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Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené o. p. s. ® (vzhledem ke změně Občanského zákoníku, se Helppes 
transformoval z Občanského sdružení na Obecně prospěšnou společnost) vám 
letos nabízí již své čtvrté vydání čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. Více se dočtete 
na následujících stranách.

Helppsík

Mikulášská pro všechny 
hodné (i zlobivé) pejsky

Srdečně Vás zveme 
v sobotu 7. prosince 

na naši tradiční akci! 
Mikuláš s andělem budou mít připravené pro 
všechny pejsky dárečky. Čert však i letos roz-
topí v kotli, který bude připravený pro zlobivce. 
Vstupné je dobrovolné a bude použito na projekt 
„Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ – přípravu 
a výcvik státem nedotovaných asistenčních a sig-
nálních psů. Nezapomeňte s sebou vzít platný 
očkovací průkaz (pas) vašeho psa.

        Praha 5, Plzeňská ulice, tram. č. 9 a 10 – zastávka Hotel Golf.
Prezentace je od 10.30 do 11.00 hodin
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SUPER DEN 2013
Letošní mimořádně 
vydařený ročník poctil  
svou návštěvou báječný 
Karel Gott. Děkujeme!
Poděkování patří také 
sponzorům a partnerům, 
bez nichž bychom asistenční 
psy cvičit nemohli. 
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Super den – 
1100 návštěvníků
Letos nám hvězdy přály… 
bylo nejen krásné počasí, 
ale měli jsme tu čest přiví-
tat mezi hosty megastar naší 
populární hudby pana Karla 
Gotta, kterého doprovázela 
jeho choť Ivanka, ale také 
jejich fenka zlatého retrívra 
Stella. 
Byli jsme rádi, že také letos 
přijali pozvání např. Marta Kubišová, Miro Žbirka, Karel Kahovec, 
Martin France, Miro Šmajda a řada dalších umělců – patronů na-
šich asistenčních psů-maturantů. Děkujeme jim,za jejich nezištnou 
pomoc našemu projektu, jehož prostřednictvím se snažíme osobám 

se zdravotním postižením 
přispět ke zvýšení kvali-
ty jejich života a k získání 
soběstačnosti, sebeobsluhy, 
sebevědomí a  také radosti 
do nelehkého života. Děku-
jeme!

Velké poděkování patří 
reklamní agentuře Scholz 
&Friends, jmenovitě Báře 
Hájkové a Adélce Krauso-
vé; mediálním patrnerům 
MediaCom, ZenithOptime-
dia, MF reklama, Euro-
AWK, Frontend, Mobil.cz, 
Mafra a rozhlasové stanice 
Impuls, Expres a Evropa 2. 
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Mimořádnou dávku empatie proje-
vuje náš významný mecenáš Pivo-
var Staropramen, který pro Super 
den zajistil své točené i plechovko-
vé pivo, a to za báječnou cenu dva-
cet korun. Celý výtěžek z prodeje 
pak věnoval ve prospěch našich 
klientů. Děkujeme!

Letošní Super den překonal ab-
solutně všechny rekordy – přes 
1100 návštěvníků a na našem stán-
ku prodány reklamní předměty 
za 35 000 Kč. A kasičky vypadaly 
taky velmi rekordně. Hned druhý 
den jsme je odnesli na Městský 
úřad Prahy 4 na rozpečetění a spo-
čítání – děkujeme za 54 291 Kč!

Nadšená Zuzana Daušová těžko 
hledala slova: „Poděkování patří 
všem – našim klientům, dárcům, 

účinkujícím, návštěvníkům a celému týmu Helppes, včetně bezvad-
né party dobrovolníků. 
Asi nejsem v tomto 
momentě úplně přesně 
schopna slovy vyjádřit 
dojmy a prožitky, mu-
sím to teprve „strávit“. 
Jsem šťastná, že jsem 
obklopena lidmi, kte-
rým můžu říkat kamará-
di a přátelé. Nejvíc nás 
všechny asi vystihuje 
písnička, která dneska 
také zazněla, Jsme par-
ta bláznů…“

Karel Gott předával asistenčního 
pejska Janu Serbusovi



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 5

Slavnostní předávání šeku Nadace ČEZ – projekt 
Plníme přání

Místostarosta MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit

Slavnostní předávání šeku od 
generálního partnera Super dne – 
firmy Wüstenrot 

Rozhovor s generálním ředitelem 
Pivovarů Staropramen a.s. 
Zbyňkem Kovářem

Naše upřímné 
poděkování patří 
fotografovi 
Honzovi Šimečkovi!
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Soutěž „Neziskovka roku“
Díky hlasům všech našich fandů a příznivců – bylo jich více než 
5600 – jsme se stali vítězi kategorie „Cena veřejnosti ČSOB“. 
Tato cena je pro nás velmi významná, protože víme, že to, co 
děláme, má smysl a ví a ocení to také veřejnost.                            

        Děkujeme!
Že se charita 

dá dělat profe-
sionálně, o tom 
chce podat dů-
kaz nová cena 
N e z i s k o v k a 
roku. K tématu 
transparentnos-
ti se u nás hlásí 
stále více nezis-
kových organi-
zací, které chtějí 
veřejnost pře-
svědčit o svém 
profesionálním 
fungování.

