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lání jsem často přemýšlela nad tím, že by to možná 
byla jistá výhoda adoptovat si pár pejsků, kteří 
jsou na sebe zvyklí, znají se navzájem a mohou se 
po dobu, co budu v práci, navzájem zabavit. A pak 
jsem si náhodou všimla příspěvku, kde se hledal 
vhodný zájemce, který adoptuje dva dospělé psy 
najednou.  

Měla jsi předtím zkušenost s RR a jeho 

výchovou? Vzít si hned dva, to chce už 

kapánek odvahy

O povaze RR jsem do té doby nevěděla téměř 
nic. Jen si pamatuji, že moji sousedé v naší obci 
měli před pár lety RR holčičku a byla povahově 
úžasná. A pár mých klientů měli ridgebacka také, 
takže jsem tuto rasu znala. Ale teprve až moment, 
kdy jsem zkontaktovala organizaci RR SOS, jsem 
začala po internetu zjišťovat, co výchova RR vlastně 
obnáší. Takže jako největší šílenec, co vlastně nic 
o RR nevěděl, jsem se se rozhodla ze dne na den, 
že pokud se mnou oba pojedou domů a neseže-

Ahoj Ladi, řekni nám, jak jsi přišla k Axovi 

a Ritě? Kdy se začal psát Váš společný příběh?

Axe a Ritušky jsem si nejdříve všimla na stránkách 
nadačního fondu Pes v nouzi někdy koncem června 
roku 2015. V té době jsem usilovně hledala pejska 
většího plemene, kterého bych si mohla osvojit, 
protože jsem byla rok bez psího kamaráda (fenku 
německého boxera, se kterou jsem prožila téměř 
13 let, jsem musela kvůli závažnému onemocnění 
nechat uspat v srpnu roku 2014) a bylo to moc 
smutné období. Po delším pátrání po původu sdíle-
ného příspěvku jsem se dozvěděla, že adopci obou 
psů měla na starosti organizace Ridgeback SOS, 
která je na svých stránkách nabízela a se kterou 
jsem se také následně spojila. 

Proč jsi chtěla dva pejsky? To byla tvoje 

podmínka, pokud si vzpomínám. 

Původně jsem neuvažovala nad adopcí dvou pejsků 
najednou, ale vhledem ke svému náročnému povo-

rou mě po cestě, tak to dobře dopadne a oba se 
mnou dožijí zbytek svého života. Zahradu jsme 
měli dostatečně velikou, finance na stravu a vete-
rinární péči jsem měla předem částečně spočítané 
a u nás doma nebylo v té době, co zničit, protože 
jsme byli v částečné rekonstrukci. 

Jak jste se sžívali? Pamatuješ si první den, 

kdy sis je oba přivezla domů?

Tak na první den – 18. 7. 2015 nikdy nezapomenu. 
Jela jsem pro Ritušku a Axe asi 245 km na Jižní 
Moravu kousek od Kroměříže k dvěma úžasným 
dočaskářům, kteří je měli v té době ve své péči 
zhruba 18 dnů. Po vzájemném seznámení, kdy 
mě Ax s láskou přivítal a Ritulka přede mnou se 
strachem utekla domů a po kratší procházce, 
kterou jsme spolu absolvovali, jsem je s kama-
rádkou oba v 35 stupních šílených veder nalákala 
do auta na pár piškotků a po 4hodinové jízdě jsme 
je dovezli k nám domů do bouřky a krupobití. Oba 
v ten večer vyskočili z auta, běželi se rychle vyven-
čili a hned se schovali nám domů. Kamarádka pak 
odjela a já si v ten moment vůbec nebyla jistá, jak 
to s nimi zvládnu. Oba byli velcí a statní a já vůbec 
nevěděla, co od nich mohu očekávat. Ax se ale 
od té doby nehnul ode mě a Ritulka zase od něj. 
Kam jsem šla já, šel i on a Ritulka ho následovala. 

