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Časopis pro příznivce asistenčních psů 

Helppsík -4/07 

 
 

Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Vám přináší 

čtvrté letošní číslo časopisu Helppsík, abyste se dozvěděli o tom, jak vnímají dění 

v Helppes naši klienti a spolupracovníci. Měl by to být časopis pro pobavení a 

občas i pro poučení. Své články a postřehy zasílejte na adresu kacka@helppes.cz a 

do předmětu zprávy uveďte „ Helppsík“.  

 

Konference ADEu 

Ve dnech 26. - 28.10.2007 proběhla v krásném, lázeňském, německém městě Bad 

Nauheim 8. konference mezinárodní organizace Assistance Dogs Europe (ADEu). 

Konference ADEu se Helppes zúčastnil již po čtvrté. Tři naši zástupci Zuzana 

Daušová, Mgr. Dana Pešková a Jiří Tománek nám i Vám přivezli mnoho 

zajímavých  poznatků a věříme, že Vám budeme schopni zprostředkovat všechny 

nejnovější trendy  z oblasti výcviku psů, volnočasových aktivit postižených 

s jejich psy a také jejich postavení ve vyspělé společnosti, vše o jejich právech, ale 

i povinnostech. 

 

 
článek o konferenci najdete na www.helppes.cz  

                                                                    

                                                                   2.  
 

 

 
 

 

Pravděpodobně jsi pes... 

(Když...) 

Když dokážeš být milý a přátelský bez ohledu na své bolesti a trápení 

Když se dokážeš udržet a neobtěžuješ okolí stížnostmi na své problémy 

Když dokážeš denně jíst s vděčností stále tutéž stravu 

Když dokážeš pochopit, že tví milovaní jsou příliš zaneprázdněni, aby ti mohli 

věnovat svůj čas 

Když dokážeš prominout, že ti lidé přičítají věci, které se se pokazily bez 

jakéhokoliv tvého přičinění 

Když dokážeš bez nelibosti snášet kritiku a hanu 

Když dokážeš čelit světu a vyhnout se klamu a lži 

Když dokážeš zvládnout vypětí bez lékařské pomoci 

Když se dokážeš rozptýlit bez sklenky alkoholu, nebo 

Když dokážeš usnout bez prášků. 

 

 

Malý psí redaktor 

 

Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s. vyhlašuje soutěž pro děti od 7 

do 15 let o nejzajímavější reportáž s psí tématikou.  

 

Pravidla soutěže: 

Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 7 do 15 let. Soutěž bude probíhat od 

1.12.2007 do 31.6.2008 a bude slavnostně vyhlášena v září na akci Super den 

2008. 

Svoji tvorbu v elektronické podobě zasílejte na adresu: info@helppes.cz  a do 

předmětu  uveďte hlavní téma „ Žijeme tu se psy“. Soutěžní příspěvek může být 

ve formě povídky, úvahy, reportáže z kynologické akce, básničky či rozhovoru, 

ale především musí obsahovat hlavní téma soutěže – „Žijeme tu se psy“. Napište 

nám o tom, co jste zažili se svým psem nebo o tom, jak lidé žijí se psy ve Vašem 

okolí, jak mohou psi obohatit lidský život a nebo jaké problémy může toto soužití 

přinést. Maximální velikost Vašeho díla je 2 stránky A4. K článku můžete přiložit 

jednu fotografii či kresbu.  

Do soutěže budou přijaty příspěvky, které budou obsahovat tyto potřebné údaje: 

jméno a příjmení, adresu bydliště, emailovou adresu 

věk 

jméno a telefon zákonného zástupce 

jméno a adresu školy 

 

 

mailto:kacka@helppes.cz
http://www.helppes.cz/
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Vaše příspěvky budou uveřejněny na stránkách www.helppes.cz . Ze soutěže jsou 

vyloučeny příspěvky, které budou obsahovat vulgární či nevhodné výrazy.  

