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

Prosinec 2017
... a my ho pomůžeme zajistit
Váţení a milí přátelé,

Chlapec a Asistentka

Máme zde opět nové číslo našeho
kaţdoročního Zpravodaje, v pořadí
jiţ sedmnácté. K dnešnímu dni jsme
předali 135 speciálně cvičených psů
a přinesli tím pomoc, ulehčení a radost do rodin, které se potýkají se
zdravotními i sociálními problémy
plynoucími ze zdravotního postiţení
člena rodiny. Ještě významnější je
pak pomoc psů u lidí, kteří ţijí sami.
Najdete zde pár jejich příběhů, ale
přála bych vám vidět tu radost a
nadšení naţivo.

Z dopisu maminky z minulého období, nepřála si být jmenována:

Na jaře jsme ukončili proces změny
právní formy z občanského sdruţení
na spolek, jak vyţadoval zákon, a
přitom jsme pořád zůstali malou a
efektivní organizací s minimálními
náklady na provoz, nemáme zaměstnance, neplatíme nájem, vyuţíváme
dobrovolnickou práci a snaţíme se
co největší část získaných darů vyuţít k financování psů pro naše klienty. Věříme, ţe měníme jejich ţivoty
k lepšímu, jejich dny na veselejší a
někdy i pohled okolí na jejich problémy a na ně samotné.
Tyto změny jsou moţné jen díky
podpoře našich dárců a dobrovolníků, kterým není lhostejný osud jiných
a věří, ţe pomáhat má smysl. Všem
vám mnohokrát děkuji za pomoc a
podporu a přeji krásné Vánoce a
hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody
do nového roku.
Ing. Andrea Kaufmanová
předseda Spolku Pes pomůţe

Stala jsem se matkou postiţeného
chlapce bez varování, celé těhotenství probíhalo v pořádku, jen při porodu se všechno strašně nepovedlo.
Přišlo období napětí a pozorování,
ale záhy bylo jasné, ţe náš Chlapec
bude mít v ţivotě spoustu omezení.
Načetla jsem si, co šlo, odbornou
literaturu, příběhy jiných rodičů, ale
dodnes nejsem smířená s tím, ţe se
to stalo zrovna nám. Náš syn nebude
nikdy chodit a jeho schopnost pouţívat ruce je rovněţ omezena. Mentálně za vrstevníky zaostává, takţe jeho
společnost nevyhledávají. Neuţije si
radost ze sportu, který byl pro nás,
jeho rodiče, velikou vášní. Utěšujeme
se tím, ţe on to nikdy nezaţil, tudíţ
neví, o co přichází a snaţíme se mu
dodat do ţivota co nejvíce radosti.
Asistenčního psa jsme poprvé viděli
v akci v lázních a Chlapec přímo
zářil, kdyţ nám jeho panička, malá
holčička na vozíčku, předváděla, co
všechno
její
pomocník
umí.
V podstatě jsme psa chtěli, aby měl
Chlapec radost, a vůbec jsme netušili, jak moc nám všem dokáţe zkvalitnit a zjednodušit ţivot.
Asistentka je zlatý retrívr (ach, těch
dlouhých chlupů z ní všude…) a
Chlapec si ji oblíbil hned během prvního dne. Od té doby jsou nerozlučná
dvojka. Má totiţ některé speciální
vlastnosti, kterých lidský asistent
nikdy nedosáhne. Především jde o
nekonečnou trpělivost. Není nikdy
moc unavená podat hračku, tuţku,
mobil, nikdy syna neodstrčí, protoţe

by neměla zrovna chuť na fyzický
kontakt. Zkrátka je věrným kamarádem a pomocníkem 24 hodin denně, bez potřeby dovolené či soukromí. Jistota, ţe Chlapec není nikdy na všechny své těţkosti a
frustrace sám, nám hodně pomáhá.
Chodíme teď rádi do parku – předtím Chlapec nechtěl, nic zajímavého
tam pro něj nebylo. Snaţím se vyráţet co nejčastěji, abychom nebyli
pořád jen doma, dostali se na čerstvý vzduch, uţili si sluníčka a taky
se trošku dostali mezi lidi. Vozíčku
si kaţdý všimne uţ zdálky. Většina
se potom snaţí dívat před sebe a
na bliţší vzdálenost uţ oční kontakt
nenavazují. Jsme jak neviditelní.
Nejspíš je to hlavně kvůli nedostatku společných témat. Nikdo nechce
povídat vozíčkáři o tom, jak si o
víkendu skvěle zalyţoval. A to je
další superschopnost Asistentky.
Seznámila jsem se díky ní s komunitou místních pejskařů - všichni
obdivují, jak je poslušná. V tom se
jí, samozřejmě, ţádný pes v okolí
nevyrovná.
Chlapcova oblíbená zábava je nechat si aportovat tenisák. Máme
radost, ţe má díky tomu zase jiný
druh pohybu. Letos v červenci si
takhle jednou házeli kousek od dětského hřiště a přišly za námi dvě
holčičky, jestli si taky mohou hodit.
Chlapec jim to dovolil a byl na svého psa samozřejmě velmi pyšný. A
holčičky mu ho nejspíš trošku závidí. Od té doby se snaţím vţdy vyráţet v podobné časy, abychom se
občas potkávali a Chlapec si uţil i
společnost vrstevníků. Ţivot bez
Asistentky si uţ zkrátka ani jeden z
nás neumí představit.

