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Armáda spásy pomáhá i zvířatům bez domova  

Každou třetí sobotu v srpnu se slaví Mezinárodní den zvířat bez domova, který v roce 1992 vyhlásila 
v USA Mezinárodní společnost za práva zvířat. Na této osvětové akci, která je rozšířená po celém 
světě, se podílí spolky na ochranu zvířat, útulky, azyly i dočasné péče a snaží se společně prosadit 
zřízení dostatečných počtů útulků pro ztracená a opuštěná zvířata, ale i změnit legislativu. Letos 
tento den připadá na 20. srpna a při této příležitosti chce i Armáda spásy poukázat na problematiku 
zvířat bez domova.  

Mezi svými klienty má totiž také majitele psů, kteří často bývají jejich nejbližším parťákem a skutečným 
přítelem člověka a dávají jim stejnou lásku, jako komukoli jinému v teple domova. Člověk bez domova 
však nemá finance na veterinární péči nebo na stravu pro svého čtyřnohého kamaráda a o své jídlo, 
ale i nocleh, se s pejskem často a s láskou dělí. V těchto případech pomáhá lidem bez domova projekt 
Armády spásy „Člověk bez domova a jeho pes“. Díky němu mohou čtyřnozí přátelé získat potřebnou 
stravu, veterinární pomoc, ale i dočasné ubytování.  

Příběh pana Ondřeje a jeho fenky Jessie 

Pracovníci Armády spásy již několik let navštěvují v rámci služby Terénní program pana Ondřeje a jeho 
dva psy – Einsteina a Jessie. Ondřej žije na ulici mnoho let a v to, že by se jeho situace nějak změnila, 
ani nedoufá. Pomoc státu odmítá a zlobí se, že když pomoc potřeboval, nikdo mu ji neposkytl a nyní je 
dle jeho slov již příliš pozdě.  

Pan Ondřej každý den po probuzení vyráží s kočárkem a pejsky do „svého rajónu“ a cestu zakončuje 
v 17 hodin u řeznictví, kde mu před zavřením dají nějaké dobroty pro jeho miláčky. Jsou pro něj vším, 
což dává najevo svou starostlivostí. Jessie je jeho devítiletá fenka, která má nejraději házení míčku. 
Přesto, že před pár lety oslepla, míček vždy najde, přinese a trpělivě čeká, než jí ho někdo hodí znovu. 
Svou vytrvalostí a štěkáním, aby si jí někdo všiml a hrál si s ní, plně zaměstnává jednoho z terénních 
pracovníků. Einstein je její syn. Zálibu v míčcích nezdědil, ale je zvědavý, že by nejraději vlezl 
pracovníkům až do batohu, zda tam pro něj není náhodou nějaká dobrota.  

Při poslední návštěvě si terénní pracovníci všimli, že má Jessie v břišní oblasti masu, která prorůstá ven. 
Pana Ondřeje to trápilo. Informoval je o tom, že již navštívil veterináře, a že se jedná o nádor mléčné 
žlázy. Jeho kamarád právník, jak ho nazývá, mu částečně finančně vypomohl s vyšetřením krve a RTG. 
Na samotnou operaci ale finanční prostředky pan Ondřej nesehnal. Mělo se jednat o cca 5000,- Kč.  

Terénní pracovníci panu Ondřejovi slíbili, že zjistí možnosti ze strany Armády spásy, zda bude možné 
mu finančně pomoci. Hned druhý den se začali situací zabývat. Na veterině, kde pan Ondřej s Jessie 
opakovaně byl, jim sdělili, že dle krve a RTG není nádor zhoubný a nemá ani metastázy a přimlouvali 
se za pana Ondřeje i Jessie. Chválili jej, jak se o psy stará a co se prognózy týká, u Jessie se počítá se 
100% zlepšením kvality života. Operace byla nakonec vyčíslena na 7000,- Kč a tolik prostředků terénní 
pracovníci na středisku neměli. Vedoucí služby se proto spojila s dalšími kolegy a byla vyjednána 
podpora z projektu Člověk bez domova a jeho pes, a tak mohla být operace uskutečněna a 
zafinancována. Pan Ondřej z toho měl obrovskou radost a hned se objednal první možný termín.  

Jessie byla operována, čekaly ji kontroly a celý tým terénních pracovníků na ni myslel a modlil se za 
úspěšnou rekonvalescenci. Jessie to vše zvládla skvěle a už zase běhá pro míček.  
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Bez finanční pomoci veřejnosti by toto možné nebylo. Pokud chcete podpořit i další zvířata, můžete 
zde: https://www.darujme.cz/projekt/1201562. Děkujeme, že pomáháte s námi.   

 

Kontakt pro média: 

Mgr. Tereza Melišová 
Komunikace a PR 
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