
 
 
 
           
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  
... a my ho pomůžeme zajistit 

  

Z P R A V O D A J 
o životě a činnosti spolku, který se zabývá 
zajišťováním speciálně cvičených psů 
pro zdravotně postižené a osvětou v této oblasti 
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Vážení příznivci, dárci a dobrovolníci,  

obracím se na Vás zase po roce, 
abych Vás informovala, čeho jsme 
společně za uplynulý rok dosáhli. 
Náš Spolek oslavil jubilejního 140. 
vycvičeného psa. Každý předaný 
asistenční pes radikálně zlepší život 
jedné rodině. Pes pomáhá nejen 
s každodenním provozem v domác-
nosti, ale hraje významnou roli 
i v oblasti sociální interakce našich 
klientů s okolím. Majitelé asistenč-
ních psů se cítí ve společnosti rov-
noprávněji a sebevědoměji, což má 
dlouhodobě pozitivní vliv na jejich 
psychiku. I proto jsem přesvědčena, 
že asistenční pes bude nejvhodněj-
ším asistenčním prostředkem i v ná-
sledujících desetiletích, kdy mnoho 
oborů směřuje k robotizaci. 

Naše tři hlavní priority zůstávají stej-
né. Předně je to kvalitní výcvik psů 
přímo v rodinách našich cvičitelů. 
Po výcviku a předání klientům je pes 
připravený zapojit se do života své 
nové rodiny. Další oblast, které se 
intenzivně věnujeme, je pečlivý výběr 
vhodných klientů. Asistenčního psa 
přidělujeme těm, kteří dokážou ma-
ximálně využít jeho potenciál, a při-
nese jim největší užitek. Poslední 
oblastí, na kterou osobně dbám 
po celou dobu existence našeho 
spolku, je efektivita. Cítíme se velice 
zavázáni důvěrou, kterou do nás 
vkládáte, a s obdrženými dary naklá-
dáme maximálně šetrně tak, aby 
z Vašich darů těžili ti, pro které jsou 
určeny. Stále neplatíme žádný nájem 
za administrativní prostory, nemáme 
žádné zaměstnance a nový mobil 
jsem si opět koupila ze svého. Získa-
né prostředky tak můžeme směřovat 
především k výcviku co nejvíce asis-
tenčních psů pro nejpotřebnější. 

  
Za všechnu pomoc mnohokrát děkuji 
a přeji Vám příjemné prožití svátků a 
šťastný nový rok! 
 
Ing. Andrea Kaufmanová 
předseda Spolku Pes pomůže  

 
 
Lukáš a Falumino 
 

 
 
Z Lukášova dopisu: Náš Faloušek je 
prostě poklad. Hrozně rád se vším 
pomáhá. Nejraději má asi nošení a 
podávání věcí. Podává do konce 
rychleji, než zjistím, že mi něco spa-
dlo. Je to zlatíčko! Mohu se díky ně-
mu po procházce svlékat bez pomoci 
a navíc si u toho užijeme spoustu 
legrace. Reaguje i na posunky, což je 
pro mě moc důležité, jelikož jsem 
i neslyšící. Kromě podávání předmě-
tů nejvíce oceňuji to, že chodíme 
společně se ženou mnohem častěji 
ven. Díky Falouškovi můžu být někdy 
venku i chvíli sám. To dřív nešlo, 
protože jsem se ztrácel. On mě udrží 
na místě, abych nikam neodjel. Ob-
rovská pomoc! 

  
Venku pejsek samozřejmě poutá 
svojí šikovností pozornost okolí, lidé 
se ptají, co všechno umí a já jsem 
na něj moc pyšný. Po operaci moz-
ku trpím na bolesti hlavy. Bolest 
bývá někdy těžko snesitelná a zne-
možňuje mi vykonávat běžné čin-
nosti. K mému překvapení to doká-
že pejsek vycítit a pomůže mi 
od bolesti olizováním. Nevěřil bych, 
že to funguje. Trvalo by hodně 
dlouho vyjmenovat všechno, s čím 
mi pomáhá. Život bez něj už si ani 
nedovedu představit. Pejsek mě 
neustále překvapuje a fascinuje 
svojí chytrostí. Pozná prázdnou 
láhev vody od plné, prázdnou nosí 
ženě, aby ji naplnila, a když je plná, 
přinese ji mně. Nejmladšímu synovi 
chce ráno pomáhat z pyžama a 
zakazuje mu, aby to dělal bez něj. 
Pomáhání ho prostě baví. Jedna z 
běžných věcí, kterou pro mě pejsek 
dělá, je přinesení jídla. Obvykle je 
jídlo v obalu. Jak ale můžete vidět 
na fotce, nedělá mu problém pro mě 
ukořistit chleba ze stolu. ☺ Chce mi 
totiž udělat radost a samozřejmě se 
těší na pamlsek za odměnu. Na 
závěr bych Vám chtěl za asistenč-
ního pejska moc poděkovat. Jsou 
z nás nerozluční parťáci. ☺  
 