Do klání o no-
vý titul Nezis-
kovka roku 2013 
vstoupilo víc než 
120 neziskových 

organizací a v rámci soutěže prošly přísným nezávislým hodnocením 
Zdravého organizačního řízení. Cenu i metodiku do České republiky 
zavedla Nadace rozvoje občanské společnosti jako jeden z prvních 
pokusů pomoci zviditelnit příklady dobré praxe. Neziskovka roku 
umožňuje všem neziskovým organizacím dobrovolně a zdarma pro-
jít nezávislým hodnocením a prokázat svou transparentnost a profe-
sionální přístup k řízení své organizace.
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Do finále se probojovaly organizace napříč všemi obory činností, 
jako je například Pestrá společnost, Fórum 50 %, Helppes, Domov 
Sue Ryder či MAS Říčansko. Do rozhodování o vítězi se mohla za-
pojit také široká veřejnost, a to prostřednictvím „Ceny veřejnosti 
ČSOB“ za nejlepší projekt. Vybírat mohli z 15 postupujících nej-
úspěšnějších neziskovek od poloviny září. 

„V České republice stoupá individuální i firemní dárcovství a roste 
zájem veřejnosti o činnost neziskových organizací. Stále vyšší pro-
cento Čechů se zajímá nejen o mediálně silné kauzy, ale chce zís-
kat informace a vodítko k tomu, které organizace jsou důvěryhodné 
a pracují kvalitně,“ říká Kristina Svobodová, koordinátorka projektu 
Neziskovka roku 2013.           Zdroj: aktualne.cz

Zuzana Daušová (vlevo) převzala v prostorách Senátu ČR 
„Cenu veřejnosti ČSOB”
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Za konci září se u nás díky „Staroprame-
ňákům“ děly velké věci (viz fota) ... 
Staropramen má S ve svém názvu na-
prosto správně, protože lze o něm mlu-
vit pouze v superlativech: – super lidi – 
skvělé pivo –  správná firemní politika 
– sociální cítění.

Community Days 
Staropramen
Jsme rádi, že máme tu čest s nimi spo-
lupracovat. Jejich pomoc je pro naši 
organizaci a její klienty velmi význam-
ná. Naposledy se mohli zaměstnanci 
Staropramenu v rámci této akce setkat 

se „Staroprameňáckou“ 
psí pomocnici Kleou, 
která bude pomáhat paní 
Martině z Prahy, jež je 
vinou roztroušené skleró-
zy upoutána na invalidní 
vozíček, a která, právě 
díky Staropramenu, svou 
psí asistentku může zís-
kat. Tak velké díky, které 
Staropramenu patří, se na 
tyto stránky ani nemůže 
vejít!               Děkujeme!
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Charitativní sbírka volejbalistů
„PINKÁME PRO“

Tato sbírka vznikla z iniciativy hráček a hráčů volejbalové re-
prezentace České republiky.

V sezoně 2013/2014 budeme 
společně PINKAT PRO Honzu 
Serbuse, trpícího vážným one-
mocněním postupného řídnutí 
a lomivosti kostí (osteogenesis im-
perfecta). Cílem je vybrat celkem 
211 131 Kč. Na konci roku 2013 
bylo vybráno téměř 170 000 Kč. 

                Děkujeme!

Jak můžeme přispět?
1)  bankovním převodem na účet projektu, č. účtu: 

215951882/0300, variabilní symbol 442011
(variabilní symbol je nutné uvádět pro potřebu evidence došlých 
plateb; možnost individuálních darovacích smluv na vyžádání)

2)  příspěvkem v hotovosti do úředně zapečetěné kasičky 
na vybraných volejbalových akcích 

(utkání reprezentace ČR, antuková liga, akce ABV, semináře a kempy, 
volejbalové turnaje + areály atd. ...)

Tímto pilotním projektem bychom rádi 
odstartovali tradici dobročinné aktivity 
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celého českého volejbalového hnutí a začali 
pravidelně pomáhat těm, kteří naši pomoc 

potřebují.
Bylo by skvělé, kdyby si všichni aktivní i pasivní příznivci 

volejbalu a sportu obecně, vzali tento projekt k srdci.
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Projekt 

Vzdělávání a mobilita v Praze 
pomáhá Pražanům se zdravotním postižením odstranit 

překážky a zlepšit dostupnost vzdělávání a zaměstnávání.
(Projekt není určen studentům.)

Klientům nabízíme bezplatnou přepravu do a ze 
zaměstnání, případně za vzděláváním nebo na kurzy.

Jezdíme na území hl. m. Prahy, vozy jsou upraveny pro 
přepravu lidí se zdravotním postižením. Vozy jezdí s pro
školeným asistentem, který pomáhá klientům při nástupu 
a výstupu.

Projekt je určen pro spoluobčany uznané ČSSZ za invalidní 
v 1., 2. příp. 3. stupni nebo držitele průkazu TP, ZTP a ZTP/P 
ve věku 18 – 65 let, kteří mají trvalé bydliště na území hl. m. 
Prahy, nebo se v Praze více než půl roku zdržují či pracují. 

Počet cestujících je limitovaný kapacitou našeho vozového parku.

