
8  Můj PES ) Dopis-zkušenost         ? Dopis-otázka        / Názor redakce

Na jedné z akcí LORMu, pro který 
jako dobrovolník pracuji několik let, 

jsem se setkal s Dagmar Proškovou. 
Občanské sdružení LORM pomáhá 
zkvalitňovat život handicapovaným 
lidem – konkrétně hluchoslepým. Takto 
postižené spoluobčany poznáte podle 
červenobílé slepecké hole. S takovou 
dorazila na akci LORMu i Dagmar Proš-
ková. „To je naše Dáša“ –  představila mi 
paní Proškovou ředitelka LORMu a od té 
doby znám jednu báječnou ženskou, 
která i přes své postižení dokáže dodá-
vat optimizmus ostatním lidem a které 
na cestě chvílemi neviditelným a tichým 
životem pomáhá její psí kamarád Assim.
Dášo, s Assimem to musela být láska 
na první dotek, o tom nepochybuji. 
Jak se k vám do rodiny Assim dostal?
Prsty v tom, že mám Assima, mají moje 
dcery. Opatrně zkoušely, zda mohou 

domů přivést štěně. Rezignovala jsem 
a prosadila si chodského psa. Při setkání 
se štěňátky byl Assim nejpřítulnější.  
A tak jsem ho dostala pod stromeček...
Co všechno Assim dokáže a jak vám 
vlastně pomáhá?
Assim je pro mne parťák. Umí základní 
povely poslušnosti, podávat předmě-
ty, najít přechody, schody, označovat 
obrubníky a změnu terénu. Zvládá 
eskalátory a cestování dopravními pro-
středky, kde hledá místo k sezení. Rád 
mne doprovází do obchodů a restaurací, 
k lékaři, ke kadeřnici, na kosmetiku, 
pedikúru, poštu, pro obědy a jiné. jen 
do bazénu musím jít s někým jiným…

Je váš pes nějak viditelně 
označený? Nemáte s tak 
velkým psem problémy v MHD 
nebo v restauracích?
Assim je označen bílým vodicím 
postrojem. Někdy řidiči autobusů 
vyžadují na psa košík, což je ale 
nesmyslné kvůli podávání předmě-
tů, ale respektuji to a košík s sebou 
vozíme. Pustili nás i do hotelu Hil-
ton a Assim se choval příkladně… 
Ale vždycky se nejdřív dovolíme. 
S manželem v létě jezdíte na tan-

demovém kole a v zimě se vydáváte 
na túry na běžkách. Je Assim s vámi 
i při těchto aktivitách?
Ano, Assim je všude se mnou i při těchto 
aktivitách a myslím, že ho to baví úplně 
stejně jako nás. 
Funguje Assim i jako vaše vrba, když 
se vám nedaří? Přivoláte ho, obejmete 
a všechno mu vyšeptáte do kožíšku?
Snažím se být pohodář. Assim mě 
dokáže ráno probudit olíznutím i přinu-
tit jít na procházku a vyčistit si hlavu. 
Vede mě vlastně k tomu, udělat něco 
pro zdraví a nepoddávat se bolístkám 
a chmurám. Příjemné jsou i chvilky, kdy 
spolu v leže jen tak relaxujeme.
A pomáhá vám to?
Rozhodně, i díky mému Assimovi jsem 
taková jaká jsem...

Do rubriky «Téma měsíce»

Odměna za 
dopis 300 Kč

Chystáš se pod stromeček darovat štěňátko nebo jsi 
sám takový dárek dostal? Jak jsi mu připravil nový 
domov a zajistil péči? Příběhy a fotky posílej prostřednic-
tvím webu www.casopismujpes.cz nebo do redakce: „Můj 
pes“, Burda Praha, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3. 
Nezapomeň vyplnit kupon na str. 41.

anapiš 
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Spřízněné 
duše a parťáci 
do nepohody 
Dáša a Assim. 

Můj chlupatý stín
Marek Valíček,  
Hostivice

Odměna za 
dopis 300 Kč

Občanské sdružení LORM pomáhá 
osobám postiženým hluchoslepotou. 
Pomoci můžete i vy zasláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS mezera  
LORM na číslo 87 777. Sbírkové konto: 
35-0720850257/0100. Více informací 
najete na www.lorm.cz.

Také občanské sdružení LORM 
ocení tvou finanční pomoc. 

„Neboj, po-
vedu tě!“
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