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Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené o. p. s. ® vám letos nabízí své druhé vydání čtvrtletníku 
Helppsík. Během předchozích měsíců 
jsme stihli spoustu věcí. Více se dočtete 
na následujících stranách.

Helppsík

Velká bitva v pražských Letňanech ...
Ze soutěže, která nemá ve světě obdoby, se stává tradice. Jak 
obstála jediná psí pomocnice, kterou si majitelka na vozíčku 
vycvičila sama? 

V sobotu 2. května se v praž-
ských Letňanech konal již 11. 
ročník Mistrovství ČR ve vý-
konu vodicích psů a zároveň 
také 6. ročník Mistrovství ČR 
ve výkonu asistenčních psů.

Záštitu nad oběma mistrov-
skými soutěžemi přijalo Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí 
ČR, Magistrát hlavního města 
Prahy a městské části Praha 5 
a Praha 18. 
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Mistrovství 
podpořily:

Děkujeme!
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Úspěch této sportovní akce je velmi závislý na sponzorech. Orga-
nizátoři měli zajištěný pitný režim, dárky pro dobrovolné pomocníky 
i rozhodčí a překážky do umělé dráhy pro vodicí psy díky generál-
nímu partnerovi Helppes – Pivovarům Staropramen a. s., perfektní 
ozvučení díky Zubní klinice Key Dental a soutěžící dostali krásné 
poháry, které věnoval Český kynologický svaz, kvalitní krmení pro 
jejich psí pomocníky a další dárky 
od Vafo Praha s. r. o. (Brit) a pře-
krásné a hodnotné ceny díky daru 
ČEZu. 

Díky generálnímu partnerovi 
Pivovarům Staropramen a. s., kte-
rý věnoval Sládkovy limonády, 
Cooly a nealko piva nejen pro or-
ganizátory, ale také na prodej pro 
návštěvníky mistrovství a výstavy, 
se podařilo na projekt Pomoc při-
chází na čtyřech tlapkách vybrat 
částku 1 340 Kč. 

Letošního mistrovství asistenč-
ních psů se zúčastnila rovněž vo-
zíčkářka, která si svou psí pomoc-
nici vycvičila sama a poměřila své 
síly se 14 majiteli asistenčních psů 
vycvičených profesionální orga-
nizací. Marta Pöchmannová s kří-
ženkou Terezkou byla spokojena s 
vysokou úrovní celé soutěže a ob-
sadila 2. místo. 

Státní hymna však zazněla na počest Mistra ČR ve výkonu asis-
tenčních psů Bohumila Sokola (start. č. 12) a jeho zlatého retrívra 
Ralfa a Mistryně ČR ve výkonu vodicích psů, kterou se stala (a ob-
hájila tak loňské vítězství) soutěžící s těžkým kombinovaným han-
dicapem Viktorie Vrátilová (start. č. 16) s fenkou flat coated retrívra 
Atty z Annenských zahrad. 
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Smyslem obou mistrovských soutěží nebylo pouze najít Mistry 
republiky pro rok 2015, ale možnost setkání lidí s různými typy 
handicapů, kteří mají stejné potřeby a záliby. Úmyslem pořadatelů 
a neziskové organizace Helppes, spolu s Klubem speciálního výcvi-
ku Českého kynologického svazu, bylo představit práci asistenčních 
a vodicích psů nejširší veřejnosti. Letos se to zcela jistě podařilo.

Na soutěžní trase republikového mistrovství je rovněž cvik „odmítání 
potravy“. Asistenční, ani vodicí psi nesmějí byť jen na vteřinu pomy-
slet na to, že by si na ulici nebo od cizího člověka vzali něco 
na zub... např. piškot, páreček nebo jinou laskominu.
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Asistenční psi musejí umět opravdu 
hodně věcí... Nesnadný úkol pro psí 
tlamičku je přinášení křehkých před-
mětů. Například páníčkovy brýle.

Také australský silky te-
riér může být asistenčním 
psem. Chief de Alphaville 
Bohemia je moc šikovný.

Sledujte naše 
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/

helppes
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Rádi bychom všem poděkovali za Mistrovství ČR, za spoustu zážitků 
a nových zkušeností. Účastnili jsme se prvně, takže vše bylo pro 
nás nové a velmi cenné. Nejeli jsme vyhrát, ale právě zúčastnit se, 
nasbírat zkušenosti, vidět a pokud možno nebýt poslední, v což jsme 
se Spikem a Ondrou věřili.

