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aby se o něj starala jako o svého a něco málo ho 
naučila. Co je však nesmírně důležité je to, že jsme 
schopni  pomocí dočaskářů zjistit, jaký pes je, co 
umí, jakou má povahu. Tyto informace jsou pro 
nás důležité při hledání nového domova. Někdy se 
k nám dostane zvíře, o kterém nevíme nic, které 
žilo u boudy a musí se učit čistotnosti, nezná vodít-
ko nebo bylo týrané. Dočasnou rodinu to po celou 
dobu nijak finančně nezatěžuje, všechny náklady 
na krmivo a veterinární péči hradí spolek. Když je 
třeba zajistíme i pomoc zkušeného výcvikáře. Síť 
dočaskářů bohužel nemáme. U nás to funguje tak 
trochu zvláštně. Ve většině případů se nám dočasní 
páníčci do pejska zamilují a zůstává u nic natrvalo. 
Pro zvíře je to samozřejmě to nejlepší, je ušetřeno 
dalšího stresu, ale my pak hledáme další a další 
dočasné péče.

Takže pokud se rozhodnu, že bych chtěla po-

skytnou dočasnou péči ridgebackovi v nouzi, 

jaké podmínky musím splnit?

Za spolkem RR SOS stojí jeho zakladatelka - Hanka 
Švarcová. Jsme rádi, že nám odpověděla na ně-
kolik otázek a my jsme se tak mohli dovědět něco 
víc o aktivitách organizace a také o pomoci mnoha 
dobrovolníků.

Dobrý den Hani, můžete nám prozradit, jak 

vznikl spolek RR SOS a co je jeho hlavní 

myšlenkou?

Jak spolek vznikl?  Řekla bych, že zkrátka potřebou 
- začalo to sdílením nabídek psů na facebooku, pak 
jsem pomáhala s inzercí a začala se více soustředit 
na ridgebacky. Byla jsem překvapená kolik jich je 
v útulcích, nechtěných a dokonce i týraných. 

Hodně se ve spojitosti se záchranou psů 

mluví o tzv. „dočasce“. Co to  znamená?

Dočasná péče je takový dočasný domov. Opuš-
těného pejska se ujme rodina, od které chceme, 

To je individuální podle konkrétního psa, žádné ex-
tra podmínky nemáme. Hlavně si musí člověk vše 
pořádně promyslet, není pomoc to, že si vezmete 
domů psa a za 3 dny voláte, že už ho nemůžete 
mít. Když se pro pomoc rozhodnete, musíte oprav-
du chtít pomoc, pak to jde. Případné problémy 
řešíme společně po telefonu se mnou, nebo s paní 
Helenkou Řeřuchovou, která opravdu umí řešit 
problémové chování psů a někdy i páníčků.

Jak probíhá samotná práce při hledání vhod-

ného trvalého domova?

Při hledání nového domova začínám inzercí, kde 
uvedu základní informace, které vím. Ty postup-
ně aktualizuji, jak psa poznávají v dočasném 
v domově, nebo o informace, které mi dá útulek, 
ve kterém se pes nachází. Pomáhají dobrovolníci, 
kteří za psem zajdou do útulku a trochu ho na pro-
cházce poznají, udělají fotky a třeba krátké video, 
to je velká pomoc. Inzerce probíhá hlavně na FB, 
na stránkách Pesweb a našich stránkách. Pak 
následují telefonáty s dotazy na pejska a současně 
zpovídání zájemců, aby si dokázala zjistit o lidech 
co nejvíc. Vybraní zájemci pak pejska navštíví 
a domluvíme se na adopci. Sepíšeme adopční 
smlouvu, ze které plynou závazky a povinnosti 
pro obě strany. Rozhodně to není tak, že někdo 
zavolá a psa musí dostat, předchází tomu několik 
rozhovorů se mnou a s dočaskářem. S adoptivní 
rodinou jsem v kontaktu i nadále a řešíme případné 
problémy, Každý ví, že může kdykoliv zavolat. 
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Kolik přibližně psů se Vám již podařilo umís-

tit do trvalých nových domovů?

Nevím kolik to bylo psů před vznikem spolku, když 

jsme fungovali jen na facebooku, ale od doby 

existence oficiálního spolku je to asi 400 psů se 

smlouvou. Několik domovů jsme zprostředkovali 

pejskům z útulku nebo z chovných stanic,  

Tak to je neuvěřitelné číslo! Víme, že nyní je spolek 

hodně zaměřen na záchranu starších pejsků, tzv. 

AKCE SENIOR. Můžete nám o ní něco prozradit?

Projekt Akce senior, to se týká starých a nemoc-

ných pejsků a myslím, že to lidi zaujalo a několika 

starouškům se tím pomohlo. Je to tak, že se člověk 

ujme psa a spolek mu po celou dobu hradí náklady 

spojené s péčí. Odpadá tak obava z vysokých 

nákladů, hlavně veterinárních, které se opravdu 

někdy vyšplhají do vysokých částek. Psi tak dožijí 

v rodině obklopeni láskou a to je krásné. 

Krmivo, lékařská pomoc pro zvířata… to 

všechno něco stojí. Máte nějaké sponzory? Při-

spívají vám lidé na nějaký transparentní účet?

Tzv. velké sponzory nemáme. Prostředky na náš 

provoz získáváme od drobných dárců, od našich 

fanoušků, od lidí, kteří plemeno milují a chtějí 

pomoc, moc jim děkuji, moc si toho vážím. 

Taková náklonnost od lidí hodně zavazuje 

a povzbuzuje k další aktivitě. Dále nám velmi 

pomáhají a finančně nás zabezpečují prodejní 

akce různého zboží s motivem RR, za ty děkuji 

všem, kteří je realizují a všem, kteří si zboží 

kupují. Zde udělám výjimku a budu jmenovat 

ty hlavní, ty které to vymýšlí, uskuteční, zabalí 

a pošlou - Janu Moravcovou a Aničku Vlčkovou.  

Bez nich by to opravdu nešlo. Díky všem, co 

nějak pomohli můžeme realizovat již zmíněnou 

akci senior, můžeme si dovolit nákladná vyšetře-

ní a léčení nemocných psů.  

Hani, chtěla byste vzkázat něco našim čte-

nářům, poděkovat někomu, zkrátka říci něco 

na závěr?

Ano, chci se přimluvit nejen za ridgebacky, ale 

za všechna zvířata. Pokud nemáte v hlavě jasno, že 

pes nebo jakékoliv jiné zvíře je záležitost na hodně 

let, že jej nemůžete jen tak odložit, když se stěhuje-

te, narodí se Vám dítě nebo se rozejdete s přítelem, 

nepořizujte si ho! Strašně mu tím ubližujete a to si 

určitě nezaslouží!

Také chci poděkovat všem dočaskářům a lidem, 

kteří nám převáží pejsky. Nebudu jmenovat nikoho 

z nich, určitě bych na někoho zapomněla a to by 

mě velmi mrzelo. Také v neposlední řadě děkuji 

všem těm, kteří pomáhají třeba jenom sdílením 

inzerátů, koupí předmětů nebo přispěli jen jedinou 

korunou na náš transparentní účet. Velmi si toho 

vážím!

Děkujeme za rozhovor Hani a hlavně za to vše, co 

pro naše milované plemeno děláte!

        

•	Hana švarcová, Jana Moravcová  