organizaci i všem sponzorům, ţe
můţeme mít takovou oporu a pomoc.
Prokop a Azanny
Prokop napsal: Zany je můj největší
miláček. Jezdí pro mě do školy a ráda
se se mnou tulí a chodí na procházky.
Ráda plave a běhá agility. Ráda se
mnou spí. Chtěl bych za ni moc poděkovat, bez ní si uţ nedovedu představit ani jeden den.

Abeceda empatie,
kterou tvoří počáteční písmenka
jmen asistenčních psů v dlouholetém společném projektu s AXA
ASSISTANCE CZ, s.r.o., má další
členku, a to fenku zlatého retrívra
jménem Kora. Rodina jejího budoucího páníčka, jedenáctiletého Jakuba z Frýdlantu nad Ostravicí, se s ní
bude secvičovat právě v době tisku
našeho Zpravodaje. Jak jim to spolu
klape se tedy dozvíte v příštím čísle.

vynucovala pozornost. Samozřejmě,
ţe se přijde pomazlit, ale není to na
obtíţ, je to příjemné. Návštěvy lékařů
a rehabilitací, cestování, pohyb po
městě a základní poslušnost zvládá
moc dobře. Myslím, ţe je pro naše
potřeby dobře připravená, a ţe se pan
cvičitel dokonale trefil s výběrem rodiny. Samozřejmě, ţe pejsek má i své
potřeby, které musíme zahrnout do
našeho denního reţimu - venčení,
krmení, česání atd., ale s tím jsme
počítali a víme, co to obnáší, protoţe
pejska uţ jsme dříve měli. V neposlední řadě musím podotknout, ţe se
také dobře poslouchají reakce okolí
na to, jak je Brixinka pěkná a dokonale poslušná.
Moc děkujeme Vaší organizaci a
všem dárcům. Sami bychom nebyli
schopni vybrat si vhodného pejska a
dobře ho vycvičit.
Petr a Fels

Ondra se na Leslieho moc těšil, ale,
jak sám napsal, dokud ho neměl,
neuměl si představit, jak skvělé je mít
takového pomocníka a společníka.
Jednou Leslie dokonce dojal k slzám
všechny přítomné, kdyţ za ním přilezlo kamarádovo batole a poprvé se
s Leslieho pomocí postavilo. Nedávno
se Leslie účastnil i svatby Ondrovy
sestry a choval se ukázkově.

Uţ teď bychom ale rádi poděkovali
všem zaměstnancům společnosti,
kteří nám na ni přispěli individuálně
a také samotné společnosti, která
vybranou částku kaţdoročně významným způsobem navyšuje.
Martin a Brixi
Z dopisu maminky: Brixi proměnila
celou naši rodinu. Jsme teď nějak
veselejší a uvolněnější. Děti si s
Brixinkou hrají a snaţí se jí zavděčit,
získat si ji. Dcera s námi dříve nechtěla chodit na procházky, ale to se
s příchodem Brixi změnilo. Celkově
trávíme venku víc času. Simonku a
Daníka, naše zdravé děti, bere Brixinka jako "parťáky", jsou to kamarádi na hraní a na pamlsky. Martínek
je kamarád, ke kterému je něţnější
a zdá se, ţe má tendenci o něj pečovat.
Brixinka je klidná, hodná, poslušná,
neobtěţuje nikoho tím, ţe by si

.
Ondra a Leslie

Z dopisu maminky: Felsík se rychle
stal platným členem naší početné
rodiny. Pro Petříka je neúnavným
kamarádem, podá mu cokoliv je třeba i věci, o kterých si on sám myslí,
ţe by je Petřík mohl chtít. Rád cestuje, takţe nás doprovází úplně všude,
co nejvíce oceňujeme u stresujících
vyšetření. Rádi bychom poděkovali

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 7 týmů pes-klient:
Klient
Ondřej T.
Prokop P.
Matyáš K.
Petr H.
Eva Š.
Lenka P.
Martin S.