Že se v tak výborné konkurenci umístíme na pátém místě, to 
bylo pro nás opravdu překvapení. A že navíc Ondra dostane pohár 
za nejlepšího juniora, to byla úžasná třešinka na úžasném dortu. 

Ondra měl ohromnou radost. Byl to pro něj 
náročný den. Pro oba byl náročný, i pro Spika, 
jak jsme vypozorovali. Nu, zkušenost pro nás 
a poučení pro příště. Takže ocenění a dárek byla 
hezká odměna a pěkná vzpruha, a taky „výzva“, 
do dalších dní.

Helpesáčci, moc vám všem děkujeme 
za spoustu zážitků a nových zkušeností. Připravit 
takové mistrovství, zajistit spoustu věcí, aby vše 

klaplo, určitě není jednoduché, vy jste to zvládli úžasně. A nejen 
zvládli, bylo znát, cítit, že jste do toho dali kus srdce. Při vší té 
starosti, kterou jste měli s organizací takové velké akce, jste se 
snažili ještě podepřít a povzbudit nás soutěžící, a asi zvláště nás, 
kteří jsme byli na mistrovství prvně.

Od loňského léta, kdy jsme byli na rekondicích, a vlastně prvně 
jsme se potkali s helppesáckou rodinkou, pořád jen poznáváme, 
jaká ta rodinka je, jak drží při sobě, jak se vzájemně podporuje. 
A pořád mě to vrací k tomu srdíčku. Kdo pracuje s postiženými, 
pomáhá postiženým a navíc, jako vy, cvičí pro postižené pejsky, 
vždycky to vypovídá o srdíčku. To je práce, ...to není práce, to 
je poslání, které se nedá přepočítávat na peníze, to je vždycky 
o srdíčku, a pokaždé zjišťuji, ne nezjišťuji, vím, že tým Helppes to 
srdíčko má hodně velké.

A ještě posílám odkaz: prehravac.rozhlas.cz/audio/3376652 
na pořad Českého rozhlasu Plzeň „Poradíme Vám“. Pan Stanislav 

@ @ @ Mail, který nás potěšil ... @ @ @
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Beníšek tam hezky povídá právě 
o mistrovství v Letňanech. Pan 
Beníšek je vynikající odborník 
ve svém oboru a úžasný člověk. 
A když jsem se zmínila o tom 
srdíčku, tak pan Beníšek ho má 
hodně velké a hodně vstřícné.
Při poslechu zmiňovaného 
pořadu jsem myslela na to, jak 
se hezky dostává do povědomí 
lidí, že existují asistenční 
pejskové a jak dovedou 
pomáhat postiženým. Což mě 
také přivádí na myšlenku, 
že v plzeňském kraji se 
o asistenčních psech vlastně ani moc nemluví respektive nemluvilo. 
Proto bylo hezké, že v pořadu plzeňského rádia o tom pan Beníšek 
(na fotu) mluvil.

Že asistenční psi existují, to lidé vědí, ale až když jsme se zde 
začali pohybovat se Spikem, tak lidé začali zaznamenávat, že takoví 
pejskové existují jaksi doopravdy, že umějí pomáhat a opravdu 
pomáhají. Připomnělo mi to jednu příhodu kdysi z vlaku, když 
si pan průvodčí přál vidět, že Spike opravdu umí podat klíče, že 
opravdu umí sundat rukavici, podat peněženku… tak si Spike 
vysloužil pamlsek a uznání od pana průvodčího, který pěkně 
kulil oči. A to nebyla jen tato příhoda ve vlaku. Spike upoutává 

pozornost vlastně všude kam přijdeme, všude 
zaznamenám pohledy a zaslechnu jak lidé, 

zvláště maminky malým dětem, špitají, co 
takový pejsek umí a jak dovede pomáhat.

Že je Spike vycvičený v Helppsu (nejenže 
to má napsané na vestičce a každý to hned 
študuje), k tomu se hrdě hlásíme a kdo se 

ptá, tomu podáváme informace.
Moc vás všechny zdraví

Urbánkovi, Ondra a Spike z Nezvěstic



8 Helppsík

Začátkem května navštívily naše trenérky 
Domov pro seniory v Habrové ulici na Praze 3. Psí 
„holky“ předvedly, jak pracují asistenční psi, lidský holky si pak 
s babičkami a dědoušky hezky popovídali. 