AX a Rita -   
dvojté štěstí najednou

R O Z H O V O R

V obci Chvaleč u Adršpachu žije Ladislava 
Šimková, která v červenci roku 2015 
adoptovala dva psy – fenku Ritu, které 
v té době byly 3 roky a pejska Axe, který 
měl v té době přibližně 5 let. Oba si prošli 
útulky a několika adopcemi, které se 
bohužel nezdařily. 

Laďka se svou smečkou 
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Takže na uklidnění situace jsme ten večer všichni 
skončili v jedné posteli, kterou už oba nikdy neo-
pustili. S Axem bylo sžívání jako pohádka rájem. 
On byl anděl na zemi, který miloval hlavně mě, lidi 
kolem mě a náš společný život. S Rituškou jsme 
se sžívali asi rok. Ona je úžasná Amazonka, ale 
máchat ocasem jen tak, nejen při příchodu domů, 
začala asi až po roce našeho soužití. 

Vím, že váš příběh rozhodně nebyl procházka 

růžovým sadem. Potkali vás i špatné věci…

Že bychom měli na růžích ustláno, se opravdu říct 
nedá. Když pominu kastraci naší Ritušky v září 
roku 2015, která byla podmínkou adopční smlouvy 
u jednoho z nich a Ax měl v té době drobný šelest 
na srdíčku, tak jsme si prošli několikrát u obou 
z nich doslova bojem o holý život. Počínaje létem 
2017 – částečná torze žaludku u našeho Axe, 
kterou způsobilo banální skřípnutí jícnu, který se 
nedovřel. A pak ho ze dne 30. 12. – 31. 12. 2017 
v nočních hodinách potkala úplná torze žaludku, 
kterou Ax s minimální nadějí na přežití zázrakem 
přežil. V dubnu 2018 dostala Rituška po banálním 
15 min. zákroku zubního váčku alergickou reak-
ci na narkózu a do týdne jí znekrotizovala kůže 
na celém levém boku. V průběhu prvního měsíce 
se jí průběžně otevíraly rány až na živou tkáň 
a samotná léčba pak do úplného vyhojení jizev 
trvala 3 měsíce. V roce 2019 jsme pak u Ritušky 
2krát operovali sarkom měkkých tkání. Dne 13. 
3 2020 pak byl zjištěn u našeho Axe osteosarkom, 
se kterým statečně bojoval až do 28. 6. 2021, kdy 
důstojně odešel do psího nebe. 

Společný výlet 
celé smečky

Léčba, čas, bolest zvířete, nemalé finance…

nelitovala jsi někdy, že jsi adopovala?

Nikdy jsem nelitovala svého rozhodnutí, přesto, že 
určitá období nebyla jednoduchá pro nikoho z nás. 
Jedině snad toho, že jsem je oba nepoznala dřív. 
Strávili bychom spolu daleko víc společného času 
a zažili bychom daleko víc zážitků. Bolestí si prošli 
oba a nemalou. Momentálně cítím bolest v srci 
hlavně já, a to z odchodu našeho Axe, kterého se 
mi bohužel zachránit nepodařilo.

I přes to všechno…Má podle tebe adopce 

smysl?

Adopce má a vždy bude mít smysl. Psi, kteří byli 
jednou opuštění a v našem případě to nebylo jen 
jednou, mě osobně dali nový směr a smysl života 
a nikdy nebudu litovat svého rozhodnutí. Ve své 
podstatě Ax a Ritulka zachránili kdysi mě. Díky nim 
jsem byla a dokud bude žít i Ritulka, budu skuteč-
ně šťastná.

Co bys vzkázala všem na závěr?

Co bych vzkázala? Ať se adopce nikdo nebojí. Chce 
to jen čas, moře lásky a trpělivosti. Oni vám to svojí 
láskou stonásobně vrátí. 

•	 Jana Moravcová, Ladislava Šimková

Laďka se svými psími parťáky


