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POSLÁNÍ ORGANIZACE:
Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním 
postižením do společnosti a kolektivu, jejich návrat do aktivního života, 
zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností 
při sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, 
svobody a bezpečí. To vše pomocí psů se speciálním výcvikem.

PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE:
Helppes, jako první organizace nejen v ČR, ale i ze zemí tzv. bývalého 
východního bloku, dokázal splnit podmínky nejvyšších mezinárodních 
standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získal akreditaci pro 
plnohodnotné členství v mezinárodních organizacích, sdružujících 
poskytovatele těchto služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance 
Dogs International.

Helppes je jediná profesionální nezisková organizace svého druhu v 
České republice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Helppes poskytuje zcela komplexní soubor souvisejících 
služeb – od zaškolení žadatele o speciálně vycvičeného psa, přes jeho 
výuku a proškolení, předání psa a secvičení se psem, až po následný 
servis po celou dobu aktivní služby psa. Helppes poskytuje všechny 
své služby pomocí profesionálního týmu nejen odborníků na výcvik 
psů, ale i pracovníků v sociálních službách s odborným vzděláním pro 
práci s osobami se zdravotním postižením. Služby jsou poskytovány na 
základě smlouvy o poskytování sociální služby dle Zákona o sociálních 
službách a Standardů poskytování sociálních služeb, které odpovídají 
jak standardům českým, tak standardům mezinárodním, a kladou ty 
nejvyšší nároky na všechny pracovníky, spolupracovníky i dobrovolníky.

HELPPES JE ČLENEM
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) 
Assistance Dogs Europe (ADEu) 
Assistance Dogs International (ADI)

ADRESA:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
Hvozdnice 147
252 05 Hvozdnice
Česká republika

ADRESA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:
Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol

IČ: 26550105
DIČ: CZ26550105

WEB:
www.helppes.cz 

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/helppes

E-MAIL:
info@helppes.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2
Čísla účtů:
Číslo běžného provozního účtu: 175188017/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 268746006/0300
Číslo účtu fundraisingového projektu: 245457738/0300

HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ, O.P.S.
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ZAKLADATELÉ
Zuzana Daušová 
Veronika Paldusová

ORGANIZAČNÍ 
STRUKTURA HELPPES

SPRÁVNÍ RADA
Adéla Krausová – předsedkyně 
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič 
Martin Pivoňka

DOZORČÍ RADA
MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně 
Veronika Paldusová
Marina Krettová

ZAMĚSTNANCI ORGANIZACE

Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová – PR manažerka, správa sociálních sítí, koordinace vedení práce s dobrovolnými
spolupracovníky, péče o psy ve výcviku, vedoucí canisterapie
Pavlína Kotačková – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Kateřina Kadlecová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Ing. Zuzana Rajtrová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Mgr. Jarmila Bartošová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce

REALIZAČNÍ TÝM, ODBORNÉ PORADENSTVÍ, SPOLUPRACOVNÍCI ORGANIZACE

Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Bára Hájková – odborná spolupráce v oblasti PR
Martina Hálová – sociální pracovnice
Ing. Martina Helclová - odborná spolupráce
Mgr. et Bc. Michaela Knížová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů, odborná spolupráce
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno
Hana Masopustová – péče o psy, úklid
JUDr. Vladimíra Pajerová – odborná spolupráce
Jana Smidová – odborná spolupráce
MUDr. Jitka Suchá – odborná spolupráce, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
Zuzana Trankovská – vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Jiřina Volšická – odborná spolupráce, spolupráce v oblasti canisterapie
Ing. Julia Zlejšia – odborná spolupráce
Bc. Stanislav Beníšek – odborná spolupráce v oblasti metodiky výcviku a welfare psů
Milan Doktor – odborná spolupráce
MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Lubomír Jonáš – odborná spolupráce
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník, Čestný člen
Miroslav Melichar – odborná spolupráce
Martin Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
Dušan Pospíchal – překladatelská činnost
Jan Šimeček – fotograf, dobrovolný spolupracovník
Jiří Šiška – odborná spolupráce
Antonín Valentin – odborná spolupráce
Allen Vidras – tvorba webových stránek, dobrovolný spolupracovník

DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE

Petr Bartoš, Petra Benešová, Dis., Pavla Bílková, Lenka Dvořáková, Michaela Fialová, Barbora Hájková, Martin 
Hanyš, Petra Holanová, Dalibor Holý, Klára Jeníková, Mirek Konvalina, Marina Krettová, Ladislav Kričfalušij, Iva 
Kučerová, Tatiana Matukhno, Tomáš Műller, Daniela Netrdová, Bc. Martina Oušková, Ivana Paldusová, Ing. Michaela 
Paldusová, Markéta Pazíková, Veronika Růžičková, Tereza Skalická, Martin Skalický, Jaroslava Skřivánková, Lucka 
Slaninová,

ZAKLADATELÉ SPOLEČNOSTI
Správní rada

Ředitelka a vedoucí 
výcviku, FR, PR 

Dozorčí rada

Pracovníci v soc. 
službách, trenéři psů 

Sociální pracovnice, 
lékař - psychiatr, 
mentální kouč - 
psychol. poradce

Správce areálu Asistentka ředitele Odborní asistenti, 
instruktoři kurzů

Správa sociálních sítí, 
FR, PR

Vedení 
canisterapeutických 

týmů 

Koordinace 
dobrovolných 

spolupracovníků
Správa IT

Canisterapeutické 
týmy

Dobrovolní 
spolupracovníci

Péče o pohodu psů 
a zvířat, hygiena Úklid
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příslušníků v rodinách zmírnit alespoň tím, že v jejich rodinách mohly obě 
mladé psí pomocnice zůstat jako terapeutky zejm. pro děti – sestru Alexe a 
dceru paní Martiny. Ovšem nejen radost a smutek patří k naší každodenní 
práci, ale jsou to i momenty dojetí a nádherného spojení citlivých dárců a 
obdarovaných – obě rodiny se rozhodly využít „umění“ jejich psích asisten-
tek nejen ve prospěch svůj, ale i ostatních, absolvovaly canisterapeutické 
zkoušky a potřebným poskytují canisterapii nezištně. Ačkoli tedy finanční 
prostředky těchto dárců nepomáhají už těm, kterým byly původně určeny, 
díky jejich citlivému rozhodnutí našly jejich dary využití mnohonásobné.

Díky dárcům a podporovatelům se podařilo, že Helppes v roce 2015 mohl pře-
dat svým klientům dalších 14 psů se speciálním výcvikem.

V době, kdy se rozmáhá zneužívání dotačních i dárcovských prostředků ze 
strany tzv. „neziskovek“, což v očích veřejnosti diskredituje celý neziskový 
sektor, si velmi vážíme toho, že máme vcelku slušný počet stabilních pod-
porovatelů i velmi dobrý nárůst podporovatelů nových. Bez podpory dárců 
bychom naši práci totiž vůbec dělat nemohli a o to větší odpovědnost vůči 
nim cítíme. Že i v tomto roce se nám dařilo odpovědně hospodařit s finanč-
ními prostředky od našich dárců a přispěvatelů, díky kterým můžeme uspo-
kojovat potřeby našich klientů, a připravovat pro ně psí pomocníky svědčí 
mj. také to, že se nám opět podařilo úspěšně projít každoroční prověrkou 
a udržet si značky Česká kvalita a Spolehlivá veřejně prospěšná organizace.

Mé obrovské poděkování zde proto patří všem dárcům a podporovatelům 
– jednotlivcům, firmám i institucím, díky jejichž štědrosti a pomoci mohl 
Helppes i v roce 2015 úspěšně fungovat a pomáhat. Mé poděkování patří 
také všemdobrovolným spolupracovníkům, bez kterých by se neobešla té-
měř žádná akce, které pro klienty pořádáme.

Díky Vaší pomoci jsme my a naši psí studenti připraveni i v roce 2016 pomá-
hat lidem lépe zvládat jejich nelehké životní osudy.

Těšíme se a doufáme, že nám v tom budete i nadále nápomocni

Zuzana Daušová

Vážení a milí přátelé, podporovatelé a příznivci Helppes,

je pro mne radostí, že v úvodu Vám mohu sdělit, že uplynulý rok byl pro 
Helppes úspěšný.