Návštěva mezi seniory

Sledujte naše 
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/

helppes
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Moc nás těší, že se také 
v letošním roce konalo be-
nefiční představení Žižkov-
ského divadla Járy Cimr-
mana, které bylo věnované 
naší neziskové organizaci. 

Tentokrát to byla hra Záskok. Jsme vděčni za dlouhodobou a pro 
nás velmi významnou podporu 
celému souboru a zejména pak 
jeho ředitelce Mgr. Janě Rumle-
nové a šéfovi uměleckého pro-
vozu Radimu Jezdinskému.

Letos jsme díky divákům, 
kteří si koupili vstupenky na Zá-
skok, a podpořili tak nejen naši 

organizaci, ale zejména naše klienty, obdrželi šek na 117 800 Kč. 
Mnohokrát děkujeme!

Cimrmani 
„zaskakovali“ 
pro Helppes
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Máme Statečné psí srdce
 ... a hned dvě!

Statečné psí srdce, jako partnerská anketa Zlatého záchranář-
ského kříže, je jedinečné ocenění tohoto druhu v České republice 
vůbec. 

Do projektu jsou zapojeni jak odborníci z různých bezpečnostních 
a záchranářských profesí, tak široká veřejnost. Nominovat svého psí-
ho hrdinu mohl každý prostřednictvím formuláře na internetových 
stránkách. 

Posláním ankety je nejen ocenění výjimečných psích činů ve-
doucích k záchraně života, ale také upozornění na každodenní práci 

a pomoc našich čtyřnohých přátel, 
kterou nám, lidem, poskytují. 

Nominovat lze také ty psy, kte-
ří pomáhají chránit lidský život či 
zdraví každý den, například hrdiny 
ze světa asistenčních či vodicích 
psů. Cílem celého projektu je ukázat 
a ocenit, jaký význam může v dneš-
ní době mít soužití člověka a zvíře-
te, a zároveň podpořit pozitivní spo-
lečenskou roli, jakou má dobře ve-
dený vztah mezi psem a člověkem. 

Anketa je vyhlašována v katego
riích: Záchranný čin neslužebních 
psů – laiků; Záchranný čin služeb-
ních a záchranářských psů; Pomá-
hající srdce (ocenění dlouhodobě 
pomáhajícího psa); Spící srdce (oce-
nění In memoriam) a Cena hlavního 
partnera.
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V kategorii „Pomáhající 
srdce“ získal ocenění němec-
ký ovčák Cave Gymor, který 
pomáhá své paničce Terezce 
(foto na str. 10; více o této 
dvojici na str. 12). 

Cenu hlavního partne-
ra získala fenka flat coated 
retrívra Colettka, asistent-
ka epileptika Václava (foto 
vpravo). 

Oběma našim klientům 
k oceněním upřímně gratu-
lujeme.
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Včera byli Terezka s Kavískem 
(Cave Gymor), opravdu jen náho-
dou, vyučovací pomůckou pro bu-
doucí lékaře. Na chodbě nás potkala 
paní profesorka a byla tak unešená 
z Kavči a Terky, že mě požádala, 
jestli by se na ně studenti mohli při 
vyšetřování dívat. Když nám slíbila, 
že nebudou na nikoho sahat (pod-
mínka Terky, bylo jich moc a všich-
ni cizí… Terka je autista), tak nás 
doprovázeli po všech vyšetřeních, 
na sono, na odběr krve, byli i při 
ambulantním vyšetření. 

Strašně je zajímalo chování 
psa v ordinacích či místnostech 
s přístroji. Byli nadšení Kaviho 
profesionalitou a přátelstvím 
k lékařům. Jeden starší lékař 
si vzal Kaviho hlavu do dlaní 
a povídal mu, jak je důležité, že 
Terezce pomáhá (to bylo hodně 
emotivní) a že mu ji vždycky musí 
přivést na kontrolu, protože, když 
se studenti ptali, co by se stalo, 
kdyby Terezka Kaviho neměla, tak 
tenhle moudrý lékař řekl: „Kolego, 

bez toho psa bych to děvčátko nikdy neošetřil a nevyšetřil, možná 
násilím a pod narkózou a její zdravotní stav by byl ještě vážnější, 
než je. Je jisté, že dobrovolně by nikdy nepřišla, proto když uvidíte 
pacienta s jeho asistenčním psem, dívejte se na psa, on vám vždy 
řekne, jak se máte k jeho pánovi chovat. Terezka je na svého psa 
právem velmi pyšná, a tak když začnete pochvalou pejska, nikdy 
nic nezkazíte.“ Oním moudrým lékařem byl MUDr. Jaroslav 

Lékaři jsou z Kavíska nadšeni!
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Zikmund, CSc., z odd. ultrazvukové diagnostiky ve Vinohradské 
nemocnici.

