Jmenuji se Vratislav Zdrubecký a je mi 33 let. Dříve jsem se hodně
věnoval horolezectví, stejně jako moji rodiče. 17.března roku 1990 jsem však
měl úraz páteře na pískovcových skalách.
Následkem úrazu mám těžkou paraparésu dolních končetin. Pohybuji se velice
těžce o francouzských berlích a bez opory nejsem vůbec schopen stát. Vlastním
rovněž mechanický invalidní vozík, ale dokud to jde, snažím se chodit o berlích
v rámci udržení kondice a rehabilitace. Vzhledem k tomu, že se pohybuji pouze
o francouzských holích, je pro mne
velmi obtížné zvládnout některé běžné
situace, které jsou pro zdravého
člověka samozřejmostí. Přesto jsem se
i přes svůj handicap snažil začlenit do
běžné společnosti a žít normální život,
po úrazu jsem se oženil a vystudoval
vyšší obchodně podnikatelskou školu
v Praze obor finance. Když se
v červenci roku 2005 naskytla
příležitost získat štěně, neváhal jsem
s jeho pořízením. Zároveň jsem si začal uvědomovat a to zejména díky mé
manželce, že pes by mi mohl pomoci i v každodenním životě zvládat situace,
které jsou pro mne obtížné. Mohl by mi pomáhat v běžných denních úkonech,
jakými je například otevírání a zavírání dveří, šuplíků, skříněk, podávání věcí,
přivolání výtahu, rozsvícení a zhasínání světla atd.. V situacích, kdy upadnu a
jsem sám, by mi moc pomohlo, když by mi Rex vytvořil oporu při vstávání a
podal spadnutou berli. Manželka na internetu našla organizaci PES PRO TEBE,
která se výcviku vodících a asistenčních psů věnuje, a já jsem je kontaktoval.
Dohodli jsme se, že pomůžou jak s předvýchovou, tak i s výcvikem mého psa.
V těchto dnech je Rex již ve
výcviku a já hledám sponzora,
který by uhradil náklady s tím
spojené. Věřím že v mé situaci se
najde sponzor, který mi výcvik psa
pomůže uhradit a já získám
čtyřnohého průvodce, který mi
bude denně pomáhat a tím mi
zjednoduší můj každodenní život.
Vratislav Zdrubecký