 

 
 
Abeceda empatie 
 
je výjimečný projekt podpory naší 
organizace ze strany AXA 
ASSISTANCE CZ, s.r.o. a jejích 
zaměstnanců, který běží již od roku 
2006. Výsledkem je 11 předaných 
asistenčních psů, kteří zlepšili život 
11 klientům a jejich rodinám. Jmé-
nem všech společnosti i zaměstnan-
cům děkujeme a představujeme 
písmenko K - fenku Koru a Jakuba.  
 
Jakub a Kora 
 

Z dopisu maminky: Myslím, že nikdo 
z naší rodiny si nedovedl představit, 
jak moc se nám všem změní život, 
když k nám do domácnosti přibude 
ke 4 lidem a 2 morčátkům ještě fen-
ka Korynka. Podnětem k jejímu po-
řízení byla návštěva u kamarádky, 
která od vás měla asistenční fenku. 
Syn miluje zvířata, proto se mi to 
zdálo jako dobrý způsob, jak mu 
pomoci při jeho tehdejších zdravot-
ních problémech a projevech 
v chování. Fenka se při oné ná-
vštěvě od Kubíka ani nehnula, pořád 
si k němu lehala. Nerad chodí do 
cizího prostředí, kde se cítí nejistě, 
v přítomnosti pejska to tam zvládl 
úplně skvěle. 
 
Kora je pro Jakuba velkým pomoc-
níkem hlavně při odbourávání stre-
su, rád ji hladí, tulí se, hraje si s ní 
a dokonce i s námi chodí rád 
na procházky, což předtím moc 
nechtěl. Kora nás doprovázela i na 
dovolené u moře a byla velkou opo-
rou při zvládání adaptace na cizí 
prostředí a dalších úskalích Asper-
gerova syndromu. 
  
Život bez pejska si už asi ani nedo-
vedeme představit, všude, kam s ní 
cestujeme, je vítána a opravdu se 
chová způsobile a velice klidně. 
Dovede dlouhé chvíle nehybně ležet 
– polohovat, u jídla nikdy nežebrá, 
na lidi neskáče a neobtěžuje je svým 
chováním, je velmi společenská, má 
ráda ostatní zvířata, na kolemjdoucí 
psy a lidi neštěká, je velmi hravá, 
věrná a má skvělou povahu.  Je to 
prostě náš velký psí mazlíček 
a parťák do pohody i nepohody.  

  

  
 

 
Moc děkujeme, že se Vaše nadace a 
její sponzoři snaží našim spoluobča-
nům, kteří mají různorodé zdravotní 
potíže, zpříjemnit a ulehčit život. Tato 
cesta pomoci je velmi prospěšná, a to 
můžeme jako rodiče syna Kubíka 
potvrdit –  s Korynkou se nám prostě 
žije lépe. 
 
Daniela a Mína 
 
Daniela od nás před devíti lety dosta-
la fenku Daru, která je pořád součástí 
jejich domácnosti, akorát s postupem 
času už plnila spíše jen funkci ozdo-
by. Svoje si už odsloužila, a tak se 
Danka s maminkou rozhodly pořídit 
novou pomocnici.  
 

 
 
Danka nám o Míně napsala: Je to 
kamarádka, co je pořád se mnou, 
když už je Dara v zaslouženém dů-
chodu. Mína je velký mazel a nejradě-
ji  by  se  celý  den  tulila, dokonce mě 

  
objímá packami, což jsem u jiného 
psa neviděla. Kdykoliv jsem u počíta-
če, dojde za mnou a vyžaduje pozor-
nost, strká mi hlavu pod ruku, ve které 
se drží myš, nebo mi předními pac-
kami skočí na klín, nejspíš se mnou 
chce být pořád v kontaktu. 
 
Když jsem poprvé žádala o asistenč-
ního psa, snila jsem o smetanové 
veselé retrívří slečně a místo toho 
došla Dara, tmavě zlatá, vážná a 
důstojná. Stala se ovšem mojí spo-
lečnicí a vrbou, když jsem byla smut-
ná a nebylo mi dobře. Mína se stala 
její náhradnicí, a i když jsou každá 
úplně jiná, mám je ráda stejně a jsem 
ráda, že obě patří do mého života. 