Helppes je po čtrnácti letech svého fungování stabilizovanou neziskovou or-
ganizací, která má jasně definované své cíle a poslání a dlouhodobě prověře-
né projekty, které pomáhají lidem s postižením.

O naší práci lze říci, že je krásná a často fascinující, protože se daří spojit nej-
lepšího přítele člověka s těmi, kteří se neobejdou bez jeho pomoci. Psům se 
tak dostane možnosti pracovního využití a potřební získají nejen pomocné-
ho asistenta, ale i nejdůvěrnějšího kamaráda a parťáka, který má stále dob-
rou náladu a vždy radost z toho, že může své paničce či pánovi být „ k ruce“. 
Snadná práce to ale není – je to práce s lidmi s postižením a jejich rodinami 
a zároveň práce se psy, kteří jsou stále často „pejskomily“ z řad veřejnos-
ti vnímáni jako chudáci, kteří nemají žádný „psí život“ a musí jenom „tvrdě“ 
pracovat. Samozřejmě, že v tomto směru pracujeme dlouhodobě na osvě-
tě, která by ale ztrácela na významu, pokud bychom nebyli schopni našim 
psům opravdu zajistit kvalitní život i po „vystudování Helppsí akademie“ a 
také přispěvatelům to, že jejich dar měl smysl a skutečně někomu pomohl. 
Proto, než se ze zájemce stane žadatel a čekatel na psího pomocníka, musí 
mj. předložit doporučení na psího pomocníka od svého ošetřujícího lékaře 
a projít pohovory s odbornou komisí, která se skládá z lékaře – psychiatra, 
psychologa, sociální pracovnice a pracovníků v sociálních službách a teprve 
až na základě výsledků z pohovoru je žádost akceptována nebo zamítnuta. 
Nejen, že my si uvědomujeme trvalou odpovědnost vůči této živé „kompen-
zační pomůcce“, ale také mezinárodní standardy nám nařizují dohled nad 
kvalitou života psů ve službě u klientů. Naše práce tedy nekončí úspěšným 
dokončením výcviku psa a jeho secvičením s klientem, ale naopak spíše za-
číná. Jsme si vědomi, že ani sebevětší „prověrka“ klienta či jeho zákonného 
zástupce nemusí být zárukou, že se daný člověk v průběhu mnoha let nemů-
že změnit, např. proto, že přestane svůj stav psychicky zvládat, což by mohlo 
mít velmi negativní dopad i na kvalitu života psa. Proto jednou z podmínek 
pro obdržení psího pomocníka je mj. také to, že klienti musí nejen pravidelně 
dodávat písemné zprávy o činnosti psa a jeho zdravotním a kondičním sta-
vu, ale také máme právo psa kdykoli navštívit a zkontrolovat jak se má a při 
zjištění, že psu není umožněn kvalitní život či není dlouhodobě využíván ve 
prospěch klienta, můžeme psa odebrat. Předání psa je vždy velká odpověd-
nost, a to jak vůči klientovi, aby mu pes byl schopen pomáhat, tak i vůči psu, 
aby měl zajištěn život, na který má plné právo.

Jak důležité je z naší strany dbát na to, aby zůstala zachována kvalita života 
psa, klienta, ale i jeho rodiny a jak velký význam má informovanost o pro-
blematice a sociální cítění dárců, jsme se mohli letos, bohužel, přesvědčit. 
Bohužel proto, že v tomto roce jsme se museli navždy rozloučit se dvěma 
našimi klienty. S teprve 8letým Alexem a s paní Martinou. Díky pochopení 
a nesmírně citlivému přístupu dárců pro tyto klienty - Nadaci Naše dítě a fir-
mě Pivovary Staropramen a.s. se nám podařilo bolest po odchodu rodinných 

SLOVO ŘEDITELKY
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 

14. 1.  Seminář Strategické plánování

19. 2.  Akreditovaný vzdělávací program Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými

23. 3. – 10. 4.  Akreditovaný vzdělávací program Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

21. 4.  Kurz Jak si získat média na vaši stranu

14. 5.  Seminář Financování sociálních služeb poskytovaných NNO v roce 2015

19. 5.  Akreditovaný vzdělávací program Sociální šetření

28. 5.  Seminář Projektové řízení a příprava projektů

22. 6.   Akreditovaný vzdělávací program Specifika mentálního postižení a přístup k lidem s mentálním 
postižením (bez a s autismem)

29. 6.  Seminář Financování podpory NNO vč. podpory z ESIF 2014-2020

9. 10.  Akreditovaný vzdělávací program Psychohygiena - Stress management

5. 10. -30.10.  Akreditovaný vzdělávací program Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

10. 11.   Akreditovaný vzdělávací program Základy specifického přístupu k lidem s mentálním postižením  
v sociálních službách

4. 12.  Zpětnovazební seminář k soutěži Neziskovka roku 2015

VÝCVIKOVÝ AREÁL 
Krom běžné údržby areálu, o kterou se stará správce areálu 
pan Jaroslav Karas, pokračovaly i v roce 2015 potřebné opravy a 
rekonstrukce ve výcvikovém areálu. Započali jsme s modernizací 
starých, již nevyhovujících kotců pro psy, z důvodu úspory energií 
jsme vyměnili dřevěná okna u relaxační místnosti a v kotcích psů 
za plastová a provedli zateplení kotců i relaxační místnosti pro psy, 
zrekonstruovali jsme prostory v hlavní budově, vyměnili oplocení 
výběhů, zrekultivovali výběh pro psy, zatravnili jsme položené 
zatravňovací desky. Započali jsme rekonstrukci prostor kolem 
odkládacích kotců pro psy, kteří se účastní kurzů společenské 
výchovy psů a vybudovali skladovací prostor na seno a potřeby 
pro naši vodící mini kobylku. To vše jsme mohli udělat zejména 
díky získaným finančním prostředkům v rámci fundraisingového 
projektu a projektu „Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky ve ŠKODA 
AUTO a.s.“

Velké poděkování patří pracovníkům Pivovary Staropramen a.s., 
kteří nám v rámci dobrovolnického projektu Community Days 
Staropramen vymalovali kotce a relaxační místnost, provedli 
venkovní nátěry ve výcvikovém prostoru, zlikvidovali staré, 
rozpadající se ohrazení kolem odkládacích kotců a vybudovali 
základy pro ohrazení nové a pomohli nám s dalšími údržbářskými 
pracemi. Děkujeme společnosti Pivovary Staropramen a.s. za 
poskytnuté finance na tuto akci a jejím pracovníkům za pomoc.

Pracovníkům společností Česká spořitelna, a.s., Siemens s.r.o. 
a KPMG, kteří k nám přišli v průběhu roku na brigádu v rámci 
dobrovolnických dnů, děkujeme za pomoc při údržbě areálu.

Za pomoc s přípravou areálu na Super den – slavnostní promoci 
psích pomocníků, děkujeme zaměstnancům České pojišťovny 
a.s, kteří nám přišli pomoct prostřednictvím portálu firemního 
dobrovolnictví v ČR „Zapojím se“ platformy Byznys pro společnost.

S drobnou údržbou výcvikového areálu a při jeho úklidu vypomáhají 
zdarma také členové Základní kynologické organizace ČKS 682 
Praha 5 – Motol.

SPOLUPRÁCE V OBLASTI PR 
Za dlouhodobou a významnou pomoc v oblasti PR děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

GENERÁLNÍ PARTNERSTVÍ
Dlouhodobá oboustranná úspěšná spolupráce mezi naší organizací a společností 
Pivovary Staropramen a.s. pokračovala úspěšně i v roce 2015. Děkujeme společnosti 
Pivovary Staropramen a.s. a jejich pracovníkům za jejich podporu a pomoc při našich 
akcích.

KLUB SPECIÁLNÍHO VÝCVIKU 943 HELPPES ČESKÉHO KYNOLOGICKÉHO SVAZU 
Členy Klubu speciálního výcviku 943 Helppes ČKS jsou převážně majitelé psích pomocníků – osoby se zdravotním 
postižením. Ke konci roku 2015 měl klub 99 členů.