Více informací na www.vmpraha.cz
Příležitostnou přepravu si můžete objednat vždy nejméně 
24 hodin předem na těchto kontaktech:

pondělí – pátek: 7 – 17 hodin
zelená linka 800 888 539 

e-mail: dispecink@vmpraha.cz
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Víte, co je advent?
Stopy adventní liturgie lze nalézt 
již v polovině 5. století. Začíná 
čtyři týdny před Štědrým dnem 
(letos 2. prosince) a připomíná-
me si jej rozsvícením první svíce 
na adventním věnci. 
Adventní věnec patří k nejznámějším 
symbolům předvánočního času. Svíce 
na něm jsou vždy čtyři, jako čtyři jsou ad-
ventní neděle. Svíčky na adventním věnci zapalují i nevěřící. A víte, 
proč si je zapalují?

Svíce mají za úkol osvětlovat správnou cestu, po níž se člověk 
dává, a půvabně třpytivé ozdoby se už předem radují z příchodu 
nového člověka. Dny se zkracují, tmy přibývá. Postupné rozžíhání 
svící na adventním věnci symbolizuje, že příchod Krista do života 
znamená přemožení temnoty a nárůst světla, které osvěcuje každého 
člověka.

V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to 
životnímu stylu našich předků za dlouhých prosincových nocí. Ad-
ventní čas je také dobou rozjímání a přípravou na Vánoce.

Současná hektická doba není moc rozjímání a zklidnění nakloně-
na. Valná většina hospodyněk jej naopak využívá k nablýskání do-
mácnosti a napečení vánočního cukroví. Lidé se vrhají do obchodů 
a nakupují dárky. Když už jsme u těch dárků – nezapomínáte přitom 
na své němé kamarády – pejsky, kočičky, ptáčky a další zvířátka? 
Také ona si zaslouží alespoň malý dáreček pod vánoční stromek 
a hlavně pro ně připravte stravu, která je neohrozí na zdraví. Což 
takhle rýžový dort (který mé ovčandě chutná až málem do zničení 
mističky)? Takže, co potřebujeme:
•	 vepřovou nožičku
•	 vepřové koleno
•	 rýži
•	 pamlsky (např. buvolí kostička plněná lososem, srdíčka...)
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Nožičku a koleno uvařte v tlakovém hrnci s trochou 
vody. Bez soli! Vychladlé maso nakrájejte na kostičky. 
Dortovou formu vyložte igelitem a naskládejte do ní na-
krájené maso. Zalijte vývarem z masa a nechte vychladit 
v ledničce.

Zatímco dort stydne, uvařte rýži a uvařenou ji rozmixujte. Po vy-
chlazení dort vyklopte a potřete rozmixovanou rýží. Dort ozdobte psí-
mi pamlsky, a to dle chuti vašeho psa. Místo svíčky můžete použít 
například buvolí kostičku plněnou lososem a po obvodu dortu umístit 
pamlsky ve svaru srdíčka, dort můžete ozdobit také například sýrem. 

A protože se blíží Vánoce, stromeček a vánoční a novoroční krmě, 
není bez užitku si zopakovat základní pravidla:
e  Čokoláda, káva, čaj. Požití těchto látek může být i smrtelné. 

Psovi v tomto případě prakticky hrozí infarkt.
e  Koření a sůl. Krmení solených a kořeněných potravin může být 

pro psa velmi nebezpečné. Mohou nastat trávicí obtíže nebo 
onemocnění jater a ledvin. Léčba je v takovémto případě nejen 
dlouhodobá, ale také poměrně drahá.

e		Nadýmavé potraviny (luštěniny, čerstvý chléb). Tyto potraviny 
jsou pro psa nevhodné pouze ve větším množství. Jinak obsa-
hují pro vývoj psa důležité vitaminy, tedy v malém množství je 
podávat můžete.

e		Kořenová zelenina psovi neškodí, ale v syrovém stavu je pro 
psa těžko stravitelná. Proto je vhodnější zeleninu povařit nebo 
nakrájet na malé kousky.

Inu, příjemnou pohodu během adventního času, ale i pod štědrove-
černím stromkem a ve dnech vánočních svátků. Hezky si užijte roz-
loučení se starým rokem a uvítání toho nového. Ing. H. Lukešová

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz nebo facebook 

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace

http://slovnik.vareni.cz/sul/
http://slovnik.vareni.cz/maso/
http://slovnik.vareni.cz/caj/
http://www.hafici.cz/
http://slovnik.vareni.cz/zelenina/
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Nejvýznamnější evropský soft-
ballový turnaj letošní sezony byl 
Pohár mistrů evropských zemí 
v softballe žen. Deset nejlepších 
evrop-
ských 

klubových celků se sjelo do Prahy, 
aby změřily síly v 36. ročníku Pohá-
ru mistrů. Českou republiku na tur-
naji reprezentoval mistrovský celek 
 Eagles Praha. 

Zápas zahájila slavnostním nadhozem 
ředitelka Helppes Zuzana Daušová. 
Ostatní Helppesáci nemohli chybět, 
protože se před hlavním zápasem den 
– česko-holandsko konala ukázka do-
vedností asistenčních psů. Děkujeme 
našemu klientovi Petrovi a asistenční 
fence Ditce za skvělou reprezentaci.
„Díky městské části Praha 4 máme nej-

Pohár mistrů 
evropských zemí 
v softballe žen

36. ročník Poháru mistrů se podařil vyhrát českým hráčkám! Hrály skvěle!
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krásnější a největší sportovní areál v Evropě, proto si můžeme dovo-
lit pořádat tak významné turnaje. Spojili jsme naše síly a pomůžeme 
neziskové organizaci Helppes. Týdenní vstupenky budou v cenové 
relaci 100 Kč a 50 Kč, jako doklad o zaplacení bude sloužit buttonek 
s logem HELPPES. Z každé vstupenky darujeme 60 % na výcvik 
asistenčních psů,“ vysvětluje důvody akce sportovní manažer oddílu 
Eagles Praha Jan Beneš. 