 
Adam a Gamboo 
 

 
 
Adámkovi letos v lednu zemřel pejsek 
Farid, kterého od nás dostal před pěti 
lety. Jelikož je i těžký autista, bylo 
velmi náročné mu vysvětlit, co se 
stalo a my jsme se snažili mu kama-
ráda nahradit co nejdříve, a to nejlépe 
stejně vypadajícím pejskem. Adam 
zatím nasadil obojek plyšovému tyg-
rovi a lehal si s ním na pelíšek. Ma-
minka ho utěšovala, že hafí je 
v nemocnici a brzo se vrátí. To už 
Adámek znal z doby, kdy byl Farid 
v nemocnici s poraněnou tlapkou. 
 
Po předání Gamba nám maminka 
Adama napsala: Touto cestou bych 
Vám chtěla velmi poděkovat za pej-
ska. Setkání proběhlo úžasně, spous-
ta pocitů a vzpomínek vyplula napo-
vrch, ale Gamboo je úžasný. 
S Adámkem se sžil okamžitě, nemys-
lím si ani, že by poznal nějaký rozdíl. 
Hodně si spolu hrají, Adámek Gambí-
ho často sám vyhledává. Do domu se 
opět vrátil smích. Gambík je velmi 
chytrý a poslušný a všichni ho zbož-
ňujeme. Spává v obýváku na sedačce 
nebo s Adámkem v posteli. Opravdu 
nám tady velmi chyběl a moc za něj 
děkujeme. 
 



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. (GDPR tak aplikujeme již od roku 2004 ☺…) 
 

Od posledního čísla bylo k dnešnímu dni secvičeno 7 týmů pes-klient: 
 

Klient Věk (let) Bydliště - kraj Druh psa Rasa Barva Jméno psa 
        
Jakub K. 12 Moravskoslezský asistenční Zlatý retrívr žlutá Kora 
Adéla V. 9 Zlínský asistenční Flat Coated retrívr hnědá Audrey 
Lukáš K. 39 Jihomoravský asistenční Flat Coated retrívr černá Falumino 
Michal Š. 8 Jihočeský asistenční Labradorský retrívr černá Hardy 
Adam Z. 12 Moravskoslezský asistenční Flat Coated retrívr černá Gamboo 
Daniela K. 25 Zlínský asistenční Zlatý retrívr žlutá Mína 
Anastázie B. 8 Jihočeský asistenční Flat Coated retrívr černá Falabelo 
       
       

 

Adélka a Audrey 
 

 
Maminka Adélky nám napsala vtip-
nou zprávu o spolužití: Na Audrey 
obdivuji a oceňuji především její 
inteligenci, chytrost a to, jak se 
skvěle přizpůsobila každému jed-
notlivému členu naší rodiny. S Adél-
kou se okamžitě zklidní, zpomalí 
své pohyby, vyčkává, až co Adélka 
řekne nebo kam se pohne. S tátou 
zase divočí, blbne, tahá ho na 
dlouhé procházky po lese, krade 
mu papuče a nahání se s ním po 
zahradě. Markétky, která není moc 
kontaktní, si prostě moc nevšímá, 
dokud sama nepřijde a nezačne si 
s ní házet míčem. A se mnou?? Se 
mnou si povídá - ano, naučila se mi 
„odpovídat“ mručením, broukáním a 
tichým poštěkáváním, umí si požá-
dat štěkotem o piškot i pozdravit 
sousedku… tedy to taky za piškot, 
ale i tak se to počítá ☺.  Moje ne-
chuť ke vstávání ji dokonce donutila 
naučit se sama vyvenčit, takže si 
ráno v pět hodin otevře na zahradu, 
vyběhne si pozdravit ptáky a ozna-
čit stromeček, vpustí dovnitř kocou-
ra a zase zaleze do pelíšku. Ještě ji 
musím naučit prát prádlo a mýt 
nádobí a bude dokonalá. 
 
Veselých historek je taky spousta. 
Tak hlavně, skvělá spolupráce 
s kocourem, když jde o lumpárny.  

 Např. jsme je nachytali v kuchyni: 
kocour na kuchyňské lince táhl klo-
básku ke kraji, Audrey na zemi čekala 
až spadne a „hlídala“ kdo jde (špatně 
hlídala, chytli jsme je…) Jindy.. opět 
v kuchyni… Audrey otevřela lednici, 
vytáhla a vylila mléko a kocour ho 
„uklízel“. Zahřívají se navzájem v pe-
lechu a když nedávno kocour one-
mocněl, tak ho Audrey chodila pořád 
očuchávat a olizovat.  
 