Stejný přístup má také MUDr. Marie Finková z odd. endokrino-
logie. Ta zjišťuje, jak je Terka návštěvu od návštěvy lepší, myslím 
psychicky, je vyrovnanější. Dr. Finková si je dokonce vyfotila a všu-
de se jimi chlubí. Nebo MUDr. Magda Srbová z odd. alergologie… 
ta je vždycky naměkko. Než Terce změří dýchání, Kavi je odložený 
na volno, čeká, hezky se stočí do klubíčka, nikde nepřekáží. Paní 
doktorka je z něj nadšená. Ani na sestřičky nesmím zapomenout! 
Nepoznala jsem trpělivější a laskavější a hlavně milující pejsky... 
na Vinohradech jsou skutečně hodně osvícení.

Nikdo nepochybujeme o tom, že sebrat Terce Kavíska, tak můžu 
počítat s bleskovým návratem bledé, tiché uzavřené dívenky, zlome-
né odchodem nejlepšího přítele, a to vážně nikdo nechceme. 

Kavísek oslavil třetí narozeniny, dostal veliký balon, má ho moc 
rád, pořád ho někde s Terkou honí. Je pořád takový líbezníček maz-
livý, radostný, když si hraje, ale zároveň citlivý pomocníček, když 
má Terezka nějakou bolístku. Máme ho doma už přes rok, ale pořád 
nás nepřestává překvapovat svým laskavým chováním. K Terce je 
neuvěřitelně empatický, on si hlídá každý její pohled, aby mohl spl-
nit snad i myšlenku. Je zlatý. Mám pocit, že ho všichni milujeme víc 
a víc a on nám to krásně vrací.

Hezký den všem přejí Nováci

… netrvalo dlouho a do naší mailové schránky přišel další dopis 
od paní Novákové. Tentokrát však méně šťastný. Bohužel lidská 
omezenost nemá hranice – posuďte sami…

Dobrý den, paní Daušová, 
opět jsme se setkali s lidskou hloupostí. Tentokráte v Kauflandu 
v Žatci. V klidu jsme nakupovali a vyběhl na nás ochrankář, že 
Kauflandy mají nastaveno, že tam psí asistenti nesmějí, ani vodicí.

Pravda to není. Mluvila jsme s ředitelstvím, řeší to revizní komise, 
upozornila jsem je na neznalost zákona. Ujistili mě, že se to již nikdy 
nikde nebude opakovat, že se jedná o selhání lidského faktoru. Fak-
tem je, že se nám to opravdu v jiném Kauflandu nestalo.
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„Mistr“ ochrankář se kasal, že vodicího psa dovnitř nepustí, tak 
proč by pouštěl asistenčního Kavíska... Tak jsem mu dost razantně 
vysvětlila jeho ubohé a nezákonné chování. Terka to obrečela, se 
vším praštila, sedla si na zem ke psovi a držela se ho jak záchran-
ného kruhu. Luboš pana ochrankáře seřval, protože v tomhle nezná 
bratra, on prostě nedovolí, aby Terce někdo ubližoval. Vedoucí 
Kauflandu v Žatci nám dala za pravdu, průkazy jsme měli platné 
a situace je v revizním řešení, budu prý vyrozuměna.

Proč to všechno píšu? Ráda bych upozornila na nešvar, se kterým 
se v poslední době dost často setkávám. Ochrankáři rádi argumentu-
jí tím, že když hendikepovaného člověka, malé dítě či vozíčkáře do-
provází člen rodiny, tak už tam pes nemá co dělat, že není potřeba. 

Neznám zkušenosti ostatních vašich klientů, ale myslela jsem, že 
by bylo dobré na to vaše klienty upozornit, aby nebyli zaskočeni. 
My jsme teda tímto argumentem zaskočeni byli!