Vedení a členové klubu se aktivně podílí na mnoha aktivitách ve prospěch majitelů psích pomocníků i na tvorbě 
návrhů legislativních změn, které vedou ke zlepšování života osob s postižením - majitelů psích pomocníků. 
Stěžejními akcemi jsou každoroční Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodících 
psů.

V návaznosti na změny Občanského zákoníku byla uskutečněna transformace klubu z právní formy občanské 
sdružení na spolek.
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ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 
NAŠICH KLIENTŮ A 
SPOLUPRACOVNÍKŮ V 
ROCE 2015
Statečné psí srdce

V anketě Statečné psí srdce získali dne 
1. 4. 2015 dva naši psí pomocníci krásné 
ocenění. V kategorii Pomáhající srdce 
(ocenění dlouhodobě pomáhajícího psa) 
získal vítězství německý ovčák Cave Gymor, 
který pomáhá své paničce Terezce, která 
trpí autismem. Cenu hlavního partnera 
získala fenka flat coated retrievera Colette 
Fiammante Astro, asistentka pana Václava, 
který má epilepsii.

Křesadlo

14. 4. proběhlo vyhlášení Křesadla. Ze 
46 nominovaných získalo Křesadlo 10 
dobrovolníků. Je pro nás nesmírnou 
radostí, že jedním z oceněných byl i náš 
dobrovolný spolupracovník Tomáš Műller, 
který se dlouhodobě a zcela nezištně věnuje 
canisterapii.

Prima Zlatá pecka

Za rozhlasový spot na Super den 2015 získala 
naše organizace, spolu s tvůrci, reklamní 
agenturou Scholz & Friends, Mediální cenu za 
nejlepší rozhlasový spot v soutěži kreativity v 
reklamě - Prima Zlatá pecka 2015.

PROJEKTY, KTERÉ 
VÝZNAMNĚ POMÁHAJÍ 
NAŠIM KLIENTŮM
FUNDRAISINGOVÝ PROJEKT
V roce 2011 jsme začali, ve spolupráci se společností Fundraising s.r.o., budovat vlastní databázi 
dlouhodobých podporovatelů. V roce 2011 čítala tato databáze „pouze“ 4 294 podporovatelů, v roce 2015 to 
bylo už 24 206 podporovatelů.

Díky tomuto projektu se nám úspěšně daří profinancovávat náklady na výcvik psích pomocníků pro naše 
klienty, zajišťovat kvalitní „psí“ život psům ve výcviku a pokrývat i náklady na aktivity, které pro klienty 
pořádáme, zejm. každoroční rekondiční pobyty měli naši klienti, díky příspěvkům z tohoto projektu, 
poslední tři roky zcela zdarma. Pro všechny naše klienty a jejich rodiny je takováto pomoc nenahraditelná, 
někteří z nich si totiž rekondiční pobyt, právě z finančních důvodů, ani nemohli dovolit.

Každoročně je v průměru z těchto příspěvků použito 55 procent na stěžejní projekt výcviku a předávání 
asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů, 15 procent na projekt vzdělávání veřejnosti, který 
šíří osvětu o životě lidí s postižením, o tom jak je možné těmto lidem pomáhat a jak k nim a jejich psím 
pomocníkům přistupovat a 30 procent na podporu fundraisingových aktivit, a to včetně úhrady poštovného 
a odvodu DPH.

PROJEKT „DLOUHODOBÉ ZAMĚSTNANECKÉ  
SBÍRKY VE ŠKODA AUTO A.S.
Společnost ŠKODA AUTO a.s. si vzala za cíl 
rozšířit své aktivity v oblasti společenské 
odpovědnosti a umožnit svým zaměstnancům 
aktivně se zapojit. Každý měsíc zasílají 
zaměstnanci ve prospěch té „své“ neziskovky 
finanční dar a společnost vybranou částku 
navýší o 100 %. Z navýšení jde 80 % ve prospěch 
projektu vybrané neziskovky a 20 % na podporu 
dětského domova v indickém Aurangabádu.

Ve dvouletém období projektu Dlouhodobých 
zaměstnaneckých sbírek ve ŠKODA AUTO a.s. 
pro nás škodováci vybrali krásných 1.065.470,-Kč

Srdečně děkujeme a velmi nás těší, že jsme 
uspěli ve výběrovém řízení pro tento projekt 
na další období a mohli tak 4. 12. podepsat 
společné Memorandum k projektu Dlouhodobé 
zaměstnanecké sbírky se zástupci ŠKODA AUTO 
a Odborů KOVO na období 2016-2018
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PROJEKT POMOC PŘICHÁZÍ  
NA ČTYŘECH TLAPKÁCH
V rámci projektu jsme předali našim dětským a 
dospělým klientům s různým typem postižení dalších 
14 psích pomocníků

Do konce roku 2015 se tak Helppes podařilo pomoci 
lidem s různým typem handicapu předáním již celkem 
198 služebních psů.

HLAVNÍ PROJEKTY 
ORGANIZACE

PSÍ POMOCNÍCI 
PŘEDANÍ DO SLUŽBY 
V R. 2015
ASISTENČNÍ PES PRO VOZÍČKÁŘE NEBO TĚŽCE TĚLESNĚ  
POSTIŽENOU OSOBU / BALANČNÍ PES
Asistenční pes pomáhá osobám upoutaným na invalidní vozík s běžnými denními úkony péče o svou osobu - pomoc 
při podávání potřebných či upadlých předmětů, otevírání, zavírání i podržení dveří, otevírání a zavírání zásuvek, led-
nice, pračky apod. a podávání předmětů z nich, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení a zhasínání světla, pomoc s 
manipulací.

Balanční pes doprovází osoby s těžkým tělesným postižením, které se pohybují za pomoci berlí, holí nebo chodítka. 
Kromě úkonů asistence jim zároveň poskytuje oporu při pohybu.

Z části tito psi dokážou nahradit péči osobního asistenta čí člena rodiny.

MILAN PEŠEK

Z dopisu pana Milana: Jmenuji se Milan Pešek, dnes už 
je mi čtyřicet let. V roce 1992, v necelých osmnácti, jsem 
po skoku do vody utrpěl úraz krční páteře. Následkem 
bylo ochrnutí dolních, a z větší část i horních končetin, 
nedílným společníkem se mi stal z vteřiny na vteřinu 
ortopedický vozík. Co dál a co potom? Gaučing se třemi 
TV ovladači není to pravé pro osmnáctiletého člověka, 
zvlášť pokud má rád přírodu, rád je s ní spjat, a rád je 
její součástí. I když se neobejdu bez vozíku, i když se 
neobejdu bez pomoci svých blízkých či asistenta, dá 
se žít a to i vcelku aktivně. Najít si práci, bezbariérový 
byt, koníčka. Ale pořád mi něco chybělo. Co? To, bez 
čeho už si neumím život představit, to bez čeho už se 
také neobejdu, ale neobejdu „rád!“ PSÍHO KAMARÁDA. 
Pejsky jsem mel rád odjakživa, ale ne jako mazlíčky, 

Klient Pes Plemeno Kdy 

Milan Pešek Bady labradorský retriever březen

Věra Janoštíková Arnie from Black Gully golden retriever duben

Miroslav Suchý Dan golden retriever květen

Jan Horák Happy Beth Lucky Honey labradorský retriever červenec

Bohumil Sokol Charlie labradorský retriever prosinec

Milan Houdek Utan z Měsíčních plání golden retriever prosinec
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věděl jsem, že dokážou víc, mnohem víc. A nebýt úrazu, třeba bych se psy pracoval. Krátce po úrazu, kdy jsem si chtěl 
asistenčního pejska pořídit, nebyl nikdo, žádná organizace, kdo by se výcviku asistenčních pejsků věnoval, jako je 
dnes organizace Helppes. Byly známy jen psi vodící. Jestliže jsem prvního psího kamaráda chtěl, museli jsme si ho 
vycvičit sami, což bylo dosti náročné, jak časově tak fyzicky, pro celou rodinu.

Samozřejmě mi přirostl k srdci. Byl už to právoplatný člen rodiny. Když odešel, tak jsem hned vyhledal organizaci 
Helppes a společně jsme se snažili najít psa, který by odpovídal mým požadavkům. NAŠEL SE BADY!