„Podporujeme neziskovou organizaci Helppes, protože jsme si 
vědomi, v jak obtížné situaci jsou lidé se zdravotním postižením, 
ale i  organizace, které jim pomáhají,“ uvedla radní z městské čás-
ti Praha 4 Lucie Michková. „Věnovat tak značnou část z výdělku 
na vstupném na výcvik asistenčních psů si zaslouží velké poděková-
ní. Hluboká poklona každému, kdo pomáhá.“ 

„Spolupráce s městskou částí Praha 4 je pro naši neziskovou or-
ganizaci ctí, protože její představitelé mají velmi vysoké sociální 
cítění. Získat pro podporu tak 
skvělý softballový oddíl, jako 
je Eagles Praha, je pro nás 
velmi významné, zejména 
proto, že výcvik asistenčních 
psů stát nijak nedotuje a naši 
klienti jsou tak plně závislí 
na těch, kteří nás podporu-
jí,“ uvedla Zuzana Daušová. 
„Velmi si této pomoci vážíme 
a jménem našich klientů moc 
děkujeme za darovaných 
13 800 Kč!

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz nebo facebook 

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace
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Rekondičně-integrační pobyt pro naše 
klien ty letos proběhl v termínu od 10. do 
17. srpna v novém prostředí, v pobytovém a 
rehabilitačním středisku Líchovy nedaleko 
Sedlčan. Toto zařízení je přímo určeno pro 
osoby se zdravotním postižením a nachází se v malebném, klid-
ném prostředí obklopeném lesy, na břehu Slapské přehrady.
Dvěma klientům a jejich rodinám, kteří mají trvalé bydliště na Praze 4, 
uhradila tato městská část celý pobyt a zástupci MČ Praha 4 se na ně 
přijeli také podívat. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka... Podařilo se nám 
něco, v co jsme nikdy ani nedoufali – v letošním roce poprvé se totiž 
povedlo díky našemu fundraisingovému projektu (fundraising – syste-
matická činnost, jejímž výsledkem je získání finančních či jiných pro-
středků na obecně prospěšnou činnost organizací nebo jednotlivců), 
že všichni klienti měli rekondiční pobyt zcela ZDARMA!!!

Týden plný tréninků s asistenčními a vodicími psy, vzdělávání, 
her, soutěží a relaxačních aktivit nejen pro psí pomocníky uběhl jako 
voda. Tým Helppes i klienti byli spokojeni, a to je nejdůležitější (viz 
vlevo usmívající se Zuzka Daušová). Už se moc těšíme na příští rok. 
Obdrželi jsme mnoho ohlasů, za všechny vybíráme následující:
@ @ @ Rekondice je odde-
chový týden, kde se setkám 
s podobně postiženými lid-
mi jako jsem já, a za pomo-
ci našich psích kamarádů 
a pomocníku a celého týmu 
Helppes, který nám připraví 
bezva program, zapomeneme 
na starosti všed ních dní.

Mezi tréninkovým progra
mem bylo třeba cvičení pejsků 
v lese – např. dlouhodobé od-

Rekondičně-integrační týden v Líchovech
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ložení; navštívili jsme také Sedlčanské muzeum. Naši Helppesáci, 
jak familiérně oslovujeme tým Helppes, nám pod vedením „velké 
Zuzky“ ukázali, jak máme ulevit našim psím miláčkům při masáži.

Celý týden jsme pod vede-
ním trenéra Tondy (na fotu 
vlevo) s našimi čtyřnohými 
miláčky trénovali na zkoušku 
ZZO (zkouška základní ovla-
datelnosti), kte  rou jsme v pá-
tek všichni úspěšně složili. 
A večer nále žitě oslavili.
Týden v Líchovech byl na-
prosto úžasný! Spoustě z nás, 
včetně mě, se vůbec nechtělo 

domů. Už teď se těším na příští rekondici ve společnosti super li
diček. Olga Kratochvílová 

@ @ @ Už od prvního 
dne bylo jasné, že nasta-
la změna. Na rekondici 
s námi po celou dobu po-
bytu byla paní ředitelka 
Daušová. Hned první den 
večer bylo velmi příjemné 
a nové, že jsme se všichni 
sešli u ohniště a navzá-
jem se představili, něco 
o sobě řekli. S některými 
jsme se znali z minulých 
setkání a tak to bylo ra-
dostné shledání.

Na každý den jsme měli rozepsaný skutečně pestrý a bohatý pro-
gram, že si každý mohl vybrat to, co ho bude bavit nebo co potřebuje 
procvičit se svým psem. Z výcviku jsem byla nadšená. Roxinka je už 
devítiletá a tím, že je nemocná, jí dost ulevuji a tak to bylo znát při 
zkouškách, ale pan rozhodčí Beníšek má zlaté srdíčko.

Výtvarná soutěž Udělej si svého psa sklidila 
nadšení úplně u všech
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Zato náš nový přírůstek do rodiny kříženec Jack, je pěkný rošťák 
a za něj moc děkuji cvičitelkám Kačce a Zuzzi, s ním ještě bude práce.