Krásné dny přejí
Nováci a pejskové ze severu

P. S. Před chvílí mi telefonoval šéf ochranky Kauflandu, že dojde 
k důkladnému proškolení všech zaměstnanců a hlavně k vysvětlení, 
co znamená asistenční pes pro autistu. Dovolila jsem si ho upozor-
nit, že od vás přicházejí pejskové i pro kardiaky, diabetiky, psi vo-
dicí, signální. Zaručil se, že pro všechny budou dveře do Kauflandu 
otevřené.

Stačilo mu pět minut, aby pochopil Kavískovu důležitost v Terez-
čině životě a dal mi k dispozici své soukromé telefonní číslo, kdyby 
náhodou… že se na něj můžu kdykoliv obrátit o pomoc. Se zaměst-
nancem prý to důrazně vyřešil, opakovat se to rozhodně nebude. 

... o týden později přišla další zpráva...

Krásný den, paní Daušová,
co se týká Terky a Kaviho…ano, jsou úžasní, na sobě absolutně 
závislí a nelze je oddělit, a Vy sama nejlépe víte, jak obrovský po-
krok Terka, díky Kavískovi, udělala, a proto mě dokáže naštvat 
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blbec, který svým 
zásahem dokáže 
ve vteřině zničit 
Vaši i naši práci 
a hlavně práci 
Kavouška. Hlav-
ně, že to dokáže 
ustát Kavi. Mu-
sím ho vždycky 
obdivovat, jak se 
jí přizpůsobí, když dojde ke zkratu, on si k ní přilehne, něžně do ní 
žďuchá čumáčkem, packou po ní šmátrá... Je to až dojemný, jako by 
jí říkal: Hele já vím, že je blbej, ale spolu to zase dáme.

Běžný pes by v takovém rozruchu asi tančil kolem, štěkal, ne-
vím…, ale Kavi nikdy nepřileje olej do ohně, on ho dokáže hasit, 
v tom je nepřekonatelný.

Hezký den všem Helppesánkům 
přejí Nováci 

A co na to ředitelka Helppesu Zuzana Daušová?
V problematice a nepochopení při přístupových právech osob s posti-
žením a jejich psích pomocníků je nutné v prvé řadě vycházet z Lis-
tiny základních práv a svobod a bylo by v rozporu s touto Listinou 
osoby s postižením jakýmkoli způsobem diskriminovat pouze proto, 
že jako kompenzační pomůcku pro usnadnění svého života používají 
asistenčního, signálního nebo vodicího psa.

Na výjimky v přístupových právech služebních psů osob s posti-
žením pamatují zákony, a to zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně ve-
řejného zdraví, který jasně hovoří o tom, že asistenční a vodicí psi 
mají se svým majitelem – osobou s postižením, povolen vstup i do 
všech provozoven s potravinami a zákon č. 372/2011 Sb. o zdra-
votních službách zase uděluje výjimku asistenčním a vodicím 
psům při vstupu a pobytu ve zdravotnických zařízeních.
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www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/

Sledujte naše 
www.helppes.cz nebo 

facebook.com/helppes
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit vašim příbuzným, 
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které 
máte rádi, k narozeninám nebo k svátku?

Nebylo by pěkné udělat radost hned 
dvakrát? Nejen obdarovanému, ale 
také tomu, od koho dárek koupíte?

Tričko přece užije každý… a jeli navíc s vtipným 
textíkem (Žeru psy, co mají za ušima. Táhneme za jeden 
provaz. Přispívám na psí kusy. Fandím psům, co se 
do toho umí zakousnout. Pomáhám tedy Psem.), je úspěch 
zaručený, to nám věřte.

Kromě triček máme také například 
náramky, náušničky, frisbee, jojo, 

propisky, samolepky, žetony 
do nákupních vozíků a spoustu 
dalších drobností.

Báječná je také 
„Paličkou praštěná 
kuchařka“. 

Koukněte se na naše 
webové stránky, možná 

vás budou inspirovat 
a našim asistenčním 

a signálním pejskům opravdu 
hodně pomůžete.

Báječné dárky

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
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Koncert pro Elišku
Benefiční koncert „Naděje pro Elišku“ se konal v modlitebně 
Církve adventistů sedmého dne v Peroutkově ulici na Praze 5. 

Svatostánek byl doslova nabit pozitivní energií. Na koncertě, který 
uváděl herec Svato-
pluk Schuller, se před-
stavily komorní soubor 
Fides a Smíchovský 
pěvecký soubor. 