Vaše příspěvky bude hodnotit komise složená z odborníků - profesionální trenéři 

Helppes, klienti – handicapovaní majitelé psích pomocníků, pracovníci reklamní 

agentury Fabrika a čestní členové Helppes – VIP osobnosti. 

 

Vítězům bude na akci  „Super den v Helppes 2008“ předána hodnotná cena a bude 

s ním udělán rozhovor do časopisu Helppsík.  

Nejúspěšnější příspěvky uveřejníme na našich webových stránkách a vítězný 

příspěvek bude uveřejněn v časopise Helppsík a v kynologickém tisku.  

 

Pro inspiraci Vám přinášíme krátkou nesoutěžní povídku Evičky Svěrákové – 

klientky Helppes, která píše o své asistentce fence zlatého retrievera  Sáře 

 

Nejkrásnější chvíle s mojí Sárinkou. 

 Už to bude skoro čtyři roky, co se k nám Sárinka nastěhovala. Od té doby se můj 

život obohatil o spoustu krásných zážitků a hlavně o tu nejvěrnější, 

nejpracovitější, nejspolehlivější a nejhodnější kamarádku, jakou jsem kdy měla. 

Díky ní mám možnost poznat nová místa, ale taky nové kamarády, které bych za 

normálních okolností třeba ani neoslovila. Těch zážitků, co jsem se Sárinkou 

prožila je opravdu mnoho, ale mě v paměti utkvěl jeden z těch úplně nejhezčích: 

Vánoční svátky jsou svátky klidu. To ovšem neplatí pro Sárinku. Sotva totiž 

napadne první sníh, začne se válet, běhat, štěkat, no prostě užívat si zimy. Jakmile 

táta doveze kapra, to už na válení ve sněhu nemá ani pomyšlení. Okamžitě se 

přemístí do koupelny a tam vydrží třeba celé hodiny sedět a koukat, jak kapr 

plave. Koupelnu opustí jen tehdy, když ucítí v kuchyni lákavou vůni štědrovečerní 

večeře. To se honem běží podívat, jestli se mamce něco nepřipálilo. Pak už 

trpělivě ve společnosti kapra čeká na Ježíška. Nejsmutnější je Sárinka tehdy, když 

jde táta zabít kapra. To mu ještě dá pusu na rozloučenou a pak už se společně s 

námi přesouvá ke stolu. Když všichni dojíme, dám jí taky kousek nějaké dobroty, 

aby z toho taky něco měla. Zvonění Ježíška slyší vždy jako první, a tak než se 

zvednu od stolu ona už si vítězoslavně drží v tlamě svůj dárek a je šťastná, že ani 

tentokrát na ni Ježíšek nezapomněl. Postupně si pak rozbalíme dárky všichni a 

usedneme k televizi. Sárinka si lehne vedle nás a je šťastná, že má dárek a já jsem 

zase šťastná, že mám ji. 
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Psí sporty – vtipná obrazová reportáž 

 

Košíková – košíková je mezi psí 

populací jeden z  nejméně 

oblíbených sportů. 

 

Tak toto už je lepší, ale Akrobacie s míčem 

není snadná a nehodí se pro každého psího 

mazlíčka. 

 

 

Aportování  - v jakékoliv podobě (Dogfrisbee, DummySport, Flyball) je tím 

nejrozšířenějším a nejoblíbenějším psím sportem. Na fotografiích ale vidíte, že i 

zde je třeba velká obezřetnost a opatrnost.  
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Ani s množstvím aportků v tlamě    

by se to nemělo přehánět. 

 

Plavání je super  a zdravé pro každého 
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Dle našeho výzkumu se zdá, že nejoblíbenějším, nejbezpečnějším  a 

nejrozšířenějším psím sportem je Psí ležing 
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Dohlédněte na svého mazlíčka při výběru partnera – důležité je, 

nezanedbávat sexuální výchovu a včas ho poučit, co je vhodné a co nikoliv. 
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Jaké to je,  když Vám dítě chřadne před  

očima?  
Ještě loni o vánocích malý Honzík lezl. 