S psím pomocníkem sdílíte všední i nevšední dny, dobré i špatné chvíle a pořád je něco nového, něco co vás dokáže 
posunout dál a to navzájem. Psí pomocník vás dokáže zbavit černých myšlenek a dodat sebevědomí, že něco jde, 
co už jste zapomněli, nebo zcela odepsali. Pomáhá jak prakticky, dokáže podat předměty, co mi upadnou na zem, z 
šuplíku, skříňky, pomáhá při oblékání, svlékání či přesunu z vozíku na postel, tak je nepostradatelným společníkem 
a z velké míry znamená psychickou podporu. Když máte špatné dny a chmury, pejsek vám to z hlavy vyžene. Ale 
také to, že najednou tady máte někoho, o koho je třeba se postarat. Všichni se dosud starali o vás a představa toho, 
že se budu muset postarat já? Zvládnu to s ochrnutýma rukama? Dokážu rozepnout obojek? Udržet vodítko? Utřít 
tlapky? Chodit s ním 3x denně se venčit? V dešti v zimě?„DOKÁŽETE“ a psí pomocník vám nedá čas nad tím přemýšlet 
:o). A když se dokážete postarat o pejska, můžete zkusit i něco jiného něco víc… No, a když má psí asistent své dny, 
kdy neposlouchá a lumpačí a vy máte za sebou těžký den a tak trochu vztek a říkáte si „ ach jo “? Zalezete do postele, 
hodíte na sebe peřinu a … skočí k vám psí asistent, přitulí se a usínáte spolu. Pak si říkáte „STOJÍ TO ZA TO“.

Chtěl bych tímto poděkovat Vám, společnosti ŠKODA AUTO a Vašim zaměstnancům, kteří jste darovali organizaci 
HELPPES finance na výcvik labradorského retrievera BADYHO. Díky Vám se teď můžeme s BADYM od dubna 2015 
navzájem zdokonalovat, abychom mohli být oba spolu nezávislí a více soběstační.

VĚRA JANOŠTÍKOVÁ

Slečna Věra z Janských lázní, 
kterou upoutal na invalidní vozík 
úraz, již od nás jednoho psího 
asistenta měla. Její asistenční fenka 
Brenda však v důsledku zákeřného 
onemocnění odešla loni v létě do 
psího nebe. Protože Brenda byla 
již více než 10 let stará psí dáma, 
kterou chtěla její panička už co 
nejméně pracovně zatěžovat, 
tak si ještě za jejího života podala 
u nás žádost o nového psího 
pomocníka. Zlatý retriever Arnošt 
- celým jménem Arnie from Black 
Gully je pro slečnu Věru nejen 
společníkem, ale především velkým 
pomocníkem. Pro slečnu Věru i 
její maminku je také ohromnou 
psychickou podporou po ztrátě psí 
asistentky a především parťačky, 
která nejen několik let slečně Věrce 
skvěle pomáhala, ale která v roce 
2012 získala dokonce i titul Statečné 
psí srdce a z rukou prezidenta ČR 

převzala také Zlatý záchranářský kříž za záchranu života svojí paničky Věrky.

Asistenční pes Arnošt dokáže částečně nahradit práci osobního asistenta a slečně Věrce výrazně napomáhá k 
samostatnosti - podává jí vše, co jí upadne, vyndá potřebné věci ze skříně, podá připravené jídlo z lednice, vyndá a 
podá vyprané prádlo z pračky, podá jí zvonící mobil, přitáhne invalidní vozík, otevře dveře, pomůže se svlékáním. 
Těmito apod. speciálními dovednostmi jí usnadňuje život a přináší jí větší soběstačnost, je i jejím komunikačním 
mostem s okolím.

MIROSLAV SUCHÝ

Pan Miroslav z Prahy je v důsledku úrazu 
upoutaný na invalidní vozík a má i sníženou 
pohyblivost rukou. Asistenční pes Dan mu 
otevírá dveře a přidrží je, aby mohl bezpečně 
projet na vozíčku, otevře skříňku, šuplík, 
podá vše potřebné, přinese zvonící mobil, 
prohřeje svaly při polohování, napomáhá 
mu k větší samostatnosti a nezávislosti na 
pomoci druhých lidí. Provází ho všude, je jeho 
věrným přítelem do pohody i nepohody a 
komunikačním mostem s okolím.

JAN HORÁK

Pan Jan z Pardubic je vinou nešťastného pádu z výšky kvadruplegik odkázaný na invalidní vozíček, má problémy s 
jemnou motorikou, špatně ovládá i ruce, trpí spastickými křečemi. Přes své postižení se snaží žít aktivním životem, 
je zaměstnaný a věnuje se sportu – hraje florbal na elektrickém vozíku. Asistenční fenka Beth mu pomáhá k větší 
samostatnosti – podá mu upadlé předměty, přinese mu různé předměty (ovladač, klíče, knížku apod.), vyhledá 
a podá zvonící mobil, rozsvítí a zhasne světlo, otevře a zavře dveře, pomůže mu při svlékání a oblékání, pomůže 
mu při přemisťování se z a do vozíku, prohřívá spastické svaly a tím napomáhá k uvolňování spastických křečí, 
pomáhá mu při manipulaci s mechanickým vozíkem – přitáhne mu ho, pokud mu spadne noha ze stupačky vozíku, 
dá mu ji nazpět, sundá a podá mu batoh z opěradla vozíku, přivolá v případě potřeby pomoc a v neposlední řadě je 
jeho kamarádkou a komunikačním mostem s okolím. V srpnu se pan Jan zúčastnil se svou pomocnicí rekondičně-
integračního pobytu a po jeho absolvování nám napsal:

Dobrý den,

dovolte mi, abych poděkoval všem organizátorům, sponzorům i účastníkům letošního rekondičního pobytu v 
Líchovech.

Celý týden byl naplněný zajímavým a vzdělávacím programem, který mně osobně přinesl mnoho nových informací 
z oblasti kynologie, ale také mi umožnil seznámení s novými lidmi. Tito lidé nejenže mají stejné zájmy jako já, tedy 
lásku k přírodě a zejména k pejskům, ale také některé společné starosti. Výměna životem získaných zkušeností je 
často k nezaplacení.

Chtěl bych poděkovat 
všem instruktorům i 
dobrovolníkům za jejich 
profesionální a vstřícný 
přístup. Poděkování patří 
také všem sponzorům, 
bez jejichž pomoci by se 
takováto akce nemohla 
jistě uskutečnit.

Nevím, jak probíhaly 
minulé pobyty, ale letos 
se v Líchovech sešla dobrá 
parta, kterou nerozdělilo 
ani nesnesitelné vedro 
a všudy přítomné vosy. 
Děkuji vám, přátelé.

S pozdravem a přáním 
hezkých dní

Honza Horák s mamkou a 
labradorkou Betynkou
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BOHUMIL SOKOL

Pan Bohumil Sokol se vinou úrazu ocitl na invalidním vozíku. Vzhledem 
k paréze horních končetin má i velmi omezený pohyb rukou. Přes svůj 
handicap se pan Bohumil snaží žít svůj život naplno. Jeho koníčkem je 
malování a má za sebou už několik úspěšných výstav svých obrazů. Pan 
Bohumil od nás již jednoho psího asistenta měl – zlatého retrievera Ralfa. 
Spolu se 3x zúčastnili Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a umístili 
se 2x na krásném třetím místě a letos se dokonce stali Mistry ČR. Zákeřné 
nádorové onemocnění ale pana Bohumila o jeho psího přítele a pomocníka 
připravilo a panu Bohumilovi se po psím kamarádovi moc stýskalo. Požádal 
nás tedy o nového psího asistenta. Přednostně jsme mu vyšli vstříc a 
nového psího asistenta a parťáka panu Bohumilovi v naší Helppsí akademii 
vycvičili.

MILAN HOUDEK

Pan Milan z Prachovic se po nešťastném pádu ze skály ocitl na 
invalidním vozíčku. Do té chvíle naprosto samostatný pan Milan 
se náhle musel spoléhat na pomoc druhých lidí. Asistenční pes 
Utan, kterému se říká Sam, mu dokáže z části nahradit pomoc 
lidského asistenta a tím navrátit pocit samostatnosti. Podá 
mu upadlé předměty, přinese mobil, ovladač, klíče, knížku, 
apod., rozsvítí světlo, otevře dveře, pomůže mu při manipulaci 
s mechanickým vozíkem, při svlékání, a především mu je 
věrným kamarádem, který ho všude doprovází a dodává mu sil a 
optimismus.

