doma tak i venku, když jdeme na
procházku nebo si je vezmou naši
ven.

Abeceda empatie
pokračuje i v tomto roce, i když fenka
Hello Kája bude předána až ke konci
roku. Dostane ji Hynek K. – mají
s Kájou stejné iniciály.
Společnost AXA ASSISTANCE CZ,
s.r.o. nám již od roku 2006 přispívá
různými
formami.
Každoročně
dostáváme finanční příspěvek od firmy
a dary od jednotlivých zaměstnanců.
V tomto roce přibude i výtěžek akce
konané v rámci týdne společenské
odpovědnosti, která se jmenovala
Upeč&Prodej / Kup&Přispěj. Za
necelé
dvě
hodiny
se
mezi
zaměstnanci vybralo 11 268 Kč.
Mnohokrát všem děkujeme, nejen za
štědré příspěvky, které mají velký
podíl na naší finanční stabilitě, ale i za
různé formy propagace myšlenky
pomáhajících psů.

Shrnutí: Tarinka byla přínosem pro
nás všechny, dcera se zklidnila, už
není na vše tak hrrr, už netahá za uši
a ocas. Pro ostatní je to kamarádka
na procházky a na pomazlení – jsme
moc rádi, že ji máme. Děkujeme vaší
organizaci a všem sponzorům za to,
že ji máme a cvičitelům za to, že vždy
ochotně poradí, když v něčem tápu.
Lars a Olda

Jmenuji se Lars a jsem profesně
asistentem
Oldřicha,
rektora
OurCollege.com. V osobním životě
jsem jeho nejlepším kamarádem do
pohody
i
nepohody,
učitelem
zodpovědnosti a strážcem našeho
pravidelného režimu.
Lovecké úspěchy zatím žádné
nemám, zato mám na kontě medaili
za nejkrásnějšího psa na světě, psa
s největším srdcem, cenu oblíbenosti
od studentů i za podávání věcí včetně
bot a mobilu. Svých pozitivních
výsledkům dosahuji zejména tím, že
skvěle vypadám a většinou i
poslechnu. Umím vyřešit spoustu
problémů jako např. podat vodítko,
přinést boty, mobil, nebo třeba zahřát
prochladlé ruce či záda.

Když přijde dcerka ze školky, Tarinka
ji vítá, olizuje, poskakuje radostí a jdou
si spolu hrát do herny. S dcerkou se
sžily tak krásně, že si Sylvu hlídá jak

Gimor a Deniska
V minulém čísle Zpravodaje jsme
Gimorovmu páníčkovi přáli, ať se
z nemocnice
vrátí
ještě
před
Vánocemi. Nevrátí se, bohužel, už
nikdy. Gimora jsme přidělili Denisce.
Denisku má v pěstounské péči paní
Ivana, která je matkou Oldy, co má
psa Larse, a jeho 4 vlastních bratrů a
pěstounkou dalších 3 dětí s různými
druhy postižení. Dětem dopřála i
rybičky, želvy a morče a sama má
chovnou stanici jezevčíků. Její
manžel chodí do práce na plný
úvazek. Za mě je paní Ivana hrdinka.
Napsala nám:

Tari a Sylva
Z dopisu maminky: Dcerka Sylvinka
má mozečkový syndrom, těžkou
mentální retardaci a nemluví. Miluje
všechna zvířátka od hmyzu po koně.
Tak jsme si říkali, že psí kamarádka
doma bude fajn. Pomůže s psychikou,
koordinací a citlivostí. Tarinka k nám
přijela v listopadu 2013, krásná, hodná
a milá fenečka, Sylvinka z ní byla
nadšena. Tari si musela chvilku
zvykat, protože dcerka je celkem
tajfun a zdroj hluku a prudkých
pohybů. Teď už je vše v pohodě.

nerad. Prohřeje mi ruce, nohy, záda,
podá věci jako mobil a boty. Život mi
změnil zejména v tom, že mě donutil
dodržovat pravidelný denní režim, a
také tím, že se ke mně lidi chovají
lépe, zejména řidiči tramvají. Oproti
člověku je psí asistent lepšíi v tom,
že pomoc bere jako hru, a je všude se
mnou a neotravuje ho to.

Máme nového člena rodiny, který má
čas na kohokoliv z nás a je ochotný
se s každým pomazlit. Deniska mu
denně ukazuje známky a výrobky ze
školy. Jednou přišla a ukazovala mu
notýsek, kde bylo napsáno, kolik mají
zaplatit za sešity a SRPDŠ a jiné
platby, on to olíznul a list zmizel v
jeho tlamičce. Než jsem ho vyndala,
tak se pomalu nedalo přečíst, co na
něm bylo. Asi se mu to taky moc
nelíbilo, že mám posílat tolik peněz
jinam. Co kdyby náhodou nezbylo na
jeho granulky;-).
Deniska se všude s ním chlubí, že to
je její pejsek. Život nám změnil hlavně
po psychické stránce. Samozřejmě s
ním děláme i canisterapii, ale on to
bere jako hru a Deniska jako mazlení.

A Oldřich ještě dodává: Lars mi
pomáhá zejména navazovat kontakty
s novými lidmi, i když jsem doma
sám, tak vlastně nejsem sám, ale s
ním, což je dobře, protože jsem sám
.

