
 
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 9 týmů pes-klient, pes Dark byl přecvičen pro novou klientku : 
 
Klient Věk Bydliště - kraj Druh psa Rasa Barva Jméno psa 
        
Šimon Ch. 4 roky Moravskoslezský Asistenční Zlatý retrívr žlutá Cita 
Alexandra R. 30 let Královéhradecký Asistenční Labradorský retrívr hnědá Sára 
Věra P. 35 let Jihočeský Asistenční Labradorský retrívr černá Dark 
Zuzana P. 13 let Olomoucký Asistenční Labradorský retrívr žlutá Nancy 
Vojtěch V. 13 let Pardubický Asistenční Labradorský retrívr žlutá Cassie 
Valentýna T. 4 roky  Pardubický Asistenční Zlatý retrívr žlutá Lady Líza 
Andrea Z. 26 let Jihomoravský Asistenční Labradorský retrívr žlutá Falco 
Adam R. 3 roky Olomoucký Asistenční Zlatý retrívr žlutá Billy 
Michaela M. 2 roky Zlínský Asistenční Zlatý retrívr žlutá Jessie  

 
Dopis klientky: 
 
Jmenuji se Andrea, je mi 25 let. 
Pohybuji se převážně na elektrickém 
vozíku. Bydlím sama v bezbariérovém 
bytě. Chodím na VŠ a kromě toho se 
starám o svou mladší sestru Janu, 
které je 13 let a má těžké 
kombinované tělesné a mentální 
postižení, takže musí žít v domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
 

 
 
Dle svých možností se snažím 
navštěvovat ji minimálně 3 x týdně a 
občas si ji s pomocí osobního 
asistenta beru také domů na krátké 
návštěvy. Kromě toho se také Janičce 
snažím zajistit kvalitní zdravotní a 
rehabilitační péči. 
 
Když jsme poprvé zkusili využít při 
rehabilitaci terapeutického psa, 
Janička reagovala překvapivě 
pozitivně, a proto jsem se rozhodla, že 
se pokusím pořídit nám psího 
kamaráda domů. O organizaci  Pes  
pomůže jsem  se dozvěděla z 
internetu.    Zhruba   po   roce   a     půl 

  
nám domů přibyl nový člen rodiny, 
labrador Falco.  S jeho příchodem 
se pro nás obě hodně změnilo 
k lepšímu.  
 
Falco hodně pomáhá nám oběma. 
S Janičkou Falco především 
polohuje, ale také ji stimuluje 
k pohybu a celkově jí pomáhá se 
rozvíjet. Janička díky pejskovi 
začíná pomaličku kousat tuhou 
stravu, nyní je pouze na kašovité 
stravě, ale když viděla, jak se Falco 
za odměnu láduje piškoty, asi jí to 
přišlo zajímavé a tak pomaličku 
trénujeme kousání.  Další obrovsky 
pozitivní změnou je to, že si při 
polohování Janička začíná broukat, 
což předtím nedělala. Bohužel 
nemůže komunikovat verbálně, a 
tak každý její projev je něco 
úžasného. 
 
Falco je pro nás především úžasný 
kamarád a máme ho obě moc rády. 
Mě pomáhá zvedat věci, které mi 
spadnou na zem, zouvá mi boty a 
ponožky a kromě toho jsem ho ještě 
doučila stáhnout mi kalhoty. Moc mi 
pomáhá při běžných denních 
činnostech. Občas je to sice pěkné 
šídlo a dokáže mě pěkně pozlobit, 
ale myslím, že z nás časem bude 
moc dobrá dvojka. 
 
Chtěla bych moc poděkovat všem, 
kteří přispěli k tomu, abychom mohli 
Falca dostat. 
 
 
 
 
 
 
  

   
Adam a Billy 
 

 
 
Kromě běžných dovedností 
asistenčního psa má Billy jednu 
zvláštnost: mluví. S mručením a 
bručením se na Adámka obrací když 
má pocit, že potřebuje rozveselit a 
reakce je pokaždé stejná – 
nespoutaný dětský smích.  
 

Valentýnka a Lady Líza 
 

 
 
Vája často leze Líze do pelechu a 
když to Líze nestačí, jde za Vájou 
sama a strčí ji hlavu přímo pod ruku 
za účelem hlazení. 


