ZPRAVODAJ
o životě a činnosti spolku, který se zabývá
zajišťováním speciálně cvičených psů
pro zdravotně postižené a osvětou v této oblasti

Prosinec 2016
... a my ho pomůžeme zajistit
Vážení a milí přátelé,
Již po šestnácté využívám této
příležitosti a děkuji všem našim
přispěvatelům a dobrovolníkům, kteří
se za těch šestnáct let existence naší
organizace zasloužili o to, že 128 na
míru vycvičených psích pomocníků
významným způsobem zlepšilo život
svých páníčků a jejich rodin.
Příběhy našich klientů jsou různé,
všichni se však shodují na tom, že
pes jim přinesl do života spoustu
radosti, nové podněty a rozptýlení.
Nejvíce oceňují neúnavné podávání
upadlých předmětů a blahodárnou
energii
z polohování,
kdy
se
prohřívají svaly a uvolňují křeče. Děti
získávají neúnavného společníka ke
svým hrám, u kterých si házením
procvičují ruce a lezením za psem
jsou motivovány k pohybu. Opět zde
máme i příběhy lidí, kteří již
asistenčního psa měli a až po jeho
odchodu zjistili, jak významnou roli
v jejich životě hrál a jak těžké je se
bez něj najednou obejít.
Všem našim příznivcům i klientům
přeji hezké a klidné Vánoce a do
nového roku hodně elánu, energie,
štěstí, pohody a hlavně zdraví.
Ing. Andrea Kaufmanová
předseda spolku Pes pomůže
Ceson a Lukáš
Z dopisu maminky: Jsem maminkou
sedmiletého Lukáška s diagnózou
PAS – atypický autismus, ADHD,
dyslalie a konstituční hypotonie.
Loňského roku v dubnu jsme se
v Klimkovicích setkali se zlatým
retrívrem Fedorkem a Lukášek se do

něj hned zamiloval. Na canisterapii s
flat coated retrievrem pěkně pracoval
a po návratu domů tuto terapii chtěl
po naší fence toy pudla. Proto jsem
se obrátila na spolek Pes pomůže.
Moc jsem nevěřila, že budeme mít
šanci získat asistenčního pejska. Ale
stal se zázrak a 28. 11. 2015 přijel
Cesonek se svojí cvičitelkou k nám
domů.
Od té doby je právoplatným členem
naší rodiny. Obzvláště pomáhá
Lukáškovi s „tulením“ a tím jej
dokáže krásně zklidnit. Navíc je moc
podobný Fedorkovi a jak řekl
Lukášek: „ To je dobře, že Ježíšek
umí plnit přání i před Vánoci“.

Upřímně děkuji všem, kteří se
podíleli na výcviku Cesonka a na
brzkém předání nejlepšího kamaráda
a báječného pomocníka.
Dallaran a Lucie
Paní Lucka žije sama, takže její
pejsek pro ni dělá opravdu vše, co
pes může zvládnout. Jeho jménem
nám napsala: Již rok pomáhám své
paničce v každodenních úkonech a i
po psychické stránce. Od prvního
setkání jsme si padli oba dva do oka.
Věděl jsem, že mě panička bude mít

ráda a bude o mě pečovat. Své
paničce podávám oblečení a
pomáhám s jeho svlíkáním. Peru

prádlo tak, že jí nosím věci do
pračky a vyprané prádlo zase
vytahuji z pračky a nosím ho k
sušáku. Při věšení prádla podávám
kolíčky. Zametání je další činnost co
mám rád. Podávám a nosím
košťátko s lopatkou. Otvírám dveře.
Nejvíce podávám věci ze země,
které paničce pořád padají. Jednou
je to telefon, jindy tužka a plno
dalšího. Někdy si ani nevšimne, že
jí něco spadlo a já se sebranou věcí
běžím za ní. Jako vodítko, které
ztratila na procházce. Jindy zase
chytám venku pytlíky, které ve větru
ulítly paničce z ruky. Zábavné je i
nakupování, podávám věci z regálu
nebo je nosím, popřípadě, když
spadnou, tak je seberu. No a po
příchodu domu zase vyndám náš
nákup z tašky.
S paničkou se vůbec nenudím a
užiju si i hodně radosti. Když zrovna
nepracuji, hraju si, mazlím se nebo
relaxuji u česání mého kožíšku.