ASISTENČNÍ CANISTERAPEUTICKÝ PES
je vycvičen pro potřeby osob s tělesným postižením, převážně dětí, které jsou odkázány na pomoc svých rodičů nebo 
dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje klientovi i členům rodiny, kteří o nemocného pečují. Zvládá pomoci např. při 
otevírání dveří při přenášení dítěte, s oporou při pohybu osoby s handicapem, při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, 
podávání předmětů a pomůcek klientovi nebo pečující osobě, při polohování, rozvoji řečových a hmatových 
schopností, při rozvoji sociálního chování apod., vždy dle potřeb a možností daného klienta.

JANA A SÁRA SEDLAČKOVÁ

15tiletá trojčata Jana, Sára a Petra se narodila předčasně, dvě ze sester, Jana a Sára, přišly na svět s vážným 
zdravotním postižením. Jana má mentální postižení a Sára je nevidomá vozíčkářka s mentálním postižením. Také 
Petřino dětství, která se jediná z trojčat narodila zdravá, je situací v rodině značně ovlivněné. Pro děvčata jsme vybrali 
fenku zlatého retrievera Amálku a byla to dobrá volba.

V srpnu nám maminka děvčat napsala:

Vážená paní Daušová, týme Helppesáků, děkujeme, že jste nás přijali mezi sebe, že jste pro naši rodinu zařádili celý 

rozsáhlý kolotoč činností, které nakonec vedly k úžasnému výsledku. Tím výsledkem je, že s námi už více než měsíc 
žije Amálka. Skvělý pes, společník, pomocník, terapeut. S jejím příchodem jakoby sluníčko víc svítilo. Teď se asi 
smějete, vzhledem k počasí v minulých týdnech…tak jinak, díky Amálce nám ty horké dny nepřipadaly tak hrozné, a 
zvládali jsme je lépe. I v těch vedrech dokázala Amálka vykouzlit úsměvy na tváři Jany, Petry a Sáry. Vaši společnost 
známe již dlouho a vážíme si Vaší pomoci mnoha lidem ve složité situaci. Obdivujeme, co vše jste dokázali. Proto jsme 
se loni na Vás obrátili a jsme moc rádi, že jsme dnes také součástí Vaší rodiny. Těšíme se na Super den, kde se opět 
setkáme s trenérkou a kde osobně poznáme další členy týmu. Děkujeme a přejeme hodně úspěchů ve Vaší záslužné 
činnosti a štěstí celému týmu!

Krásný mail jsme obdrželi po Vánočních svátcích:

Milí Helppesáci s veškerým rozsáhlým okruhem spřízněných duší s naší vaší rodinou,

doufám, že jste měli vy i vaši 4nozí studenti hezké svátky vánoční a že po blátivém začátku u vás v Praze také sněžilo 
jako u nás na Nový rok.

Chtěla bych vám všem popřát do nového roku spoustu krásných zážitků, setkání s úžasnými lidmi i psy, kteří vás 
někam posunou a naplní optimismem, štěstím, zdravím, pohodou a v neposlední řadě radostí ze psích přátel a z chvil 
s nimi strávených! Víme, že je to velmi těžká práce, než 
se najde a vychová pes jako je například naše Amálka. 
Ale také věříme, že se najde i při této těžké práci místo na 
spoustu legrace.

Pro nás doma jsou veškeré svátky a delší prázdniny vždy 
hodně náročné, protože zejména Janička nedobře zvládá 
všechny rituály, které jsou se svátky spojeny a vykolejení 
ze svého obvyklého režimu. Byli jsme s ní prakticky od 
rána do večera, to víte, rodiče a sestra jsou pro ni největší 
jistotou a permanentním zdrojem zábavy... Letos nám 
však pomohla Amálka, která se k ní přicházela pomazlit, 
pohrát a trpělivě snášela její nevyzpytatelné nálady. 
Sárinka se také radovala z doteků teplého huňatého 
kožíšku. Amálka při procházkách venku lítala jako o život, 
až jsme se všichni smáli, že ještě vůbec může běhat, že 
pořád nemá dost...

Děkujeme Vám, a samozřejmě také všem sponzorům a 
přispěvatelům na pořízení a výcvik asistenčních psů, že tu 
je Amálka s námi!

Přejeme vám šťastný nový rok

Jitka a spol.

VLADISLAVA FIŠEROVÁ

6letá Vladěnka z Lovosic trpí následky dětské mozkové 
obrny - má sníženou schopnost pohybu, zrakové a 
mentální postižení a trpí spastickými křečemi. Psí 
asistentka Amanda jí prohřívá svaly pro uvolnění 
spastických křečí, je jí oporou při chůzi, kamarádkou 
do pohody i nepohody a v neposlední řadě je i 
pomocnicí rodičům při péči o Vladěnku.

V prosinci jsme dostali milý mail od rodiny Vladěnky:

Již tomu budou brzy 2 měsíce, co k nám do rodiny 
přišla fenka Amanda. Díky HELPPESu a trenérce, která 
Amandu vycvičila a předávala naší rodině, vše proběhlo 
na jedničku. Myslím, že Amanda vše zvládla a zvládá 

Klient Pes Plemeno Kdy 

Jana a Sára Sedlačková Amálka golden retriever červenec

Vladislava Fišerová Amanda labradorský retriever listopad
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SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY S DIABETEM
Helppes, spolu se specialistou pro výcvik policejních psů – specialistů na pachové práce, Bc. Stanislavem Beníškem, 
vyvinul v ČR zcela unikátní metodu pro výcvik signálních psů pro osoby s diabetem a je jedinou organizací v ČR, která 
touto spolehlivou a jedinečnou metodou připravuje signální psy pro osoby s tímto onemocněním.

Když člověku s diabetem klesá nebo stoupá hladina cukru v krvi, tělo uvolňuje chemické látky, které mají svůj typický 
pach. Signální pes je vycvičen reagovat na tyto chemické změny daleko dříve, než se projeví nežádoucí zdravotní 
účinky – na tyto změny upozorní svého majitele, v případě malých dětí pečující osobu. Majitel nebo pečující osoba je 
pak schopna zkontrolovat hladinu cukru v krvi a přijmout vhodná opatření.

ELIŠKA OPATOVÁ

14letá Eliška z Prahy trpí diabetem. Její nemoc jí omezuje v každodenních 
situacích, nemůže se díky ní věnovat sportovní činnosti, kterou by tak 
ráda vykonávala. S flat coated retrieverkou Neli se cítí bezpečněji. Neli 
ji včas upozorní na pokles hladiny cukru v krvi, bude se díky ní moci 
věnovat i sportovní aktivitě – dogdancingu. Neli je jí kamarádkou 
a oporou a pomáhá jí k samostatnosti. Veřejnost bohužel často 
člověka v hypoglykemickém kómatu zamění za člověka opilého nebo 
zfetovaného, kterému se lidé raději vyhnou, a tak se diabetikovi 
nedostane včas potřebná pomoc. Následkem neposkytnutí včasné 
pomoci může dojít až ke stavu, ohrožujícímu život diabetika. V případě 
nevolnosti na veřejnosti upozorní signální pes okolí na potřebu přivolání 
lékařské pomoci už jenom tím, že bude jasně označen jako asistent 
diabetika. Takto může nepřímo svému majiteli i zachránit život.

JIŘÍ ČEJCHAN

pan Jiří z Prahy trpí diabetem. Signální pes Gerry včas rozpozná pokles 
hladiny cukru v krvi a pan Jiří si tak může vzít sladký nápoj a předejít 
hypoglykemickému záchvatu. S pudlíkem Gerrym se cítí pan Jiří 
samostatnější a ve větším bezpečí. V případě nevolnosti na veřejnosti 
upozorní Gerry svým označením „asistent diabetika“ okolí, že je třeba 
přivolat lékařskou pomoc.