V kasičce se v prů-
běhu koncertu nasbíra-
lo úžasných 27 257 Kč, 
za které všem návštěv-
níkům tohoto benefič-
ního koncertu moc dě-
kujeme. Výtěžek půjde 
na výcvik fenky Neli.
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Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci 
Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001. Symbolika udě-
lované ceny i jejího názvu je více než zřejmá: dobrovolníci jsou 
těmi, kdo pomáhá vykřesat jiskry lidství. 

Organizace HESTIA se již 20 let věnuje podpoře, rozvoji a propaga-
ci dobrovolnictví v České republice. Od roku 2001 uděluje HESTIA 
dobrovolníkům za jejich dlouhodobou práci ve prospěch druhých 
cenu s názvem Křesadlo. Křesadlo jako ocenění práce a odhodlání 
dobrovolníků, je symbolem vzniku něčeho krásného. Spojení ochoty 
pomáhat, převzetí zodpovědnosti za druhé, péče a lásky, ale často 
také odvahy vzepřít se jednoduchým řešením a snad i nechápavým 
reakcím druhých. 

V Praze probíhá slavnostní předávání již pravidelně za účasti pri-
mátora hlavní města Prahy a patrona ceny Křesadlo Tomáše Töpfera.
Jedním z oceněných byl také náš dobrovolný spolupracovník Tomáš 
Müller. Moc mu děkujeme za spolupráci a k ocenění mu upřímně 
gratulujeme!

Cena Křesadlo 2014
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Kalendář akcí, aneb co jsme letos už stihli ...