Abeceda empatie
pokračuje už jubilejním desátým
písmenkem J, pod kterým se skrývá
fenka Jessie. Je to již 10 let co nám
společnost AXA ASSISTANCE CZ,
s.r.o. každoročně přispívá štědrou
částkou na jednoho asistenčního
psa, a to jak samotná organizace,
tak i jednotliví zaměstnanci.
V květnu jsme jim v rámci týdne
společenské odpovědnosti přivedli
do sídla společnosti ukázat dva
„polotovary“, fenky Jessie a Nelu, i
s jejich cvičiteli. Zaměstnanci tak
měli možnost se zeptat na vše, co je
kolem výcviku psů a následného
secvičování a spolužití s klienty
zajímalo.

Naše příznivkyně paní Jana Kautská
nás nominovala na příspěvek Fondu
zaměstnanců společnosti Avast a na
projekt asistenčního psa pro pana
Romana jsme získali 50.000 Kč.
Naším i jeho jménem mnohokrát
děkujeme, pomohlo nám to nahradit
jeho zesnulou fenku Abé v rekordně
krátkém čase.

Jessie a Viktorka

Oliver a Marcelka

jsou spolu jen krátce, ale už teď jsou
nejlepšími kamarádkami. Viktorka
nemluví a neslyší, má Kochleární
implantát, ale Jessie je vždy poblíž a
dělá jí společnost celý den. Viktorka si
ji umí sama položit a napolohovat se

Marcelka od nás měla fenku Báru,
která ji po více než deseti letech
služby opustila. Její tatínek nám
napsal:
Ztráta
Barunky
byla
obrovskou ránou pro nás všechny a
pro Marcelku obzvláště. Barča byla
její nejlepší kamarádka. Marcelka se
stáhla
do
sebe,
přestávala
komunikovat, brečela a brečela. Říkali
jsme si, že dalšího pejska už
nebudeme chtít, dáme si prostě
pauzu. Dobře, že jsme to neudělali.

na ní, nejraději si nahřívá krk. Vydrží
s ní v klidu ležet i přes půl hodiny.
*
dovede přitáhnout i vozík, lépe zvládá
svlékání oblečení i bot a strašně rád
se učí nové věci. Na rozdíl od Abé se
lépe přátelí s naším starouškem
kníračem Filipem, Abé byla odtažitá
od všech zvířat venku i doma ač s
Filípkem spala v noci. Jsem velmi
vděčen i za čas s Abé, protože jen
díky ní jsem mohl být venku bez
asistence a doslova mi vlila slunce do
duše a věřím, že Monty bude v tom
také pokračovat.

Každý pes je jiný, nastal čas
vzájemného poznávání. Je hodně
inteligentní, ihned začal Marcelce
podávat věci, je i jemný při polohování,
je doslova opatrný, kontroluje, aby
Marcelce něco neudělal. Marcelka
dávala totiž na začátku najevo ne
strach, ale obavu aby ji něco neudělal.