Věk

Bydliště - kraj

Druh psa

Rasa

Barva

Jméno psa

28 let
17 let
5 let
7 let
60 let
43 let
3 roky

Pardubický
Zlínský
Moravskosl.
Jihomoravský
Olomoucký
Praha
Plzeňský

asistenční
asistenční
asistenční
asistenční
vodicí
asistenční
asistenční

Zlatý retrívr
Border kolie
Zlatý retrívr
Zlatý retrívr
Německý ovčák
Flat Coated retrívr
Labradorský retrívr

ţlutá
modrobílá
ţlutá
ţlutá
černá
hnědá
černá

Leslie
Azanny
Abby
Fels
Gent
Elton
Brixi

Eva a Gent

v doprovodu Eltona. Jak sama říká,
neměla radši ţádná očekávání, aby
pak nebyla zklamaná. Elton ovšem ve
skutečnosti překonal všechny její
představy o tom, jak moc můţe pes
změnit ţivot. Uţ při první návštěvě si
padli do oka a paní Lenka byla moc
překvapena, jak rychle si po předání u
nich zvykl a vůbec se mu nestýskalo,
jakoby tam patřil odjakţiva.

Lenka a Elton
I kdyţ je paní Lenka upoutaná na
vozíček, je hodně energická a aktivní a na psího pomocníka se moc
těšila. Sama ani nevycházela
z bytu, neměla důvod ani motivaci.
Dnes chodí pořád na výlety, třeba
i na ty delší, vlakem, samozřejmě,

Eltonek je uţ nepostradatelným členem naší rodiny. Ţivot mi změnil od
základu, mám díky němu mnohem
více socializace, všichni jej milují, a
kdyţ pracuje, musím od něj lidi odhánět. Cítím se s ním mnohem líp a
vůbec si nedovedu představit, ţe
bych ho neměla a to uţ od našeho
seznámení
Zaloţila jsem mu na Facebooku
stránku: "Asistenční pejsek Elton",
kde jsou fotky a videa. Moc děkuji
všem, kteří pomohli tomu, abych ho
dostala.

Gent je jiţ čtvrtým vodicím psem,
kterého paní Eva má, takţe je
opravdu zkušenou uţivatelkou a psí
pomoc si nemůţe vynachválit.
Doma má ještě téměř čtrnáctiletou
fenku retrívra, která uţ chodí moc
pomalu a zaslouţí si klidné a líné
stáří. Jejím prvním psem byl také
německý ovčák, proto se na Genta
moc těšila.
Zmínila nám veselou historku
z doby, kdy ještě asi tak před třiceti
lety pracovala ve fabrice a pes ji
tam doprovázel. Jednou se mu
zalíbil vietnamský pracovník a začal
ho pronásledovat po hale. Pán
z toho byl hodně vyděšený a asi i
z důvodu nedostatečné slovní zásoby křičel, ţe ho honí tygr.

neme nácvikem poslušnosti. Kdyţ
nepracuje, nechávám ho hrát si
s ostatními psíky.

Matyáš a Abby

Paní Lenka nám napsala: Je to úţasný pomocník a skvělý kamarád. Podává všechny spadlé věci, svléká
bundu, tepláky i ponoţky a opravdu
velmi pomáhá psychicky. Je to kamarád do nepohody.
Je opravdu velmi šikovný, zvládá
podat i drobné mince, Dokonce mi
podal i syrovou oloupanou bramboru,
která mi upadla. Svlékání zvládá na
jedničku. Canisterapie mu jde také
velmi dobře. Miluje mazlení a plyšové
hračky, které vypreparuje a pak si
hraje se zbytkem (obalem). Eltík je
poslušný, z času na čas zkusí neposlechnout, ale to velmi rychle zvlád-

.

