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si doporučují  ověřené veterináře, napíší si kam 
se vydat na dovolenou v České republice nebo 
i v zahraničí, pomáhají si a jsou si oporou, když 
někomu ze skupiny navždy odejde  psí člen rodiny.  
Je skvělé vidět, jak se skupina funguje a jak se 
časem vyprofilovala. 

Ale to není celé poslání skupiny, pokud se 
nemýlím. Velkou měrou přispíváte pejskům 
v nouzi. Povíš nám o tom něco více? 

Určitě a ráda. Jak víš sama, chovat a milovat rid-
gebacka je prostě diagnóza na celý život. Majitelé 
našeho plemene jsou většinou lidé se srdcem 
na správném místě a ochotou pomoci tam, kde je 
to potřeba. A když vidíš svého psa, jak se mu daří 
a jak prosperuje a sleduješ příběh pejska z útulku, 
který už je tam rok, začneš uvažovat nad tím, jak 
tohle změnit. Nebo být alespoň nápomocna něko-
mu, kdo ví jak to změnit. A Hanka Švarcová, která 
zastupuje spolek RR SOS, je přesně ten člověk. 

Jakým způsobem tedy pomáháte?

Snažíme se vyrábět a poté ve skupině prodávat 
různé reklamní předměty s tématikou rhodéského 
ridgebacka a výtěžek z těchto akcí věnujeme vždy 
spolku RR SOS. Už tradiční jsou naše trička, mikiny 
nebo samolepky na auto. Ale opravdu hrdí jsme 

Jani, proč tě vlastně napadlo založit tuto 
skupinu?

Začalo to úplně nevinně. Chtěla jsem s pár příteli 
mít on line prostor, kam bychom si ukládali fotky 
z našich procházek, kde bychom mohli sdílet 
termíny a  místa venčení. A díky tomu, že jsem 
si pořídila svého první ridgebacka, začala jsem 
poznávat spoustu nových kamarádů, kteří vlastnili 
stejné plemeno. A tak jsme do skupiny začali 
postupně přispívat všechno, co nás napadlo. Bylo 
nás asi deset, pokud si matně vzpomínám.

Nyní je ve skupině 6500 členů. To je už po-
měrně vysoké číslo.

To ano, vlastně ani neví,  jak se nám to podařilo. 
Každopádně jsem moc ráda, protože nyní slouží 
skupina všem členům naprosto plnohodnotně. 
Lidé si mezi sebou sdílí fotky a zážitky, ale také 

na každoročně vyráběný nástěnný kalendář, který 
je plný krásných fotek pejsků našich členů. Celý 
rok soutěžíme o 12 nejlepších fotografií, které pu-
tují právě do zmiňovaného kalendáře. A jako vždy, 
výtěžek je věnován RR SOS. A díky tomu si  může 
organizace dovolit nákladná vyšetření a léčení 
nemocných psů, převozy a dočasné péče. Zkrátka 
může pomáhat bez omezení.

Může přispět i někdo kdo není členem skupi-
ny, zkrátka může jen poslat finanční dar?

No samozřejmě. Spolek RR SOS má transparentní 
účet, na který může poslat kdokoliv finanční částku 
dle svých možností. Zároveň si na účtu můžete 
zkontrolovat to, jak se s penězi nakládá. Takže po-
kud by chtěl někdo přispět může tak učinit na účet 
2500662536 / 2010.  A jak se říká, každá korunka 
dobrá. Proto věřte, že i malý finanční obnos se 
počítá.

Jani, moc děkujeme za rozhovor a předsta-
vení skupiny Rhodéský Ridgeback – celá ČR. 
Chtěla bys něco říci na závěr?

Moc bych chtěla poděkovat všem našim členům 
za veškerou pomoc, podporu a neutuchající chuť 
s námi podporovat milované ridgebacky. Z celého 
srdcem děkujeme, že s námi pomáháte! 

•	 Jana Moravcová, Jitka Ludvíková

Rhodéský ridgeback – celá 
ČR, jak pomáhat v nouzi 
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Facebookovou skupinu založila před 12ti 

lety Jana Moravcová, za úplně jiným 

účelem než je tomu dnes. A protože 

bychom chtěli představit její hlavní záměr, 

zeptali jsme se přímo zakladatelky na pár 

otázek.
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