Počasí nám přálo, vycházky a tréninky v lese byly super, papáníčko 
nemělo chybu, vařili na 1, ubytování bezva, užili jsme si koupání 
v bazénu, které bylo krásně osvěžující.

Ještě jednou velký dík za milé, vstřícné chování cvičitelek, 
za krásnou atmosféru v milém prostředí. Budeme se těšit na příští 
rekondici!  Všechny vás zdraví Eva Vašková, Babi, Roxi a Jack

P. S. Jen jediné, co mě ničilo, byly matrace v posteli, ty už něco 
pamatovaly... ty mi dávaly zabrat. 

@ @ @ Velmi rád bych vám tímto všem poděkoval za úžasný 
rekondiční pobyt v Líchovech, jenž byl pro mě i Julii nejen týdenním 
dobrodružstvím plným zážitků a sympatických seznámení, ale 
zejména přínosným tréninkovým programem doprovázeným řadou 
zajímavě vzdělávacích besed. 

Kdybych na vlastní kůži nezažil, asi bych neuvěřil, kolik se dá 
do jednoho týdne, nabitého tréninkovým programem, vtěsnat dalších 
aktivit a doprovodných akcí typu odlévání psích tlapiček či návštěvy 
Sedlčanského muzea, za což vašemu týmu musím vyseknout hlubokou 
poklonu a vzdát hold výborné organizaci celé akce. 

Velmi jsem ocenil i výběr místa pobytu v uzavřeném a téměř 
panensky opuštěném místě s nádherným výhledem na hladinu slapské 
kaskády a borovicovým hájem tvořícím přilehlé okolí, které sice 
bylo svým terénem náročnější, nicméně nabízelo mnoho příležitostí 
k letním kratochvílím a vybízelo k dlouhým procházkám s našimi 
čtyřnohými kamarády, čehož jsme s Julií využili a poznávacími 
výpravami postupně nacházeli další zajímavá místa k odpočinku 
a relaxaci. Čímž se dostávám k dalšímu elementu, který mě potěšil 
a nadchnul neboť jsem z prvopočátku ani nevěřil, že dotazníky 
vyplňované před vlastním zahájením pobytu, mají i jinou než anketní 
funkci a tak jsem jim nepřikládal takovou váhu jakou by si zasloužily. 
Jaké bylo mé překvapení, když jejich obsah byl již v samém 
úvodním večeru přednesen jako součást individuálního klientského 
programu na přání a tak mé letmo zapsané a s úsměvem na tváři 
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přednesené přání o společném vaření a kondičním plavání se stalo 
zanedlouho skutečností, čímž bych chtěl jmenovitě poděkovat mým 
spoluplavkyním Katce a Verče plnícím mé bláznivé přání, či Jarovi, 
který neváhal šikovně skrýt mé grilem připálené maso a nahradit je 
poživatelnými a vynikajícími steaky. 

Je toho hodně, co se za tento týden ve vaší milé společnosti událo 
a stálo by za popis, nicméně mé sdělení k vám mělo být stručné 
a věcné poděkování s dovětkem, že tímto pobytem se prohloubil 
nejen vztah s mou milovanou Julií, ale stal jsem se i součásti něčeho, 
co by se dalo nazvat helppesáckou rodinou, za což jsem vám vděčný 
a těším se opět na viděnou.

Váš nezmar a věčně nedochvilný klient Honza s Julií

Tak to byl jen kratičký výběr reakcí na letošní rekondiční pobyt 
našich klientů. Rádi bychom také poděkovali paní redaktorce 
z Příbramského deníku Marii Břeňové za její zájem o problematiku 
lidí s postižením a jejich chlupatých pomocníků. 

www.helppes.cz nebo facebook
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7. 12. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky 
20. 11. Vzdělávací program pro studenty Univerzity Pardubice 
7. 11. Slavnostní vyhlášení soutěže „Neziskovka roku“ – Díky hlasům 
všech našich fandů a příznivců . . . bylo jich více než 5600, jsme se stali vítězi 
v kategorii „Cena veřejnosti“. Tato cena je pro nás velmi významná, protože 
víme, že to co děláme má smysl a ví a ocení to i veřejnost. Děkujeme!
3. 11. Mezinárodní konference ADEu v Belgii 
23. –25. 10. NON HANDICAP Praha – veletrh 
Non Handicap Praha. Jako každý rok jsme měli 
několik vzdělávacích prezentací pro návštěvníky 
veletrhu. A ve čtvrtek za námi dorazilo na trénink 
i několik našich klientů. 
12. 10. Pohovory s novými žadateli o psí 
pomocníky 
10. 10. Zkouška asistenčního psa – Anička – dnes 
Anička úspěšně splnila zkoušku asistenčního psa 
a za pár dní pojede ke své nové paničce Valentýnce 
(viz foto).
9. 10. Trénink v Ostravském supermarketu 
– Zuzzi s Katkou a jejich svěřenci využili volné 
chvilky v Ostravě a šli si zatrénovat do tamního 
supermarketu. 
9. 10. Prezentace ve stacionáři v Ostravě 
5. 10. Světový den zvířat – v Centrálním Parku 
v Praze na Pankráci se jako každý rok konala velká psí akce na oslavu Světového 
dne zvířat. Rádi jsme opět přijali pozvání od Nadace na ochranu zvířat. 
5. 10. Den zdraví Prahy 13 – v poledne měli návštěvníci akce příležitost 
shlédnout ukázku výcviku a dovedností asistenčních psů. 
3. 10. Golfový turnaj Konopiště – dnes jsme slavnostně obdrželi šek z Golf tour 
na 2500 Kč. Moc děkujeme DMAXu.
30. 9. Community Days Staropramen – ve dnech 30. 9. až 2. 10. Se u nás díky 
„Staroprameňákům“ děly velké věci, více na straně 8.
28. 9. 3. Pražský chovatelský den – tato příjemná akce probíhala v Újezdě nad 
Lesy. Díky pořadatelům jsme mohli naši práci a práci asistenčních psů představit 
ve dvou ukázkách dovedností psích pomocníků.
27. 9. Slavnostní ukončení charitativního golfového turnaje – díky Nadaci 
Naše dítě je výtěžek z tohoto charitativního turnaje věnován ve prospěch naší 
klientky a asistenčního pudlíka Kima. Děkujeme! 