ASISTENČNÍ / PRŮVODCOVSKÝ PES 
PRO OSOBY TRPÍCÍ PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
úkolem speciálně vycvičeného psa je pomoci lidem s poruchami autistického spektra překonávat všechny obtíže, 
spojené s komunikací a při navazování sociálních vazeb. Speciálně vycvičený pes dokáže dodávat postiženému 
ujištění, že pocity úzkosti a strachu nejsou potřeba, protože psí kamarád je vždy na jeho straně. Tím, jak se postupem 
času rozvíjí pouto mezi člověkem a jeho psem, sílí šance, že dokáže časem přenést svůj vztah se psem vůči svému 
okolí. Pes dokáže člověku s autismem poskytovat přátelství a bezpodmínečnou lásku, čímž mu zvyšuje kvalitu 
života, dává větší nezávislost a pomáhá překonávat problémy, se kterými je konfrontován.

Speciálně vycvičený pes je uklidňujícím prvkem, pokud to je zapotřebí, je vycvičen i k tomu, aby dokázal nenásilně 
přerušit stereotypní chování.

bezvadně i nadále. Doprovází nás na nákupy, k lékaři, ale pomáhá i při domácí canisterapii. Samozřejmě je naší dceři i 
věrnou parťačkou při různých aktivitách. Amanda se osvědčila i při dceřiných zdravotních problémech (zvracení), kdy 
Vlaďce pomáhala psychicky znovu začít přijímat potravu, což pro nás byla velká úleva, protože s přijímáním potravy 
má Vlaďka problémy. Ale Amanda nepomáhá jen Vlaďce. Teď o Vánocích a Vánočních svátcích chodíme s Amandou 
hodně na procházky, takže všechno jídlo a cukroví, které spořádáme, vyběháme při venčení Amandy, takže máme 
pocit, že děláme něco pro naše zdraví. Trochu se bojíme Silvestra a s ním spojených oslav nového roku. Nevíme, jak 
bude Amanda reagovat na dělobuchy, petardy, světlice. Doufáme, že tyto oslavy zvládneme i s Amandou v klidu a 
pokoji. V roce 2016 přejeme mnoho dalších spokojených klientů a bezvadných psích pomocníků, jako je naše Amanda. 
Tímto Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2016.

Celá rodina Fišerova

SIGNÁLNÍ PES PRO OSOBY TRPÍCÍ STAVY ZTRÁTY VĚDOMÍ ČI 
ZÁCHVATOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI
je vycvičený pro osoby postižené epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.). Jedná se o velice 
zrádná onemocnění, která nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou chvíli 
a na nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého nebo 
zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i fatální následky. Speciálně vycvičený pes dokáže v blízkosti 
bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech neznámých či 
na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána a tím zajistit tolik 
potřebnou pomoc. Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové pero, přinést přikrývku 
a zakrýt postiženého, zahřívat postiženého vlastním tělem, pokud se postižený dostane do bezvědomí a upadne 
obličejem směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes ho dokáže otočit. Jeho přítomnost a úzký vztah, který si se svým 
páníčkem naváže, pomáhá jako zklidňující faktor a velmi často dochází ke snížení četnosti záchvatů.

Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat i dopředu. 
To znamená, že v některých případech může pes svého majitele upozornit 5 – 20 i více minut předem na blížící se 
záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo snižuje

jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc. Značení 
záchvatů předem (mimo diabetu) ale psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji lze pouze 
„zdokonalit“ a upřesnit.

HANA HERMÍNA REZNEROVÁ

Slečna Hana Hermína z Prahy trpí netypickým záchvatovým 
onemocněním, které jí způsobuje stavy bezvědomí. Margarita 
jí v případě mdlob pomáhá probrat se z bezvědomí. Dodává 
slečně Haně Hermíně pocit jistoty a zbavuje jí strachu z 
nezájmu okolí, protože v případě, že ji postihne záchvat na 
veřejném prostranství, upozorní Margarita svým označením 
okolí, že je třeba slečně Haně Hermíně přivolat pomoc.

Ze zprávy od slečny Hany Hermíny:

Znamená pro mne naprosto všechno! . (Až na ni přítel žárlí). 
Je moje miminko, který se chce pořád víc a víc mazlit. Od 20. 
12., kdy se Margie udělalo nevolno, jsem neměla žádný kolaps! 
Je to od začátku mých problémů zatím nejdelší prodleva mezi 
kolapsy, která stále trvá. Je to, jako by si tělo řeklo – teď tu musíš být pro Margie a nesmíš kolabovat. Už od předání se 
kolapsy stupňovaly směrem dolů. Myslím, že je to tím, že se o někoho starám, a tělo si nemůže dovolit vypnout.

Klient Pes Plemeno Kdy 

Hana Hermína Reznerová Margarita kříženec říjen

Klient Pes Plemeno Kdy 

Eliška Opatová Neli flat coated retriever červenec

Jiří Čejchan Gerry z Delurin Benito pudl vícebarevný prosinec
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VODÍCÍ PSI PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM
Vodící pes doprovází osoby se zrakovým postižením a zajišťuje jejich bezpečný a samostatný pohyb.

MARIE BIEDERMANNOVÁ

neslyšící paní Marie z Heřmanova Městce s těžkým zrakovým 
postižením již od nás jednu psí pomocnici měla. Byla jí fenka 
labradora Alma Chuchelský háj, kvůli handicapu paní Marie 
přejmenovaná na jméno, které dokáže paní Marie dobře vyslovit, 
tedy na Kánu. Kána byla špičkovým vodícím psem, což prokázaly 
se svou paničkou, mimo každodenní skvělé spolupráce, také 
dvojnásobným získáním titulu Mistr ČR ve výkonu vodících psů 
(za roky 2012 a 2013). Kána však svou milovanou paničku loni v létě 
z důvodu zákeřného onemocnění navždy opustila a my jsme stáli 
před velmi těžkým úkolem najít pro paní Marii odpovídající náhradu, 
protože paní Marie je, i přes svůj kombinovaný handicap, plná 
energie, ráda cestuje a věnuje se mnoha volnočasovým aktivitám 
(jízda na dvoukole, na koni apod.). Pro paní Marii se nám podařilo 
vybrat velmi empatického labradora Bárnyho, psa s obrovskou chutí do práce. Aby paní Marie mohla snadno 
oslovovat Bárnyho jménem, přejmenovali jsme ho na Béna. Bén se stal rychle nejen velkým pomocníkem pro paní 
Marii, ale i jejím parťákem a kamarádem, s nímž si výborně rozumí a usnadnil jí zvládnout smutek nad ztrátou 
milované Kány. Největší odměnou pro nás bylo, když nám paní Marie, po necelém měsíci soužití s Bénem, řekla, že 
Bén je lepší, než byla v počátcích Kána.

VYŘAZENÍ PSI
V roce 2015 jsme z důvodů nevyhovujícího zdravotního stavu nebo povahových vlastností pro práci psích pomocníků 
v průběhu testování vyřadili a vrátili ve zkušební době 30 ti dnů jejich původním majitelům 15 psů.

VYŘAZENÍ PSÍ POMOCNÍCI
Z činné služby jsme vyřadili 2 asistenční fenky zlatého retrievera – Medy a Kleu z důvodu úmrtí klientů. Obě fenky 
zůsta ly v rodinách pozůstalých jako terapeutické a obě rodiny poskytují canisterapii dalším potřebným.Pro vysoký 
věk odešlo do zaslouženého psího důchodu 25 psů.

ÚHYN PSÍCH POMOCNÍKŮ
V roce 2015 nás navždy opustili 3 psí pomocníci.

Za Duhový most odešel v dubnu Kenzo (Onyx od Himálajského cedru) Martiny Janů. Dne 2. 5. se vozíčkář, pan 
Bohumil Sokol se svým zlatým retrieverem Ralfem stali Mistry ČR ve výkonu asistenčních psů. V té době již Ralf trpěl 
nádorovým onemocněním, které, krom neestetické, ale nebolestivé boule, ho nijak neomezovalo. Na začátku června 
se ale začal jeho zdravotní stav, přes veškerou veterinární péči, prudce zhoršovat a 10. 6. nám přišla ta nejsmutnější 
zpráva, která nám přijít může – Ralf musel být uspán. Pro pana Bohumila to znamenalo nejen obrovskou citovou 
ztrátu, ale i velké omezení v jeho soběstačnosti. Prakticky ze dne na den byl opět zcela závislý na pomoci lidí. Jako 
vždy v těchto případech, jeho žádost o nového psího pomocníka se okamžitě posunula na první místo a přednostně 
jsme pro něj začali cvičit nového čtyřnohého asistenta, labradora Charlieho, se kterým měl možnost se začít 
seznamovat již na srpnové rekondici, a na začátku prosince jsme Charlieho panu Bohumilovi předali.

