou labradorku Pinky. 
Život se nám o hodně zjednodušil. 

 Začíná to už ranním vstáváním, které 
Ríša nesl s velikou nelibostí. Teď je to 
mnohem jednodušší, protože Pinky 
vstává s Ríšou, skočí k němu do 
postele a šetrně ho dokáže probudit a 
naladit na další činnost a tím i 
eliminovat negativní emoce.  
 
Ríša vyžaduje přítomnost svého 
psího přítele takřka všude, od ranní 
hygieny, až po večerní koupání, 
doslova na každém kroku musí mít 
svého psího osobního strážce. Cesta 
ze školy je už neodmyslitelně spojená 
s procházkou s Pinky po boku, kdy 
Ríša už netrpělivě vyhlíží z okna 
družiny příchod své kamarádky.  
 
Přesto, že Ríša nemluví, s Pinky  
nádherně komunikuje. Večerní 
usínání je také neodmyslitelně spjato 
s Pinky, kdy spolu doslova usínají, 
Pinky je schoulená ve svém pelíšku  
hned vedle postýlky. Takový je život 
s psím přítelem. 
 
Bety a Eva 
 

 
 
Bety má dvojí kvalifikaci, protože paní 
Eva má kombinované postižení. 
Kromě asistence umí i vodit. Na fotce 
i s dosluhující fenkou Yrmou, která již 
v osmi letech nezvládá vodění kvůli 
srdci a kloubům. Yrma nebyla 
předána naším sdružením. 

 Gimor a Jiří 
 
Pan Jiří měl od nás asistenčního psa 
Arona 11 a půl roku. Když na jaře 
Aron umřel, volal pan Jiří, že mu 
moc chybí a potřebuje nového, snad 
i o to víc, že žije sám a pomoc psa 
pro něj byla opravdu každodenní 
potřebou. Snažili jsme se psa 
nahradit co nejrychleji a už v létě 
dostal Gimora.  
 

 
 
Sehráli se spolu opravdu rychle, léta 
zkušeností byla vidět. Bohužel se 
panu Jiřímu zhoršil zdravotní stav a 
musel do nemocnice, kde mu museli 
amputovat nohu. Gimor se na tu 
dobu vrátil zpátky k cvičitelce, která 
následně musí docvičovat další věci, 
protože jak se panu Jiřímu změnilo 
těžiště těla, potřebuje jiným 
způsobem brát podávané věci a 
nemůže se ohnout tak moc jak mohl 
předtím, takže teď nedosáhne na 
věci, které předtím bral sám. Gimor 
se učí podávat třeba hrnce, smeták, 
smetáček a lopatku. Pomoc od psa 
bude teď v ještě větším rozsahu než 
byl pani Jiří zvyklý. Přejeme mu, ať 
se domů vrátí ještě před Vánocemi. 

  
 
 
 



 
 
 

 
 
 

  

 