Kalendář akcí aneb, 
co jsme všechno stihli v roce 2013
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24. 9. Setkání pracovní skupiny MČ Praha 5 
23. 9. Vzdělávací program v Park Line International School – trenérka Zuzzi 
lektorovala vzdělávací program pro děti v angličtině a předala tak povědomí 
a psích pomocnících mezi další skupinu lidí.
21. 9. Mezinárodní den neslyšících 

19.– 22. 9. Mistrovství světa FCI – v Roudnici nad Labem se konalo MS FCI. 
Tento ohromný kynologický svátek jsme si nemohli nechat ujít. V neděli jsme 
měli tu čest předvést naši práci 
celému světu v rámci hlavního 
programu – tradiční i netradiční 
ukázku dovedností asistenčních psů 
a vodicí kobylky Katrijn (viz foto).
19. 9. Den Přírody na Praze 11 
– v rámci oslav 37. narozenin 
Jižního Města se konal u metra Háje 
„Den přírody“, kterého jsme se rádi 
zúčastnili. Samozřejmě nechyběly 
ani ukázky dovedností asistenčních 
psů v podání labradora Diega a jeho 
trenérky Pavly.
16. 9. Návštěva divadla – helppsí 
studenti Cave a Goliáš si užili divadlo. A že bylo co si užít. Ivana Chýlková, Jan 
Potměšil a Jana Stryková byli ve hře „Hlava v písku“ naprosto úžasní. 
10. 9. Zkouška asistenčního psa – Klea a Kimi – dnes Klea a Kimík úspěšně 
složili zkoušku asistenčního psa.
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9. 9. Den NNO Praha 5 – příjemná akce, kterou každoročně pořádá městská část 
Praha 5. Děkujeme za možnost prezentovat naši činnost. 
7. 9. SUPER DEN – Super den probíhal pod záštitou zástupce starosty Městské 
části Praha JUDr. Petra Lachnita, více na straně 3.
4. 9. Canisterapeutické odpoledne na Palatě – dnes jsme se zúčastnili 
příjemného odpoledne pro klienty Domova pro lidi se zrakovým postižením 
Palata. Katka s pudlíkem Kimem a flatíkem Balůem a dva z našich aktivních 
canisterapeutických týmů – Pavel s borderkou Olivou a Tomáš s šeltiákem Sidem 
představili klientům Palaty canisterapii. 
3. a 6. 9. Dobrovolnický den v rámci projektu „Zapojím se“ – děkujeme 
dobrovolníkům, kteří dnes pomohli, v rámci projektu „Zapojím se“, s přípravami 
areálu na Super den. 
24. 8. Slavnostní ukončení Poháru mistrů evropských zemí v softballe žen 
10. 8. Rekondičně-integrační pobyt pro klienty Helppes, více na straně 17
5. 8. Atty z Annenských zahrad – test – Attynka s novou paničkou Viki dnes 
složily test před nezávislou rozhodčí a zástupci úřadu. 
4. 8. Benefiční akce pro Koňskou záchytnou stanici v Bohuslavicích
27. 7. Pohovor s novým žadatelem o asistenčního psa 
25. 7. Natáčení časosběrného dokumentu pro Českou televizi – ve dnech 25. 
a 26. 7. proběhlo v našem areálu další natáčení časosběrného dokumentu pro 
Českou televizi. 
21. 7. CACIT Dobříš – stejně jako loni se nám dostalo té cti, účastnit se 
nedělního doprovodného programu této vrcholné soutěže. Naši psí studenti 
ukázali přítomným divákům, co umějí. 
18. 7. Natáčení pro Českou Televizi 
17. 7. Vzdělávací program pro Stanici Přírodovědců – Dnes se k nám 
do areálu přišla podívat skupinka dětí ze Stanice přírodovědců v Praze. 
16. 7. Návštěva z Nadace Naše dítě a RENOCAR – měli jsme moc milou 
návštěvu z Nadace Naše dítě a z RENOCARu, kteří jedné naší klientce 
profinancují psího pomocníka. Děkujeme. 
3. 7. Katrijn ve vysílání TV NOVA – Katrijnka se zase stala mediální hvězdou, 
záznam z televizních novin najdete na TN.CZ (15. minuta).
24. 6. Kurz „Osobnostní rozvoj“ – sem jsme se moc těšili, protože přednášela 
naše skvělá mentální koučerka MgA. Petra Lekešová–Krajčinovič. Kurz byl 
výborný a velmi nás obohatil.
23. 6. PesFest – den věnovaný psům ... tam zkrátka Helppesáci nemohli chybět. 
22. 6. MDA RIDE – už loni se nám dostalo té cti zúčastnit se této velkolepé 
dobročinné akce spolu se super lidičkama z MDA RIDE clubu. Senzační den 
strávený mezi motorkáři. Věříme, že jsme ukázkou práce asistenčních psů 
zpříjemnili účastníkům dopoledne. 
20. 6. Den dětí s Wüstenrotem – společná akce s jedním z našich firemních 
donátorů. Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit.