2. 5. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a ČR ve výkonu 
vodicích psů 
28. 4. Benefiční představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana – 
hra Záskok (více na str. 11)
25. 4. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka – máme čtyři 
nové klienty, pro které budeme shánět a cvičit jejich psího pomocníka 
„Made by Helppes“. 
22. 4. Vzdělávací program pro ŠD Čakovice 
21. 4. Vzdělávací program pro žáky ŠD Kolovraty
21. 4. Kurz „Jak si získat média na svojí stranu?“ – dnes se 
vzdělávala Zuzana s Verčou. 
18. 4. Trénink na Canisterapeutické zkoušky
18. 4. Benefiční koncert ve prospěch Elišky a flatky Nelinky – 
benefiční koncert byl skvělý. Svatostánek byl doslova nabit pozitivní 
energií. V kasičce se během koncertu nasbíralo úžasných 27 257 Kč, za 
které všem návštěvníkům moc a moc děkujeme (více na str. 14).
17. 4. Natáčení reportáže TV Nova – byla u nás natáčet TV Nova; 
tématem byla vodicí fenka Maggie.
17. 4. Trénink pana Mirka s Danem – jeden z posledních tréninků pana 
Mirka s Danečkem. Dana čeká zkouška, a pak už budou jenom spolu.
16. 4. Trénink paní Marie s Bénem 
14. 4. Vyhlášení Křesadla – gratulujeme našemu dobrovolnému 
spolupracovníkovi Tomášovi k získání Křesadla za rok 2014; 
z 46 nominovaných získalo cenu 10 dobrovolníků (více na str. 15).
13. 4. Předání Goldenka Arnieho nové paničce – v týdnu od 13. do 17. 
dubna byl předán a secvičen s novou paničkou Věrkou goldenek Arnie. 
Přejeme jim skvělý společný život.
12. 4. Socializační procházka centrem Prahy – dnes se konala další 
socializační procházka pro naše frekventanty kurzů společenské výchovy.
10. 4. Trénink pana Jana s Beth 
10. 4. Trénink Elišky s Nelou
8. 4. Trénink na Mistrovství ČR asistenčních psů a Mistrovství ČR 
vodicích psů
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8. 4. Prezentace pro oblastní 
odbočku Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých Kyjov 
– dnes se za námi přijela podívat 
skupinka zrakově handicapovaných 
osob z kyjovské odbočky SONS. 
Připravili jsme si pro ně ukázku 
práce asistenčních psů a kdo chtěl 
měl možnost projít se se simulátorem 
vodicího psa, tzv. DOGSIMem
(viz foto) a s naší vodicí kobylkou 
Katrijn. 
3. 4. Návštěva Michala s Wilíkem
1. 4. První návštěva pana Jiřího za pudlíkem Gerrym 
1. 4. Vašek s Colettkou ve Snídani s NOVOU
1. 4. Vyhlášení ankety „Statečné psí srdce 2014“– dva naši Helppsíci 
získali toto krásné ocenění. V kategorii „Pomáhající srdce“ (ocenění 
dlouhodobě pomáhajícího psa) získal ocenění německý ovčák Cave 
Gymor, který pomáhá své paničce Terezce (autistka). Cenu hlavního 
partnera získala fenka flat coated retrívra Colettka, asistentka epileptika 
Vaška. Oběma k oceněním moc gratulujeme (více na str. 8).
1. 4. Návštěva pana Houdka za Samem
31. 3. Ukázka práce Helppsíků pro studentky ERASMU – moc 
děkujeme za sponzorský dar, který podpoří výcvik asistenčních 
psů. (Erasmus je program EU podporující zahraniční mobilitu 
vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském 
vzdělávání v Evropě.)
31. 3. Odreagování s Limonádovým Joe – další skvělý koncert Karla 
Kahovce a skupiny George & Beatovens. 
27. 3. Návštěva pana Jana za Betinkou
26. 3. Pracovní setkání (komunitní plánování Prahy 5) – letošní první 
setkání pracovní skupiny – komunitní plánování Prahy 5.
26. 3. Beseda s ukázkami v knihovně Lužiny – besedu vedla trenérka 
Katka a Dan s Amandou prezentovali práci asistenčních psů. 
25. 3. Natáčení ČT pořadu Gejzír 
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25. 3. Setkání zástupců společnosti RSJ, Nadace RSJ 
a podporovaných nestátních neziskových organizací (NNO) – moc 
milé setkání ve firmě RSJ, která je naším dlouhodobým podporovatelem. 
Setkání se věnovalo projednání změn a představení nově vzniklé Nadace 
RSJ.
23. 3. Dlouhodobý kurz „Pracovník v sociálních službách“
21. 3. Test chování psa na veřejnosti – Praha 5, Anděl
19. 3. Vzdělávací program pro žáky z Riverside School – představení 
práce psích pomocníků proběhla u nás v areálu, celá prezentace byla 
vedena v angličtině.
18. 3. Trénink s klienty v Praze – klienti rádi využívají možnosti 
pravidelných tréninků, které pro ně organizujeme. A my je samozřejmě 
moc rádi vidíme a máme radost z toho, jak jim společný život 
s Helppsíkem šlape.
17. 3. Trénink Elišky s Nelou
17. 3. Plénum Českého kynologického svazu – pléna ČKS se za Helppes 
zúčastnila Zuzana Daušová.
17. 3. – Vzdělávací program pro žáky z MŠ Chmelnice – další z mnoha 
vzdělávacích programů, které pro děti základních škol realizujeme. 
16. 3. RoadShow „Značky spolehlivosti“ – Praha – během března, 
dubna a května představuje AVPO ve všech krajských městech „Značku 
spolehlivosti“. RoadShow odstartovala v Praze a my jsme se jí jako jedni 
z prvních majitelů značky s radostí účastnili. 
13. 3. Trénink Elišky s Nelou – také Nelinka se poctivě připravuje na 