Nyní se už sám ani neotočí. Honzík  má 

velice progresivní spinální svalovou atrofii 

II.stupně. Nyní prochází experimentální, 

finančně velmi náročnou léčbou, která by 

měla jeho stav částečně stabilizovat. Boj 

s touto nemocí se podobá temnému tunelu, 

kde je lepší nevidět konec. Honzík ví, že 

je nemocný, že ho neposlouchá tělíčko, 

…… 

Honzíkovým velkým přáním je asistenční 

pes, který by mu podával hračky a byl mu 

kamarádem. Už se svým bráškou vybrali i 

jméno – Enie. 

Chtěli jsme pro malého Honzu něco 

udělat. Jeho příběh nás velmi dojal. 

Dlouhé čekací doby na asistenčního psa, 

nejsou v Honzíkově případě na místě. 

Shodou okolností máme ve výcviku fenku, 

která ještě nemá svého klienta. I k ní se 

osud zachoval prapodivně. Narodila se na Silvestra a na žlutých zádíčkách měla 

několik černých skvrn. Paní chovatelka ji ale odmítla vzít život jen proto, že jsou 

ty černé fleky vadou, která ji vyřazuje z chovu. Pak nám ji nabídla a my jsme ji 

začali cvičit, aniž bychom věděli, jestli některý z našich klientů bude chtít 

flekatého labradora. Podle průkazu původu se jmenuje Henrieta, ale vždy se jí 

říkalo Henie, ale nyní jí trenérka říká Enie - Honzíkova Enie . 

Malý Honzík ji dostane už  letos na vánoce a naším největším přáním je, aby mu 

sloužila hodně, hodně dlouho.  

Pro Honzíka a jeho psí asistentku Enie hledáme sponzora. Třeba právě 

zaměstnanci Vaší firmy by mohli uspořádat pro Honzu a Enie  nějaký druh sbírky, 

třeba vánoční bazar. Také bychom pro Vaše zaměstnance mohli připravit ukázku, 

aby se dozvěděli, jak mohou asistenční psi  handicapovaným pomáhat. Ta největší 

pomoc ale ukázat nejde, je to pomoc psychická, pomoc při překonávání osamělosti 

a izolace.  

Prosím přispějte i Vy na Enie – asistenčního psa pro malého vozíčkáře Honzíka, 

číslo sbírkového účtu  215951882/0300 a jako variabilní symbol uveďte 

01042007.  
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Hvězda 

 

Fenka labradorského retrievera Stela 

se narodila vlastně úplnou náhodou. 

Její maminku, teprve roční fenku 

Sáru, jsme koupili od již osvědčených 

chovatelů. Je to už druhá fena 

z tohoto “hnízda“, která byla 

zařazena do výcviku asistenčního 

psa. Sára prošla všemi povahovými a 

zdravotní testy dobře. Zdála se tak 

trošku při těle. Nejprve jsme si 

mysleli, že bude mít falešnou březost, 

ale brzy nám došlo, že až tak falešná 

nebude.  Tak jsme Sáře začali 

přilepšovat a čekali, jaké překvapení 

nás čeká. 20.7.2007 jsme se dočkali. 

Narodili se jí štěňátka. Vypadali jako 

malincí labrouškové, ale pro jistotu 

jsme volali panu chovateli. Ukázalo 

se, že i pro něj to je překvapení: „Já 

ty ženský snad zabiju“, ozvalo se 

z telefonu, ale v zápětí nás ujistil, že 

otcem štěňat může být pouze hnědý 

labradorský retriever – jejich chovný 

pes. Sára byla vzorná matka, byla veselá a svými potomky se všem chlubila. Byli 

to čtyři kluci a jedna holčička – jako růže mezi trním. Kluci se rozdali do světa, 

protože mezi našimi klienty není o kluky tak velký zájem. Pro holčičku máme 

přichystaný jiný osud. Bude asistenční pes, tedy aspoň doufáme, že „nám 

v asistenčního psa doroste. První její slavný den nastal v sobotu  15.9.2007, kdy 

byla slavnostně představena na akci Super den v Helppes a kdy dostala své jméno. 