http://mdaride.cz/?p=1101
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20. 6. Zahradní slavnost společnosti RSJ – moc jsme se těšili a doufáme, 
že jsme ukázkou práce asistenčních psů zpestřili program. Asistenční fenky 
ve výcviku – Enie a Anička si akci náramně užily.
18. 6. Předání šeku ZŠ Jarov – děkujeme za krásný finanční dar 4600 Kč 
žákům ZŠ Jarov.
17. 6. Týden Sportu v České Třebové – 17. – 21. června proběhla v České 
Třebové velká sportovní akce s názvem „Týden sportu“. Díky našemu 
dobrovolnému spolupracovníkovi Mirečkovi jsme se jí v doprovodném 
programu zúčastnili s ukázkami dovedností asistenčních psů. Katka, Jaro, flatík 
Balů a pudlík Kimi měli malinko maraton, ale vše báječně zvládli.
17. 6. Vzdělávací program pro MŠ Bezová – děkujeme Praze 4 za možnost se 
prezentovat.
13. 6. Vzdělávací program pro ZŠ družina Na Dlouhém lánu – děkujeme 
nejen za krásný finanční dar, ale také za horu pamlsků pro Helppsí studenty.
12. 6. Vzdělávací program v knihovně Anděl – děkujeme za možnost se 
prezentovat.
12. 6. Vzdělávací program pro MŠ Plamínková – děkujeme za možnost se 
prezentovat.
11. 6. Vzdělávací program pro MŠ Sedlčanská – děkujeme za možnost se 
prezentovat.
9. 6. Seminář o poslušnosti se Zuzanou Daušovou – seminář se konal 
na cvičišti v Dolních Jirčanech. Přišla skupina fajn lidí, kteří měli o tuto tematiku 
opravdu zájem. Příjemnou teorii zakončila praxe.
1. 6. Benefiční koncert „Psí kusy“ 
31. 5. Vzdělávací program pro MŠ Peroutkova – děkujeme za možnost se 
prezentovat.
30. 5. Dobrý den, Kociánko – byli jsme pozváni na den otevřených dveří 
na Kociánce v Brně. Akce byla moc příjemná. O problematiku asistenčních psů 
byl veliký zájem, čtyři ukázky jejich práce mluví za vše. Děkujeme mnohokrát, 
že jsme se mohli zúčastnit.
29. 5. Konference na téma „Co čeká neziskové organizace v roce 2014“
29. 5. Seminář „Sociální služby v ohrožení“ – zajímavý seminář, který se 
opět týkal přelomového roku 2014. Jedním z přednášejících byl také Ing. Marek 
Šedivý, prezident AVPO.
28. 5. Návštěva zástupců ČEZu – měli jsme v našem centru milou návštěvu. 
Po mailové dohodě o nové spolupráci s ČEZem nás dnes několik dam navštívilo 
osobně. Děkujeme. 
25. 5. Psí den ve Kbelích – To by bylo, aby Helppesáci chyběli na Psím dnu. 
Bohužel stejně jako loni bylo ošklivé počasí a program proto nemohl být 
dodržen. I tak jste mohli shlédnout ukázku práce asistenčních psů a psů dalších 
pracovní odvětví.
24. 5. ABI REHA – jako každý rok jsme se rádi účastnili akce v Pardubicích.



