
40 r h o d é s k ý  r i d g e b a c k

Představíš nám v kostce, kdo to tedy je 

dočaskář a jakým způsobem pomáhá? 

Dočaskář je osoba, která přijme do rodiny dočasně 
bezprizorního pejska (někdy i dva) a snaží se mu po-
skytnout náhradní domov. mnoho z dočaskářů má svá 
vlastní zvířata doma a jejich společné zázemí nabízí 
potřebným pejskům. vše je na dobrovolném rozhod-
nutí se. Já sama mám pět adoptovaných pejsků doma 
a pomáhám s dočasnou péčí stále dál. Člověk musí 
vědět proč to dělá a pak mu nevadí opustit komfortní 
zónu. Dočasní páníčci poskytují zvířatům hlavně lásku, 
teplé místo, ale také důležitou socializaci. veškeré 
aktivity by se měly nést v pozitivním duchu, nikdo 
si nezaslouží více pochopení, než ti, kteří již jednou 
(někteří i vícekrát) byli zrazeni a opuštěni. v dočasné 
péči zůstává pejsek jen na dobu nezbytně nutnou, než 
se najde nový a trvalý domov.

Musí být náročné získat důvěru opuštěného 

nebo týraného pejska. Zvládá to dočaskář 

sám nebo je potřeba profesionální pomoci?

každý případ je jiný. Jak moc velký má pejsek 
problém a jak moc mu bylo ubližováno to ukáže až 
čas. většinou si, díky svým zkušenostem, dokáže-
me poradit sami. pokud ale nastane problém, který 
nedokážeme zvládnout, řešíme to s odborníky.

Tohle asi stojí nemalé peníze. Jak je to s ná-

klady na dočasnou péči? 

Samozřejmě každá odborná péče něco stojí. Dočas-
ná péče je činnost na základě uzavření smlouvy mezi 

Leni, jak ses vlastně dostala k poskytování 

dočasné péče?

na začátku všeho stál samozřejmě ridgeback. 
Strašně moc jsem po něm toužila, byl to můj 
vysněný pes. ale nebyla jsem si jistá, jestli jsem 
schopna se o tak velkého psa postarat, dát mu vše 
co bude potřeba. prostě jsem si nevěřila. od svých 
kamarádů jsem se dověděla o možnosti dočas-
né péče pejskům, kteří to potřebují. a tak jsem 
se dostala ke spolku ridgeback SoS a k Hance 
Švarcové. 

dočasným páníčkem a útulkem nebo organizací, 
která se o pejska stará. podepisuje se před pře-
vzetím zvířete. Co se týká placení nákladů za zví-
řátko, většina organizací již nabízí plné proplácení 
nezbytných nákladů, to znamená veterinární výlohy 
a i krmivo. některé jsou ještě o kus dál a proplácí 
např. pHm vynaložené za účelem vyzvednutí zvířete 
a jeho dovozu do nového domova (je-li to nutné). 

Leni, moc děkuji za rozhovor. Chtěla bys říct 

pár posledních slov na závěr? Třeba proč 

stojí za to dělat dočasnou péči?

Také moc děkuju, že jsi mě oslovila s možností 
o dočasné péči něco málo říci. 

Dočasná péče není jenom hřejivý pocit u srdce, je 
to reálná pomoc tam, kde je potřeba. Je těžké se 
s pejskem pak rozloučit a předat jej do nové rodiny, 
ale věřte, stojí to za to. když se podíváte pak 
na fotky, sledujete se slzami v očích videa z nových 
domovů a vidíte šťastné a spokojené zvíře – dává 
to najednou všechno smysl! 

Chtěla bych poděkovat všem, kteří jakkoliv po-
máhají – jmenovitě hlavně Hance Švarcové. a mé 
soukromé a velké díky patří moji dceři petře, za její 
velkou pomoc a veškerou podporu. Bez ní bych 
nebyla schopna dočasnou péči vůbec dělat!

•	 Jana moravcová, lenka polášková

dočasná péče je důležitý 
start pro nový psí život 

R O Z H O V O R

Dočasnou péči poskytuje Lenka Polášková 

už řadu let. Pomáhá zachraňovat 

z nuzných podmínek nejen ridgebacky.

Lenka Polášková a část její smečky - adoptovaný Rony a Max

Dočasná péče - Enny a Viky

Ťapka - adoptovaná fenečka z nevhodných podmínek

Spojila jsem se s ní a dohodla jsem se, že zkusím 
pomoci. a dlouho jsem nečekala. Hanka aktuálně 
řešila pomoc pro dva rr brášky a tak jsem po-
mohla jednomu z nich.  Už druhý den jsem věděla , 
že se ronyho nevzdáme a že zůstane u nás doma 
natrvalo.Takže se vlastně z dočasky stala adop-
ce. roníka jsem adoptovala se zlomenou nohou. 
i pro ortopedy to byl malý zázrak, že vůbec chodil. 
a roník je tady dnes pořád s námi a dělá nám život 
krásnější. 

Takže jsi vlastně adoptovala a poté se začala 

věnovat dočaskám?

vlastně ano. nemohla jsem jinak. Dočasnou péči 
jsem tedy začala dělat a pokračuji v ní i dnes. 
k dnešnímu dni mou péčí prošlo více než třicet 
pejsků různých velikostí a plemen. 