Monty a Roman
Pan Roman nám napsal: Abé byla
pro mne doslova poklad a moc jsem
ocenil její pomoc, lásku a odvahu,
když jí dávali 4 týdny života a držela
se rok. Pak jsem byl doslova zničen.
Abé pro mne byla nejen kamarádka
a asistentka, ale doslova člen rodiny
a její ztráta mne hodně zasáhla i
psychicky. I proto jsem tak pozdě
žádal o výcvik nového pejska.
Nechtěl
jsem
Abé
stresovat,
kdybych dostal nového pejska a ona
nemocná by si pak myslela, že je na
druhé koleji, prostě jsem se snažil jí
vše ulehčit a samozřejmě i Abé
bojovala, co to jen šlo.
Jinak nový pejsek je jiný než Abé. Je
mnohem větší, silnější a živější,

Marcelka, když se dozvěděla, že
bude mít nového pejska, tak o ničem
jiném nemluvila. „Nástup“ Olivera byl
nepopsatelný, jako kdyby byl u nás
dříve. Bez nějakého pobízení či
navigování šel suverénně rovnou
k našemu vchodu. Jen jak vešel do
bytu, rovnou za Marcelkou. Ty slzy
radosti bych Vám přál vidět.

Má nemoc se, bohužel, zhoršila,
kvadruplegie hodně postoupila a
omezila mne na pohybu mimo byt, ale
vždy, když to jde, jsme s Montym
venku i teď v chladu i 3 hodiny.
Rád bych zde za vše poděkoval, pes
je pro mně opravdu velkou pomocí
a psychickou i fyzickou podporou.

Marcelce se špatně vyslovovalo
jméno Oliver, tak si ho přejmenovala
na Olinka, volá na něj: Oli, Oli! Slyší
na to a nevadí mu to. Krásně je na
něm vidět, že je asistent, když
dostane svůj postroj, ví, že bude
pracovat a je šťastný. Marcelka je
taky uklidněná, spokojená a šťastná.
Děkuji Vám ještě jednou za Vaši
vstřícnost, paní cvičitelce za skvělý
výcvik a všem, kdo se na zajištění a
financování pejsků podílí za pomoc.
.

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, fenka Fren byla přecvičena:
Klient
Lucie J.
Anna R.
Lukáš P.
Stanislava N.
Lukáš K.
Marcela F.
Karolína K.
Roman H.
Viktorie S.

Věk

Bydliště - kraj

Druh psa

Rasa

Barva

Jméno psa

44 let
7 let
8 let
60 let
22 let
28 let
8 let
48 let
4 roky

Praha
Vysočina
Moravskosl.
Středočeský
Pardubický
Zlínský
Plzeňský
Ústecký
Středočeský

asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
asistenční

Flat Coated retrívr
Labradorský retrívr
Zlatý retrívr
Labradorský retrívr
Flat Coated retrívr
Flat Coated retrívr
Trpasličí pudl
Zlatý retrívr
Zlatý retrívr

černá
černá
žlutá
žlutá
černá
černá
černá
žlutá
žlutá

Dallaran
Nara
Ceson
Fren
Dionello
Oliver
Nela
Monty
Jessie

Lukáš a Dionello

humorné historky není nouze. Když
dcerka potřebuje uklidnění, tak
nastupuje Narinka a polohování a
opravdu
je
krásné
pozorovat
vzájemné splynutí mezi oběma
holkama.

Odpoledne společně trénují aport,
který je pro Karolínku výborným
cvičením na ruce. Navíc když
Nelinka nepřinese uzlík včas,
Karolínka za ní leze jako pejsek, což
při cvičení nesnášela. Pokud má
Karolínka v ruce pamlsek, tak ji
Nelinka poslouchá na slovo. Sedí,
leží, dělá kotouly, panáčkuje, jenom
aby si už pamlsek zasloužila. Večer
se už obě nemůžou dočkat, až si
spolu zalezou do postele a půjdou
spát.