Jak jsme hospodařili
Začátkem roku jsme opět provedli
podrobné vyúčtování p edchozího
roku. Zdroje našich p íjmů jsou omezené na granty a dary ze soukromé
sféry. Většinu našich p íjmů tvo í dary
od jednotlivců.
ř3% výdajů za rok 2016 tvo í p ímo
náklady související s po ízením psů,
jejich výcvikem a dalším servisem,
který individuálně poskytujeme našim
klientům. V roce 2016 se p edalo a
uhradilo více psů neţ obvykle, výcvik
je někdy delší neţ se plánovalo, proto
počty psů meziročně kolísají.
Reţii p edstavují výdaje za tisk Zpravodajů, poštovní a rozesílací sluţby,
zpracování dat, správu databáze
dárců a jízdné související zejména
s propagací naší činnosti a p edáváním psů klientům a jejich následnou
kontrolou.
P ehled za rok 2016:
Příjmy:
- dotace MPSV:
0 Kč
- p íjmy za sluţby (vodicí psy):
0 Kč
- dary:
1.328.801,46 Kč
- úroky:
11.756 Kč
Výdaje:
- DHIM
0 Kč
- nákup a výcvik psů
1.689.240 Kč
- provozní reţie
121.657,14 Kč
- daň z úroků za r. 2015
950 Kč

děkuje
následujícím firmám a jednotlivcům za poskytnuté finanční p íspěvky:

zaměstnanci společnosti AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. * ALPLA s.r.o *
MUDr. Ji ina Charvátová * MUDr. Alena Hrbáčová * PhDr. Zuzana Čaplová * paní Stanislava Stuchlá * MUDr. Jana Kozielová * MUDr. Karla Nešporová * MUDr. Hana Puharičová * MUDr. Jena Mitysková * SADENT
dentální centrum s.r.o. * PROMEDIC-PZ s.r.o. * MUDr. Naděţda Bydţovská * MUDr. Stanislava Loučková * MUDr. Zdeňka Vojtková * MUDr. P emysl Fučík * MUDr. Jana Gregorová * MUDr. Marta Moidlová * MVDr.
Miroslav Kulich * paní Jitka Fridrichová * CIBEBA s.r.o. * BONAPOL, a.s. *
MUDr. Eva Hudečková * MUDr. Karel Šultes * MUDr. Daniela Štorchová *
Ing. Monika Jurášová * MUDr. Iva Dvo áčková * MUDr. Vladimír Rajzl *
MUDr. Alena Gruberová * paní Markéta Vojkovská * paní Ivana Vejdělková * paní Štěpánka Hrčková * MUDr. Markéta Englerová * BRELI s.r.o. *
MUDr. Vladimír Remeš * MUDr. Vlasta Konopková * MUDr. Drahomíra
Pilná * MUDr. Dagmar Mě ičková * MUDr. Aleš Pet ík * MUDr. Miluše Dupáková * MUDr. Marcela Neustupová * MUDr. Josef Vaníček * MUDr. Irena Dubišarová * MUDr. Eva Hudečková * MUDr. Zina Synáková * MUDr.
Zdeňka Skálová * Ing. Martin Mandl * MUDr. Ji í B ezina * MUDr. Ji í Smolík * MUDr. Emöke Nayová * MUDr. Jana Nádeníčková * MUDr. Jan Merta * Giovanni Riviste s.r.o. * MUDr. Kate ina Tatarková * Ing. Michal Doleţal * AlPa Ortodoncie s.r.o. * ZPI GROUP s.r.o. * MUDr. Ond ej Slach *
MUDr. Lenka Šepsová * MUDr. Věnceslava Holubová * 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 * PhDr. Jana Hokůvová *
paní Monika Šťastná * paní Nina Tůmová * Ing. Miloš Pydych * pan Ji í
Matyáš * MUDr. Tomáš Vaňatka * EMSK, s.r.o. * Ing. Hana Vací ová *
JUDr. Pavel Fišer * MUDr. Eva Fusková s.r.o. * ALMAORAM, s.r.o. *
MUDr. Hrabě s.r.o.* MUDr. Josef Roh * MUDr. Ji í Teufl * MUDr. Vladimír
Kraus * paní Marie Schreursová * MUDr. Jaroslav ezníček * pan Ji í Matyáš * Ing. Vlasta Hubíková * Alergo Jarov, s.r.o.* paní Dagmar Ţivníčková * 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 Ţáková * MUDr. Helena Potuţáková * MUDr. Irena Kučerová * MUDr. Dagmar Hlavsová
panu Martinovi Nespěšnému za bezplatné úpravy našeho webu
a všem lidem dobré vůle, kte í nám posílají p íspěvky.

Sídlo:

Hliněný Újezd 23
341 01 Horaţďovice

Telefon: 605 183 856
zrušena pevná linka

Banka:
FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2100022900 / 2010
email:
web:

info@pes-pomuze.com
www.pes-pomuze.com
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