Audrey taky pravidelně testuje různá 
zaměstnání, kdyby náhodou přišla 
o práci jako asistenční pejsek, tak aby 
se měla čím živit.  
Už má natrénováno na: 
 - elektrikáře (dvakrát nám vytrhla 
zásuvku ze zdi i „se střevy“) 
- renovátora lampiček (udělala 
z kulaté lampičky placatou)  
- stěhováka (přesunula těžké křeslo 
do rohu místnosti tak, aby se dostala 
do horní skříně s dobrotami, a když 
jsme jí vzali křeslo, tak stejným způ-
sobem použila svoji těžkou klec) 
- umývače čehokoliv, hlavně nádobí  
s jídlem a malých dětí  
- prodavače bot… jakmile kdokoliv 
z nás odjede pryč, nanosí jeho boty 
do svého pelechu. 
- sběrače ovoce… jen ho ještě neumí 
vracet, všechno rovnou sežere 
- také je skvělý číšník, na požádání mi 
přitáhne stolek s kávou a se sušen-
kami (občas už jen s půlkou sušenek, 
to záleží na tom, jak daleko stolek 
táhne) 
Jediné, na co se moc nehodí, je 
ochranka, leká se totiž čehokoliv -  
luční kobylky, co vyskočí z trávy, zá-
keřné květiny, co se pohne ve větru, 
ptáka, co proletí nad zahradou... a 
hlavně tmy, bouřky a větru… 
Naši Audrey už bychom prostě nedali 
ani za milion. Hodně se zlepšilo Adél-
čino spaní, spí spolu v jedné postýlce  

 a co máme pejska, Adélka už se tak 
často nebudí, nebolí ji tolik nožičky a 
celkově je uvolněnější a odpoči-
nutější. Audrey ji dále pomáhá s po-
hybem, s podáváním věcí, zavíráním 
dveří a spoustou dalších věcí. Stala 
se naší kamarádkou, vrbou a občas i 
parťákem na lumpačiny. 
 
Michal a Hardy 
 

 
 
Z dopisu maminky: Haroušek je vý-
borný společník, který oddaně miluje 
celou svou lidskou smečku. Pro děti 
je úžasným kamarádem a hodně se 
s ním nasmějeme. Umí rozpoznávat 
emoce. Vydrží trpělivě polohovat a 
hlídá nejmenší Lucinku. Ta ho bez-
mezně miluje a on je dobrák a drží, 
i když se mu věší kolem krku, má jí 
také hodně rád.  
 
Synovi velmi dobře pomáhá zvládat 
negativní emoce a stres. Pro nej-
starší dceru je radost se o Harouška 
starat a jelikož bývá často nemocná, 
polohuje s ním i ona a on jí umí sra-
zit teplotu. Pro nás všechny je to 
velká pomoc a velký miláček. 
 
 
 
   
 
  



Jak jsme hospodařili 
 
Zdroje našich příjmů jsou omezené 
na granty a dary ze soukromé sféry. 
Většinu našich příjmů tak tvoří dary 
od jednotlivců. 
 
94 % výdajů za rok 2017 tvoří přímo 
náklady související s pořízením psů, 
jejich výcvikem a dalším servisem, 
který individuálně poskytujeme našim  
klientům. V roce 2017 se předalo 
a uhradilo opět více psů než obvykle.   
 
Režii představují výdaje za tisk Zpra-
vodajů, poštovní a rozesílací služby, 
zpracování dat, správu databáze 
dárců a jízdné související zejména 
s propagací naší činnosti a  předává-
ním psů klientům a jejich následnou 
kontrolou. Režie meziročně stoupla 
o výdaje za nutné právní služby a 
o zvýšené rozesílací náklady způso-
bené rozšířením počtu oslovených 
podnikatelských subjektů, které bylo 
velmi úspěšné a přineslo několik 
desítek nových dárců. 
 