To jméno zní Stela. Je to velmi krásné jméno,  které znamená „hvězda“ a tak se 

pro naší malou moc hodí. To jméno pro ní vybrala a slavnostně jí pokřtila naše 

čestná členka, bývalá první dáma a herečka, paní Dagmar Havlová. Byla to velká, 

převelká sláva, ale malé štěňátko si ze všech těch blýskajících fotoaparátů nic 

nedělalo a v naprostém klidu se nechalo chovat od celebrity, jako kdyby to bylo 

úplně běžné. Vždyť ona je přece hvězda. A malá Stela možná už nyní má vizi, že 

bude příští rok i hvězdou VIZE 97. 

Nyní si naše Stelinka užívá své dětství ve výchově u rodiny Růžičkových. Ani o 

tom neví, ale už teď se připravuje na svou budoucí kariéru. Je moc šikovná a  
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formou hry si osvojuje důležité návyky, na kterých bude založen její výcvik. Na 

Super dni 2009 by už mohla být předána některému z klientů jako vycvičený 

asistenční pes a my doufáme, že paní Dáša Havlová u toho, ještě slavnostnějšího 

dne naší hvězdy nebude chybět.  

 

Best – první asistenční signální pes pro neslyšící  na Slovenku se nám pravidelně 

hlásí. Jeho panička Katarína s ním rozhodně nezahálí. Pro toto číslo Helppsíka  

jsme vybrali toto „hlášení“: 

 

Ahojte dievčatká, to ma veľmi mrzí, že vás kvária choroby, len sa rýchlo a  

dobre vyliečte! My sme tu všetci zatiaľ fit! Bestík má už ďalšiu akciu -  

predstavenia, zahral si divadielku s nepočujúcimi hercami pod názvom Nie je  

pes ako pes, kde pomáhal pri získaní lásky nepočujúcemu. Nuž dáme zdvihol  

spadnutý mobil, pri klopaní upozornil zamilovaného na dvere, kde stála jeho  

milá, roztržitému milému zdvihol a podal krabičku s prsteňom, ktoru pri  

tanci vytratil, zobudil milého na stretnutie s milou a nakoniec zachránil  

plačúce miminko od vyčerpania, keď ho nepočujúci rodičia nepočuli.  

> Bola to fuška, lebo som ho musela zo zákulisia postrkovať, aby urobil čo  

od neho bolo treba (on totiž všetko chcel nosiť mne) ale napokon sme to  

celkom fajn zvládli a nepočujúci herci boli ním tak nadšení, že si pýtali  

dovolenie s ním aj inokedy urobiť predstavenie. Tie jeho nedostatky ešte  

stále pretrvávajú, ale sa snažím to s ním každú voľnú chvílu preskúšavať.  

Niekedy má náladu, že ho nemusím na to vôbec ani postrkovať a sám od seba  

správne zareaguje a prinesie zvoniaci mobil,ale niekedy to musím urobiť.  

Budenie je trochu horšie. To ho musí moja polovička jemne upozorniť iba  

slovom Best.. a potom už vie čo má urobiť. TKN kde hral 20 minút čo všetko  

vie bolo veľmi vydarené a sú na to veľmi dobré ohlasy od divákov. Na to  

divadielko tiež urobil roztomilý dojem. Dala som urobiť kópiu toho  

natáčania TKN a ak budem ho mať, vám ho prepošlem, aby ste sa potešili a  

mohli ma pokritizovať, čo zle robím, aby bola lepšia. 