závěr tréninku, aby mohla jít brzy pomáhat své paničce Elišce.
12. 3. Trénink pana Mirka s Danem 
9. 3. Předání a secvičení labradora Badyho s novým páníčkem – 
v týdnu od 9. do 13. března byl předán a secvičen s novým páníčkem 
labrador Bady. Přejeme skvělý společný život.
9. 3. První letošní „Buřtování“ – Zuzana Daušová ví, jak překvapit nic 
netušící tým, druhá část pracovní porady probíhala u nového ohniště.
7. 3. Vyhlášení ankety „Kynolog roku 2014“ – jako každý rok jsme se 
zúčastnili vyhlášení ankety Kynologa roku. Všem gratulujeme. 
4. 3. Návštěva rodiny Polacsekových a Corinta
4. 3. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Pražačka 
2. 3. Reportéři z Prager Zeitung v Helppes 
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26. 2. Zkoušky asistenčních psů – Arnošt a Bady – gratulujeme 
Arnoštovi a jeho trenérce Zuzzi a Badymu s trenérkou Pavlou ke zkoušce 
asistenčního psa pro vozíčkáře.
26. 2. Trénink Michala s Wilíkem
25. 2. Slavnostní udílení ceny „Prima Zlatá Pecka“ – za reklamní 
kampaň Super dne 2014 – rádiový spot a plakáty (tištěná reklama) si 
„naše“ reklamní agentura Scholz & Friends převzala ocenění Prima 
Zlatá Pecka. Moc gratulujeme a děkujeme za dlouhodobou spolupráci.
25. 2. Vzdělávací program pro žáky z MŠ v Nučicích – trenérky Zuzzi 
a Pavla a studenti Bady a Arnošt prezentovali práci 
asistenčních psů dětem z MŠ v Nučicích. 
24. 2. Návštěva za labradorkou Amandou 
20. 2. Trénink slečny Elišky s Nelčou
20. 2. Trénink pana Mirka s Danem
19. 2. Kurz „Specifika komunikace 
s nevidomými a slabozrakými“
19. 2. Návštěva klientky Kamily Slavíkové – 
dnes přijela návštěva za labradorkou Deniskou 
její budoucí panička Kamilka. 
18. 2. Návštěva rodiny Polacsekových a Corinta  
– děkujeme za návštěvu. Moc rádi jsme vás viděli a jsme rádi, jak vám to 
s Corim skvěle funguje.
18. 2. Jednání v Senátu – Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 
– dnes proběhlo jednání v senátu, kterého jsme se společně 
s naší klientkou – paní Marií a jejím asistenčním borderáčkem Chuckem, 
zúčastnili. Snad se podaří vyřešit problémy s chybějícím statusem 
„asistenčního, signálního a vodicího psa“. Bude to sice „běh na dlouhou 
trať“, ale toto jednání byla „první vlaštovka“. 
17. 2. Trénink paní Marie s Bénem 
16. 2. Rozšířená schůze zástupců organizací krajského výboru Praha 
(ČKS) – za ZKO Motol se účastnila Zuzana s Verčou.
16. 2. Pravidelný pondělní trénink s vedoucí výcviku 
13. 2. Trénink v OC Nový Smíchov – trénovat nakupování se musí 
všude. Dnes se trénoval v OC Smíchov, kde je spousta lidí a rušivých 
vlivů. 
11. 2. Trénink Helppsíků
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7. 2. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – letošní první 
pohovory o asistenční, signální a vodicí psy se konaly jako vždy u nás. 
6. 2. Trénink pana Mirka s Danem
5. 2. Canisterapie ve stacionáři Akord
4. 2. Trénink paní Marie s Bénem 
4. 2. Trénink paní Marie a borderáčka Chucka 
2. 2. Trénink pana Marka a Barušky 
2. 2. Společný trénink v Hornbachu 
22. 1. Návštěva paní Marie za vodicím labradorem Bénem – za 
Bénem přijela jeho budoucí panička paní Marie. Po přivítání vyrazili 
na společný trénink do města. 
21. 1. Trénink pana Mirka s jeho budoucím asistentem Danem 
20. 1. Trénink slečny Elišky s její budoucí asistentkou Nelinkou 
19. 1. Balbínova poetická hospůdka 
19. 1. Společný trénink Helppsích studentů
15. 1. Trénink paní Květy a labradora Plaxe 
14. 1. Vzdělávací program pro děti z FlowerGarten Preschool – 
1. letošní vzdělávací program se konal u nás v areálu pro děti z anglické 
školy FlowerGarten Preschool. Goldenek Dan s trenérkou Katkou a Zuzi 
dětem ukázali práci asistenčních psů. 
14. 1. Seminář „Strategické plánování“
13. 1. Focení Helppsích modelů
8. 1. Canisterapie ve stacionáři Akord – trenérka Katka s Balůem 
na pravidelné hodince canisterapie.

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 

nebo facebook.com/helppes 
naleznete na nich veškeré 

aktuální informace
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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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Všem, kteří nás podporujete,
mnohokrát děkujeme!!!
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Všem, kteří nás podporujete, 
mnohokrát děkujeme!!!

Dárci z řad jednotlivců: 
paní Ing. Hana Nedomová, paní MUDr. Olga 
Starobová, Ph.D., pan Ing. Ilja Brüll a mnoho 
dalších, kterým mnohokrát děkujeme! 
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Přátelé,
to je z letošního druhého čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Mějte 
se všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatruj-
te se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme 
brzy na shledanou. Máme vás rádi.

Váš Helppsík

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

 Cítím, že letos bude moc 
hezký léto... !