Přehled za rok 2017: 
 
Příjmy:  
 

- dotace MPSV:  
  0 Kč 
- příjmy za služby (vodicí psy): 
  0 Kč 
- dary: 
  1.246.093 Kč 
- úroky: 
  1.695 Kč 
 
Výdaje: 
 

- DHIM  
  0 Kč 
- nákup a výcvik psů 
  1.388.440 Kč 
- provozní režie 
  150.047 Kč 
- daň z úroků za r. 2016 
  2.090 Kč 
 

 

                                                      

                                                děkuje 
 
následujícím firmám a jednotlivcům za poskytnuté finanční příspěvky: 
 

                                                                       
 
zaměstnanci společnosti AXA ASSISTANCE CZ s.r.o. * MUDr. Alena Hr-
báčová * MUDr. Jiřina Charvátová * Nadace J&T * MUDr. Stanislava 
Stuchlá * MUDr. Jitka Homoláčová * Arcadis Czech Republic s.r.o. * pan 
Václav Jirsík * Eyelevel s.r.o. * Orthopedia MUDr. Kubica, s.r.o. * MUDr. 
Dagmar Doubravová * P.I.K.-plast, s.r.o. * MUDr. Karla Nešporová * PhDr. 
Zuzana Čaplová * MUDr. Hana Puharičová * MUDr. Naděžda Bydžovská 
Body help s.r.o. * PROMEDIC-PZ s.r.o. * MUDr. Zdeňka Vojtková * MUDr. 
Přemysl Fučík * Zubní praxe MUDr. Eva Hudečková s.r.o. * MUDr. Irena 
Dubišarová * paní Jitka Fridrichová * BONAPOL, a.s. * MUDr. Vladimír 
Remeš * MUDr. Jana Kozielová * MUDr. Karel Šultes * MUDr. Vlasta Ko-
nopková * Trutnovská oční s.r.o.* paní Markéta Vojkovská * MUDr. Dana 
Valentová * Ing. Monika Jurášová * MUDr. Iva Dvořáčková * paní Monika 
Šťastná * paní Ivana Vejdělková * paní Štěpánka Hrčková * MUDr. Marké-
ta Englerová * MUDr. Vladimír Rajzl * BRELI s.r.o. * MUDr. Jena Mitysko-
vá * SADENT dentální centrum s.r.o. * MUDr. Stanislava Loučková * 
MUDr. Jana Gregorová * MUDr. Marta Moidlová * MVDr. Miroslav Kulich * 
CIBEBA s.r.o. * MUDr. Eva Hudečková * MUDr. Daniela Štorchová * 
MUDr. Alena Gruberová * MUDr. Drahomíra  Pilná * MUDr. Dagmar Mě-
řičková * MUDr. Aleš Petřík * MUDr. Miluše Dupáková * MUDr. Marcela 
Neustupová * MUDr. Josef Vaníček * MUDr. Eva Hudečková * MUDr. Zina 
Synáková * MUDr. Zdeňka Skálová * Ing. Martin Mandl * MUDr. Jiří Březi-
na * MUDr. Jiří Smolík * MUDr. Emöke Nayová * MUDr. Jana Nádeníčková 
* MUDr. Jan Merta * Giovanni Riviste s.r.o.* MUDr. Kateřina Tatarková * 
Ing. Michal Doležal * AlPa Ortodoncie s.r.o. * ZPI GROUP s.r.o. *  MUDr. 
Ondřej 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 * Ing. Václava 
Veselá * MUDr. Dagmar Valvodová * PhDr. Jana Hokůvová * paní Nina 
Tůmová * Ing. Miloš Pydych * pan Jiří Matyáš * MUDr. Tomáš Vaňatka * 
EMSK, s.r.o. * Ing. Hana Vacířová * JUDr. Pavel Fišer * MUDr. Eva Fus-
ková 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 Brzoboha-
tá * MUDr. Pavla Nykodýmová * MUDr. Otakar Frühauf * MUDr. Yvona 
Kotroušová * JUDr. Iva Kunešová * PhDr. Pavel Flanderka * MUDr. Zuza-
na Jirků *  MUDr. Aleš Sehnal * Kempný s.r.o. * MUDr. Helena Smetanová 
* pan Petr Čech * MUDr. Lukáš Svoboda * MUDr. Jiřina Perničková 
 
panu Martinovi Nespěšnému za bezplatné úpravy našeho webu  
 
a všem lidem dobré vůle, kteří nám posílají příspěvky  
 
 
 
 
 
Sídlo: Hliněný Újezd 23 Banka:   FIO banka a.s. 
 341 01 Horažďovice Číslo účtu:  2100022900 / 2010 
 

Telefon: 605 183 856 email: info@pes-pomuze.com 
               zrušena pevná linka web: www.pes-pomuze.com       
                                                            
Spolek Pes pomůže existuje od 15.2. 2001, 1. registrace jako o.s.  u MV ČR pod č.j.: VS/1-1/46167/01-R    

 