Kačenka, ak má niekto sa so mnou spojiť kvôli Bestíkovi, kľudne môžeš, rada  

každému odpoviem, ak ste dostali Slovenský Gong 10/07 pozrite si tam môj  

článok, ktorý som písala za Bestíka. Mal úžasný ohlas a každému sa to veľmi  

páčilo, nasmiali sa i na tom. Jeden doktor si to vraj niekoľkokrát po sebe  

prečítal, čo sa mu to páčilo. Vydarilo sa mi to. Je to z tej rekondície z  

Doksov. 

Zdravíme vás všetky s Bestíkom  Katarína      
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Vánoce, vánoce, přicházejí – pár poučení pro Vaše miláčky 

Sváteční etiketa pro psy  

  
 V tomto vánočním čase mějte zvláštní trpělivost se svým páníčkem. 

Může být v tuto dobu více stresovaný a nervózní a bude potřebovat vaši 

oporu. Nejlépe, když mu večer položíte čumák do klína a necháte ho, aby 

Vás hladil. 

 Váš páníček může přijít domů s velkými balíky věcí, které nazývá dárky. 

Je velmi nepravděpodobné, že všechny dárky jsou vaše.  

 Buďte snášenliví, jestliže váš páníček vás slavnostně vystrojí a navěsí na 

vás různé ozdoby. On má z toho, zdá se, nějaké zvláštní potěšení.  

 Váš člověk může v této době přinést domů velký strom a vztyčí ho 

uprostřed pokoje. Ozdobí ho světly a barevnými kouličkami. Ačkoliv se 

vám to zdá bizardní a nepochopitelné, je to velmi důležitý obřad pro 

vašeho člověka a mějte na paměti tyto rady:  

o nikdy neznačkujte na tento stromeček 

o nikdy nepijte vodu z podstavce ve kterém je stromeček 

o vždy pamatujte na váš ocásek, pokud jste v blízkosti stromečku, 

zvláště, když svíčky a prskavky jsou pravé 

o nikdy neotvírejte a netrhejte balíčky, které jsou pod stromečkem, 

přestože by  vám obsah některého zajímavě voněl 
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o nikdy nežvýkejte větvičky ani ozdoby, ani netahejte za 

provázky, které visí ze stromečku, přestože by vám to připadalo 

jakkoliv zábavné, Vaši páníčci nemají pro tyto hry žádné 

pochopení 

 Váš člověk si v tomto čase zve domů vám neznámé osoby. Tito lidé 

mohou být pro vás velice zajímaví a zábavní, mějte ale přesto na paměti 

několik dalších věcí:  

o ne všechny tyto osoby ocení vaše polibky a olizování 

o nikdy si neberte sami jídlo ze slavnostně nazdobeného stolu 

o nikdy netahejte za cípy ubrusu, které čouhají po stranách stolu 

o nežebrejte o sladkosti, byť by vám sebevíce voněly 

o tvařte se co nejvíce příjemně i přesto, že cizí osoba vám 

nevědomky zasedla vaši pohovku nebo křeslo 

o nedopíjejte zbytky ze skleniček, které jsou ve vašem dosahu, 

alkohol pejskům nesvědčí  

 Stejně tak i vy můžete být s vaším člověkem pozváni na návštěvu, pro 

vás k cizím lidem. I tehdy je vaše chování důležité a dodržujte alespoň 

tato pravidla:  

o dodržujte všechna pravidla, protože stromeček se v této době 

vyskytuje i v dalších domácnostech 

o dbejte vážnosti území jiných psů, kteří žijí v navštívené 

domácnosti 

o buďte snášenliví k dětem 

o snažte se být co nejvíc příjemní a zábavní  

 Uprostřed svátečního večera se může objevit cizí člověk s velkým pytlem 

dárků, jeho příchod vám předtím oznámí zvoneček. NEKOUSAT ! 

 Na Silvestra si vezměte špunty do uší, z neznámých důvodů, dělá lidem 

dobře velký hluk petard  

 

 

 