Nara a Anička
Z dopisu maminky: Aničce byl ve
třech letech diagnostikován dětský
autismus s mentální retardací. Do
dnešního
dne
se,
bohužel,
nerozmluvila, a to jí brání zařadit se
mezi své vrstevníky a získat si
kamarády. Není to žádná legrace
bojovat s tímto hendikepem, ale
snažíme se dcerce všemožně
pomáhat, aby ten život měla aspoň
částečně pestrý jako zdravé dítě.
Protože je Anička velkou milovnicí
všech
zvířátek
bylo
nám
doporučeno pořídit jí asistenčního
pejska. Po krátkém rozhodování na
koho se obrátit jsem oslovila
spolek Pes pomůže a v listopadu k
nám přišla krásná černá slečna
jménem Nara, která pro nás byla
takovým předčasným vánočním
dárečkem.
Během týdne se aklimatizovala a
momentálně
je
nejlepší
kamarádkou Aničky a miláčkem
celé rodiny. Dcerka si s ní ráda
hraje, společně chodíme venčit a o

vzpomenout, že se jí nechce vstávat
a že má protestovat jako dříve. Do
školy si Karolínka veze Nelinku na
klíně a každé ráno je spolužáci vítají.
Díky Nelince má Karolínka ve škole
více kamarádů.

Chtěla bych tímto poděkovat všem,
kteří umožnili dceři najít kamaráda.
Za práci cvičitelům, kteří se podílejí
na
tomto
dobrém
skutku
a
sponzorům, kterým není život lidí s
hendikepem lhostejný.
Nela a Karolínka
Z dopisu maminky: Karolínka trpí
metabolickou vadou CDG syndrom,
díky níž má celkově ochablé svalstvo,
špatnou
stabilitu
a
mentálně
zaostává.
Děti
si
nechtějí
s Karolínkou moc hrát, neboť jim
nestíhá ani fyzicky ani rozumově.
Karolínka v Nelince našla kamarádku,
která jí tak strašně scházela. Ranní
stávání do školy již pro Karolínku není
tak
traumatizující
jako
dřív.
S pusinkou od Nelinky, která je
nadšená, že může paničku už
vzbudit, se Karolínce vstává mnohem
lépe. Když Nelinka vesele poskakuje
po posteli, Karolinka nemá ani čas si

Strašně moc děkujeme spolku Pes
pomůže za proslunění našich dnů,
protože Nelinka je pro nás sluníčko,
které nás vždy potěší.

Jak jsme hospodařili

děkuje
Začátkem roku jsme opět provedli
podrobné vyúčtování předchozího
roku. Zdroje našich příjmů jsou
omezené na granty a dary ze
soukromé sféry, stát od roku 2007
přispívá pouze na vodicí psy. Většinu
našich
příjmů
tvoří
dary
od
jednotlivců.
88% výdajů za rok 2015 tvoří přímo
náklady související s pořízením psů,
jejich výcvikem a dalším servisem,
který individuálně poskytujeme našim
klientům. V roce 2015 se předalo a
uhradilo méně psů než obvykle,
v roce 2014 a 2016 to bylo naopak
více.
Režie je vyšší než obvykle, jelikož se
v roce 2015 hradily i náklady za
telefony roku 2014 a rozesílání za
roky 2014 i 2015. Režii představují
výdaje za tisk, poštovní a rozesílací
služby a zpracování dat a jízdné
související zejména s propagací naší
činnosti a předáváním psů klientům
a jejich následnou kontrolou.

Přehled za rok 2015:
Příjmy:
- dotace MPSV:
0 Kč
- příjmy za služby (vodicí psy):
0 Kč
- dary:
1.219.348,6 Kč
- úroky:
6.193,3 Kč
Výdaje:
- DHIM
0 Kč
- nákup a výcvik psů
1.054.900 Kč
- provozní režie
137.216,5 Kč
- daň z úroků
929 Kč

následujícím firmám a jednotlivcům za poskytnuté finanční příspěvky:

zaměstnanci společnosti AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.* ALPLA s.r.o *
MUDr. Jiřina Charvátová * MUDr. Alena Hrbáčová * PhDr. Zuzana
Čaplová * paní Stanislava Stuchlá * PROMEDIC-PZ s.r.o. * MUDr. Pavel
Čelakovský * MUDr. Jana Kozielová * MUDr. Hana Puharičová * MUDr.
Naděžda Bydžovská * MUDr. Stanislava Loučková * MUDr. Karla
Nešporová * MUDr. Vladimír Remeš * MUDr. Vlasta Konopková * MUDr.
Jena Mitysková * ARAXIS s.r.o. * SADENT dentální centrum s.r.o. * paní
Hana Kecková * MUDr. Karel Šultes * MUDr. Daniela Štorchová * Ing.
Monika Jurášová * Mgr. Marika Čupa * MUDr. Iva Dvořáčková * MUDr.
Vladimír Rajzl * BRELI s.r.o. * MUDr. Jitka Žondrová * MUDr. Zdeňka
Vojtková * MUDr. Přemysl Fučík * MUDr. Alena Gruberová * MUDr.
Drahomíra Pilná * Doc. PhDr. Vladimír Řehan * MUDr. Dagmar Měřičková
paní Markéta Vojkovská * MUDr. Aleš Petřík * MUDr. Miluše Dupáková *
MUDr. Marcela Neustupová * MUDr. Josef Vaníček * MUDr. Jana
Gregorová * MUDr. Irena Dubišarová * MUDr. Eva Hudečková * MUDr.
Zina Synáková * MUDr. Zdeňka Skálová * MUDr. Marta Moidlová * MUDr.
Jiří Smolík * MUDr. Kateřina Tatarková * Ing. Michal Doležal * CIBEBA
s.r.o. * AlPa Ortodoncie s.r.o. * ZPI GROUP s.r.o. * MUDr. Ondřej Slach *
MUDr. Lenka Šepsová * MUDr. Věnceslava Holubová * Ing. Martin Mandl *
JUDr. Michael Macek * ANALYSIS s.r.o. * Ing. Jan Gruber * paní Martina
Němcová * MUDr. Jarmila Loudová * paní Eva Malušová * MUDr. Dana
Valentová * Ing. Václava Veselá * MUDr. Dagmar Valvodová * paní Ivana
Vejdělková * PhDr. Jana Hokůvová * paní Monika Šťastná * paní Štěpánka
Hrčková * paní Nina Tůmová * Ing. Miloš Pydych * pan Jiří Matyáš * MUDr.
Tomáš Vaňatka * MUDr. Emöke Nayová * EMSK, s.r.o. * Ing. Hana
Vacířová * JUDr. Pavel Fišer * MUDr. Eva Fusková s.r.o. * ALMAORAM,
s.r.o. * MUDr. Hrabě s.r.o.* MUDr. Josef Roh * MUDr. Jiří Teufl * MUDr.
Vladimír Kraus * paní Marie Schreursová * MUDr. Jaroslav Řezníček * pan
Jiří Matyáš * Ing. Vlasta Hubíková * Alergo Jarov, s.r.o.* paní Dagmar
Živníčková * Ing. Petr Hošek * MUDr. Dana Brzobohatá * MUDr. Pavla
Nykodýmová * MUDr. Otakar Frühauf * MUDr. Yvona Kotroušová * JUDr.
Iva Kunešová * PhDr. Pavel Flanderka * MUDr. Zuzana Jirků * pan Václav
Jirsík * MUDr. Aleš Sehnal * Kempný s.r.o.* MUDr. Helena Smetanová *
pan Petr Čech * MUDr. Lukáš Svoboda * MUDr. Eva Karásková * Ing.Arch.
Dana Novotná * pan Václav Foldyna * pan Petr Schön * paní Jarmila
Jandová * MUDr. Helena Žáková * MUDr. Helena Potužáková * MUDr.
Irena Kučerová * MUDr. Dagmar Hlavsová * paní Veronika Kadličková
MUDr. Věra Kolářová * MUDr. Jiří Březina * JUDr. Marcela Rychlá
panu Martinovi Nespěšnému za bezplatné úpravy našeho webu
a všem lidem dobré vůle, kteří nám posílají příspěvky
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