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 25

23. 5. Kurz „Jak oslovovat firemní dárce“ – kurzu se zúčastní Pavla a Natálie. 
Tohle je velmi důležité téma.
23. 5. Bambiriáda – tato čtyřdenní akce na Dejvické, na kterou jsme byli 
pozváni, byla velmi příjemná. Děkujeme Nadaci Leontinka za pozvání 
a za možnost se zde prezentovat. 
22. 5. Charitativní akce ZŠ Jarov – Tato základní škola s námi spolupracuje 
již několik let a všechny společné akce jsou moc prima. Děkujeme za pozvání 
a za podporu všem, kteří si dnes něco koupili na stánečku, protože podpořili 
výcvik asistenčních psů pro lidi s postižením. 
21. 5. Natáčení pro TV NOE 
20. 5. Kurz „Etika v sociálních službách“ – kurzu se zúčastnila Verča a Katka. 
18. 5. Volejbalista roku – na slavnostním vyhlášení Volejbalisty roku byl 
slavnostně představen nový charitativní projekt PINKÁME PRO. Díky holkám 
a chlapcům z české volejbalové reprezentace byla 1. nasbíraná částka 70 000 Kč. 
Penízky se sbírají na asistenční fenku Julku, která pomáhá Janu Serbusovi. 
14. 5. REHAPROTEX Brno 
11. 5. Výstava psů Hradec Králové – na výstavě jsme se účastnili s naším 
doprovodným programem.
7. 5. Pan Marek s vodicí kobylkou Katrijn – Katrijn vedla dalšího zájemce 
z řad osob se zrakovým handicapem.
6. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Jarov u nás v Helppesu
4. 5. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu 
vodicích psů
26. 4. Vzdělávací program pro žáky MŠ Blatenského – děkujeme za možnost 
se prezentovat.
25. 4. Valná hromada AVPO – valné hromady AVPO (Asociace veřejně 
prospěšných organizací) se za Helppesáky zúčastnila Zuzana s Verčou.
25. 4. Helppesácko-Staropramenní Banner na Plzeňské – ode dneška zdobí 
plot na Plzeňské ulici nový banner připomínající generální partnerství Helppes 
a Pivovary Staropramen. 
22. 4. Seminář o auditu a výroční zprávě – děkujeme firmě KPMG 
za uspořádání tohoto kurzu. 
20. 4. Canisterapeutické zkoušky– ve spolupráci s Psychiatrickou léčebnou 
Bohnice proběhly Canisterapeutické zkoušky. Z 11 přihlášených týmů splnilo 6. 
Gratulujeme úspěšným týmům a vítáme je mezi „CT-teamy působící pod 
ŽLUTOU ZNAČKOU“.
11. 4. FOR PETS – 11. – 14. dubna proběhl již 3. ročník veletrhu chovatelských 
potřeb pro domácí zvířata a my jsme byli již po třetí u toho. 
10. 4. Den Zdraví České zemědělské univerzity v Praze – dnes se uskutečnil 
historicky 1. ročník akce, jenž jak název napovídá byla zaměřená na zdravý 
životní styl, péči o tělo a životní prostředí. Největší celebritou byla naše vodicí 
kobylka Katrijn.
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6. 4. Poděbrady s MDA RIDE – velká motorkářská akce v Poděbradech 
a Helppes byl u toho. Děkujeme za možnost se prezentovat.
27. 3. Vzdělávací program pro ZŠ Horáčkova –
20. 3. Vzdělávací program pro ZŠ Černošice – od 11:00 se konala přednáška 
s ukázkou dovedností asistenčních psů pro žáky ZŠ Černošice. 
19. 3. Vzdělávací program pro studenty Dopravní školy Praha 1
8. 3. Reportáž 5 + 2 dny – už se moc těšíme na reportáž v týdeníku „5 + 2 dny“ 
v rubrice Na vlastní kůži. Materiály na ni u nás sbíral redaktor, který se u nás, 
shodou okolností, před nějakou dobou ucházel o pracovní pozici, ale nakonec se 
rozhodl pro novinařinu. Děkujeme mu za jeho snahu nás zviditelnit a že ho naše 
práce stále zajímá.
28. 2. Canisterapie na Palatě – v domově pro zrakově postižené – Katka 
s pudlíkem Kimem a Zuzzi s goldenkou Enie byli na canisterapii v domově pro 
zrakově postižené na Palatě. 
8. 2. Trénink s králičkou Bobinou 
7. 2. Převzetí daru od Báry Nesvadbové v divadle Minor 
5 .2. Nové pelíšky 
1. 2. Hafíci dostali nové krásné hračky – spousta z vás se ptala, proč nemají 
pejsani k dispozici hračky. Bylo to proto, že když se ve chvilkách klidu nudili, 
tak žádné nevydržely. Jelikož nám ale byly doporučeny speciální velmi odolné 
„nezničitelné“ hračky, tak jsme jim je pořídili. 
31. 1. Seminář masáže psů – jelikož je povinností, a pro nás milou, dále se 
sebevzdělávat, byl některým z nás (Zuzana, Verča, Katka a Zuzzi) dopřán 
kurz psích masáží. Díky výborné lektorce Julii Robertson jsme se naučily, 
jak „rozmazlovat“ naše psí studenty. Celodenní kurz s námi absolvovaly dvě 
goldenky – Bony a Enie, které si to celodenní „poflakování“ náramně užily. 
A z Katky a Zuzzi se staly certifikované „psí masérky“.
29. 1. Vzdělávací program pro MŠ Bělohorská – už od raného dětství učíme 
veřejnost, jak se mají lidé chovat k asistenčním psům a co takový asistenční pes 
dovede. Dětičky z mateřských škol bývají skvělé publikum. 
18. 1. Výroční konference Staropramenu – slavnostní předání 
šeku
15. 1. Psi v nových kotcích – dnes nastal pro naše psí 
studenty velký „den D“. Konečně se mohli přestěhovat 
do nových kotců. 
13. 1. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – 
Záskok (pro Helppes).
4. 1. Dárečky pro pejsky – Dnes donesla 
Katka dárečky pro pejsky od dětí ze ZŠ 
Rychnovská. Děkujeme!
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Všem, kteří nás 
podporují, přejeme 
do nového roku hodně 
zdraví a mnohokrát 
děkujeme!!!



28 Helppsík

Přátelé,
to je z letošního čtvrtého čísla Helppsíka všechno.  
Přejeme vám všem do nového roku hlavně hodně 
zdraví !!!

Mějte se všichni moc hezky, užívejte si přírody, 
opatrujte se a v roce 2014 se nad stránkami našeho 
bulletinu těšíme na shledanou. 

Máme vás všechny moc rádi.
Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické zpracování
Bohdan Bezvoda, fotografie archiv o. s. Helppes, Jan Šimeček.

Hele, dárek... že by 
rýžový dortík... ?  Ten bych 

si ke štědrovečerní večeři  
docela dal!


