
 
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 8 týmů pes-klient, jeden pes byl přecvičen: 
 

Klient Věk Bydliště - kraj Druh psa Rasa Barva Jméno psa 
        
Sylva S. 6 let Pardubický asistenční Labradorský retrívr černá Tari 
Oldřich D. 28 let Praha asistenční Zlatý retrívr žlutá Lars 
Denisa Š. 9 let              Liberecký asistenční Labradorský retrívr černá Gimor 
Jiří Š. 
Dominika P. 

23 let 
11 let 

Pardubický 
Jihomoravský 

asistenční 
asistenční 

Flat Coated retrívr 
Zlatý retrívr 

černá 
žlutá 

Shelby 
Fedor 

Lukáš M. 
Martin D. 
Nela M. 

6 let 
7 let 
5 let 

Ústecký 
Pardubický 
Pardubický 

asistenční 
asistenční 
asistenční 

Zlatý retrívr 
Labradorský retrívr 
Flat Coated retrívr 

žlutá 
žlutá 

hnědá 

Essi 
Lucy 
Joe 

 
       

 

Shelby a Jirka 
 

 
 
Shelby Jirku s doprovodem provází 
všude a reakce na ni jsou velmi 
pozitivní a doprovází ji úsměvy. 
Lidé se zastavují a chtějí si 
popovídat. Jirka nejvíc oceňuje 
dlouhé polohování. 
 
Essi a Luky 
 
Z dopisu maminky: Lukášek trpí 
svalovou dystrofií Duchenneova 
tipu. Od té doby co navštěvoval 
denní stacionář, kam docházela 
paní s pejskem zlatého retrívra na 
canisterapii, jsme zjistili, že se jeho 
chování, soustředění atd. změnilo k 
lepšímu.  
 

 

 Proto jsme se rozhodli pořídit mu 
pejska. Fenka Essi nám byla předána 
v červnu a od té doby se nám všem 
změnil život. Malý se pomalu 
probouzí a jak si všimne, že je tam 
Essi, tak hned ji hladí a ona mu na 
oplátku olizuje ruku a někdy i nohu. 
Ladí ho do dobré nálady, která mu 
vydrží celý den než pro něj zase 
společně s Essinkou jdeme. Ve 
školce jsou z ní děti ale i vychovatelky 
unešené a ona si nechá vše líbit, 
hlavně to hlazení a odměny.  
 
Každodenní venčení a hraní pro nás 
není povinností, ale velikou zábavou. 
Doma si Luky s ní hraje na pejska, 
leze po čtyřech, dělá na ní haf haf a 
ona se může zbláznit radostí. Změna 
jde vidět ve všech ohledech. Chtěli 
bychom tímto poděkovat všem ve 
spolku Pes pomůže a také všem 
dárcům a sponzorům. 
 
Lucy a Martin 
 
Z dopisu maminky: Syn Martínek trpí 
dětským autismem, poruchou řeči, 
ADHD, zkrácením Achillových šlach 
atd. Martínek špatně snáší jakékoliv 
změny v jeho zaběhlém režimu a tak 
u nás proběhla myšlenka pořídit mu 
asistenčního psa, aby měl k sobě 
společníka, který by mu třeba jen 
trošku usnadnil život. Už při první 
návštěvě u cvičitelky paní Marešové 
jsem byla překvapená, že si Martínek 
Lucy všímal a dokonce o ní i cestou 
domů mluvil. 
 
Od prvního dne co k nám Lucy přišla 
všechno probíhalo perfektně. Lucy si 
krásně sedla i s naším psem 
Forrestem. Co se týká práce 
s Martínkem  tak  hodně   nahříváme 

 nožičky než protahujeme achilovky a 
Lucy je pro mě skvělou pomocnicí 
při procházkách venku, jelikož Marťu 
hlídá a když se nepozorovaně vzdálí 
tak ho doběhne a zastaví. Ve městě 
se jí Martínek většinou hezky drží a 
nelítá sem a tam. Velice mě u Lucy 
překvapilo, jak si Marťu hlídá od 
prvního dne i před Forrestem, 
protože se s ním Marťa často škádlí. 
Většinou je Lucy Martínkovi pořád 
v patách, a to i v koupelně. Martínek 
nerad spí mimo domov, ale před pár 
dny to zvládl u babičky mnohem 
lépe, protože měl sebou Lucy, což 
mě velmi potěšilo a já aspoň mohla 
nabrat trochu sil. 
 

 
 
 
Tímto bych chtěla vašemu sdružení 
a všem členům velice poděkovat za 
skvělou práci, kterou odvádíte a 
pomáháte tak nemocným v jejich 
nelehkém osudu a také všem 
sponzorům, díky kterým můžete tyto 
pejsky cvičit.  

  
 
 
 



   

 