V listopadu naši Helppsí rodinu opustil pomocník, kamarád a průvodce chlapce s autismem Tomáška Baslera, 
kříženec labradorského a zlatého retrievera, Roky. Život mu vzalo zákeřné nádorové onemocnění.

KAMILA SLAVÍKOVÁ

9letá Kamilka z Unhoště trpí autismem a těžkou mentální retardací, úzkostnými stavy a poruchou řeči (nemluví). 
Deniska pomáhá Kamilce při překonávání úzkostných stavů, s rozvojem řečových schopností, je jí kamarádkou při 
společných procházkách, střeží její spánek a pomáhá jí vyrovnávat se se stresovými situacemi. V neposlední řadě 
je jejím komunikačním mostem s okolím. Deniska je velkou pomocí i pro rodiče Kamilky. Holčička má velmi často 
útěkové reakce, ve kterých jí fenka dokáže zastavit. Od té doby, co Kamilku budí fenka, nejsou rána „noční můrou“ 
rodičů a všem začíná den s úsměvem.

V lednu nám maminka Kamilky napsala:

V říjnu jsme rozjeli dlouhodobý projekt 
„Deniska – nejlepší kamarádka naší Kamilky“. 
Asi je brzy na nějaké hodnocení, jak Deniska 
působí přímo na Kamilku. Ani jsme nečekali, 
že se hned první den stane nějaký zázrak a 
Kamilka, třeba změní názor, a začne s námi 
zase mluvit. I když by to bylo určitě fajn. Od 
svých necelých čtyř roků nemluví vůbec, 
tak proč by s tím měla kvůli Denisce začínat 
zrovna teď. Víme, že řeč neztratila úplně, 
občas jí nějaké to slůvko uteče, ale je to asi 
jako když rozbité hodinky někdy zkusí chvíli 
tikat. Nemáme přehnané představy a cíle. 
Deniska je u nás zatím nějaké tři měsíce, a 
Kami s námi dál nemluví, ale přesto se tu dají 
pozorovat určité změny. Uvažovali jsme, 
jak Kamilku a Denisku nějak sblížit. Protože 
labradoři fungují přes žrádlo, přemýšleli jsme 
jak to využít. Tedy s Deniskou a její žravostí 
by problém nebyl, ale s Kamilkou, které se 
toho moc vysvětlit nedá, je to těžší. Když jíme, 
nesmí Deniska loudit, přesto jsme udělali 
jednu výjimku. Může Kamilce asistovat u 
svačin. Kamilka přitom vždycky pohazuje kousky jídla pod stůl, a Deniska má dovoleno je dojíst. Ujistili jsme se, že 
Deninka přitom loudí velmi decentně, nikam se nesápe, neskáče na stůl, jen sedí, čeká a upřeně zírá na Kamilku. 
Kamilka jí, a pozoruje Denisku, Deniska zírá na Kamilku – je tam krásný oční kontakt mezi dítětem a zvířetem. U 
autistů se oční kontakt musí cíleně trénovat, protože oni sami od sebe nemají moc potřebu se někomu dívat do očí. 
Kami během svačiny někdy Denisce nabídne sousto sama, jindy jí dá olízat ruku ušpiněnou od jogurtu, nebo paštiky. 
Dokonce jsem viděla, jak Kami sama od sebe nabízí k čumáku Denisce hrnek s čajem, s takovým udiveným výrazem, 
jako by říkala: to fakt asi pít nebudeš, nebo snad ano? To jsme zatím nikdy neviděli, že by se Kami s někým chtěla o 
něco podělit. Je to pro Kamilku nová zábava, a myslím si, že i díky ní si s Deniskou budují docela pěkný vztah.

JAN HORÁČEK

7letý Honzík z Jirkova trpí autismem a lehkou mentální retardací. 
Besinka mu je nápomocná s navazováním sociálních vazeb s okolím 
a také kamarádkou, které se může se vším svěřit. Není vyloučeno, 
že přítomnost asistenčního psa napomůže Honzíkovi i ke snížení 
medikace, kterou musí mít, jak se již v minulosti u našich klientů s 
autismem několikrát podařilo.

Klient Pes Plemeno Kdy 

Kamila Slavíková Deniska labradorský retriever říjen

Jan Horáček Besinka golden retriever prosinec

Klient Pes Plemeno Kdy 

Marie Biedermannová Bén labradorský retriever červen
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Plemeno Počet Pes Fena Poznámka

finský špic 1 1

německý ovčák 6 2 4

golden retriever 75 24 51 2 psi předaní 2× |  7 fen předaných 2×

labradorský retriever 71 16 55 4 feny předané 2×  
1 pes předaný 2×  
1 pes předaný 3×  
1 fena docvičená pro druhou klientku  
(pomáhá dvěma klientkám)

švýcarský bílý ovčák 3 2 1 1 pes předaný 2×

border kolie 8 6 2

flat coated retriever 7 4 3

rottweiler 3 1 2

kříženec 4 3 1

německý boxer 1 1

belgický ovčák 2 2

knírač malý 3 1 2

knírač velký 1 1

irský teriér 1 1

cairn teriér 1 1

výmarský ohař 1 1

svatobernardský pes 2 2 1 fena předaná 2×

erdelteriér 1 1

chodský pes 1 1

pudl velký 2 2

pudl malý 2 2

golden x labradorský 
retriever

1 1

australský silky teriér 1 1

STATISTIKA PŘEDANÝCH PSŮ A FEN (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

KLIENTI –  PROCENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ DLE VELIKOSTI MĚST A OBCÍ  
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Velikost města Klienti

město nad 100 000 obyvatel 33 % 

město 50 000 – 100 000 obyvatel   6 % 

město 10 000 – 50 000 obyvatel 21 %

město 3 000 – 10 000 obyvatel 13 %

vesnice do 3 000 obyvatel 27 %

STATISTIKA PLEMEN VYCVIČENÝCH PSŮ (ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

Plemeno Počet Z toho vrácen a po docvičení pro potřeby jiného klienta znovu předán

golden retriever 75 9

labrador retriever 71 8

border kolie 8

kříženec 5

švýcarský bílý ovčák 3 1

rottweiler 3

belgický ovčák 2

knírač malý 3

svatobernardský pes 2 1

flat coated retriever 7

německý boxer 1

německý ovčák 6

irský teriér 1

výmarský ohař 1

knírač velký 1

cairn terrier 1

finský špic 1

airedale terrier 1

chodský pes 1

pudl velký (královský) 2

pudl malý 2

australský silky teriér 1

celkem 198 19
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Kraj Okres Počet

Praha 52

Praha 1 2

Praha 2 1

Praha 4 10

Praha 5 7

Praha 6 7

Praha 7 1

Praha 8 3

Praha 9 11

Praha 10 10

Středočeský 20

Nymburk 4

Kladno 3

Mladá Boleslav 4

Praha-západ 1

Praha-východ 2

Kolín 3

Kutná Hora 1

Benešov 1

Mělník 1

Jihočeský 2

Tábor 1

Český Krumlov 1

Plzeňský 8

Klatovy 2

Plzeň-sever 1

Plzeň-jih 2

Plzeň-město 1

Rokycany 2

Karlovarský 5

Karlovy Vary 3

Mariánské Lázně 1

Cheb 1

Ústecký 18

Louny 1

Teplice 9

Chomutov 6

Děčín 1

Litoměřice 1

Liberecký 12

Jablonec nad Nisou 1

Semily 1

Česká Lípa 7

Liberec 3

Královéhradecký 12

Hradec Králové 5

Rychnov nad Kněžnou 1

Trutnov 5

Náchod 1

Kraj Okres Počet

Pardubický 11

Ústí nad Orlicí 2

Chrudim 5

Pardubice 4 

Vysočina 7

Jihlava 3

Havlíčkův Brod 1

Žďár nad Sázavou 1

Třebíč 1

Pelhřimov 1

Jihomoravský 16

Brno-město 9

Brno-venkov 3

Vyškov 1

Znojmo 3

Kraj Olomoucký 5

Šumperk 3

Olomouc 2

Kraj Zlínský 6

Uherské Hradiště 3

Vsetín 2

Otrokovice 1

Kraj Moravskoslezský 18

Karviná 8

Ostrava-město 4

Frýdek-Místek 1

Opava 4

Nový Jičín 1

Zahraničí 6

USA Florida 1

Itálie Torino 1

Austrálie Queensland 1

Německo Nordhausen 1

Slovensko Zalázne 1

Švýcarsko Carouge 1

Celkem předáno 198

Z toho ve službě 109

  Poznámka:  193 klientů / 198 psů 
10 klientů – druhý pes 
 ve třech případech 2 klienti využívají 1 psa  
v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa

UMÍSTĚNÍ VYCVIČENÝCH PSŮ – ROZDĚLENÍ DLE KRAJŮ A OKRESŮ 
(ZA CELOU DOBU PŮSOBENÍ HELPPES)

STATISTIKA –  KLIENTI DLE VĚKU A TYPU POSTIŽENÍ ZA CELÉ OBDOBÍ TRVÁNÍ HELPPES 
DO KONCE ROKU 2015

Věk 0–3 4–6 7–14 15–18 19–26 27–64 65+

Počet 3 12 47 15 31 95 7

Status uživatel 0 8 45 14 28 91 5

žadatel (včetně odložených, zrušených 
a zamítnutých žádostí) 5 14 9 1 4 10 2

Typ postižení DMO (vozíček) 2 1 15 4 10 2

DMO (chodící – berle, chodítko) 2 6 2 3 2

vozíčkář 4 2 3 39 4

tělesné postižení 1 5 1

sluchové postižení 1 1 6 1

zrakové postižení 1 1 4 38 1

porucha autistického spektra 1 12 10 2

diabetes 1 4 8 2 1

epilepsie 1 2 1 3 2

kardio 2 5

kombinované postižení 1 3 10 5 1 5

genetické onemocnění 2 1

ŽADATELÉ O PSÍ ASISTENTY
Pro rok 2016 evidujeme ke konci roku 2015 24 žadatelů o psí pomocníky
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ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO JÁRY CIMRMANA PRO HELPPES
Již po sedmé pro nás 28. dubna hráli herci Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Skvělé představení „Záskok“ se moc 
líbilo jak nám, tak návštěvníkům letošního ročníku benefičního představení. Moc děkujeme Žižkovskému divadlu Járy 
Cimrmana a všem, kteří se zúčastnili a pomohli tak získat částku 117.800,- Kč, která významně pomohla financovat 
výcvik již sedmého „divadelního“ psího asistenta.

REKONDIČNĚ INTEGRAČNÍ POBYT
Každoroční rekondice pro klienty Helppes, majitele 
asistenčních, signálních a vodících psů, se již 
potřetí konala v rekreačním středisku Prosaz v 
Líchovech u Sedlčan. Letos v termínu od 8. do 15. 
srpna. 19 lidí s handicapem se 16ti psími asistenty a 
21 doprovody strávilo na tomto pobytu 7 skvělých, 
i když velmi horkých, dní. Sedmičlenný tým 
Helppesáků připravil pro účastníky velmi bohatý 
program.

Pobyt není 
zaměřen 
pouze na 
zlepšování 
dovedností 
psů, souhru, spolupráci a vztahu mezi psy a jejich majiteli, ale je zaměřen 
také na výuku a rozvoj osobních dovedností, možností a schopností jejich 
majitelů – lidí s různými typy postižení. Pro většinu z nás není žádný problém si 
např. se psem zahrát tzv. inteligenční psí hry, ale pro člověka, který má z velké 
části ochrnuté ruce nebo nevidí, to je problém velký. Ale tím, že má možnost 
se naučit např. manipulovat s různými typy her, samozřejmě, vždy podle 
možností daného člověka, se mu nejen rozšíří možnosti spolupráce se psem 
formou, kterou všichni psi milují, ale sám si rozvíjí jemnou motoriku či hmatové 
schopnosti. Tato aktivita je výborná i pro děti trpící těžšími formami autismu, 

DALŠÍ PROJEKTY 
ORGANIZACE

protože nejen rozvíjí jejich vztah a spolupráci se psem, ale zaujme je, baví je a vydrží se alespoň chvíli soustředit, 
což u autistů bývá často problém. Mezi vzdělávací a rozvojové aktivity byly zařazeny také antistresové relaxační 
masáže, kde trenérky naučily klienty základní prvky těchto masáží, cvičení na gymballech – balančních pomůckách 
a návštěva Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově, kde měli účastníci možnost vidět různé typy zachráněných zvířat a 
některé si mohli i pohladit. Pro většinu lidí s postižením je velkým zážitkem si pohladit např. mládě vydry či kunu.

Tréninky se psy probíhaly i v reálném prostředí města Sedlčany, kde tolik psích pomocníků najednou vzbudilo velký, 
ale velmi pozitivní, zájem veřejnosti.

Psi si museli po náročných trénincích odpočinout, proto byly pro účastníky připraveny také aktivity pouze pro jejich 
rozvoj a vzdělávání: stavěli „boudičky“ pro psy pouze z materiálů, které našli v lese, vyráběli pamlskovnice pro své 
psy – každý si namaloval barvami na sklo na skleněnou dózu na pamlsky svůj motiv. Výtvory byly naprosto úžasné, 
některé téměř neuvěřitelné s ohledem na některé typy postižení a vháněly až slzy do očí.

Největší úspěch, jak mezi účastníky, tak i u Helppesáckého týmu, sklidila aktivita - hra s názvem „Tři vteřiny a dost“. 
Byla pouze pro lidi, ale srandy si všichni užili dost a dost. Klienti hráli vždy ve dvojicích a hra spočívala v klikr tréninku. 
Jeden byl pes a druhý trenér. Pes měl splnit nějaký úkol, který neznal a trenér jej ke správnému splnění naváděl 
pomocí klikru. Během této hry si všichni uvědomili, jak je někdy pro psa těžké pochopit, co po něm jeho trenér, nebo 
páníček chce, i jak je pro páníčka těžké docílit korektního provedení požadovaného cviku a jak důležitou roli při práci 
se psem má časování.

Helppesáci se nejvíce vyřádili při přípravě noční bojovky, jejíž součástí je tradičně i provádění soutěžních aktivit 
na uměle vytvořeném strašidelném hřbitově. Helppsí holky i kluci se převlékli za hororové příšery a klienti u nich 
museli plnit úkoly, které pro ně byly připraveny. I tato zábavná „bojovka“ je ale zcela cílenou aktivitou, kde si účastníci 
procvičí hmatové, motorické a čichové schopnosti, koncentraci, orientaci, odvahu i spolupráci se psem.

Pro účastníky byla velikým přínosem přednáška a beseda s MVDr. Lukášem Duchkem z partnerské kliniky Helppes, 
Vetcentrum Stodůlky. Pan doktor si zaslouží veliké poděkování nejen za tuto aktivitu, kterou pro účastníky rekondicí 
každý rok dělá zcela nezištně, ale i za výborný přístup, trpělivost, schopnost vysvětlování a pochopení pro majitele 
psích pomocníků. Další přednáška byla zajímavá hlavně pro pánské osazenstvo rekondice, protože byla o výrobě piva 
a vedl ji sládek generálního partnera Helppes, Staropramenu, pan Libor Vávra.

Letošní novinkou v nabitém programu byla „výstava“ Prosazsko - Líchovská dvojka, kde se psi předvedli nejen v 
pohybu i statice v kruhu, stejně jako na tradiční výstavě, ale museli předvést i nějaký „psí“ kousek a hodnotilo se i to, 
jak je dvojice sladěná na pohled. A že se bylo na co dívat. Role rozhodčího se ujal správce rekreačního areálu s dvěma 
dámami z PROSAZu a měli to opravdu těžké. Vítězkou této „výstavy“ se stal tým Eliška Opatová a signální fenka pro 
diabetika, flat couated retrívřice Nelinka, které spolu tvoří tým teprve od letošního července.

Samozřejmě důležitou součástí programu jsou i aktivity volnočasové a zábavné, mezi které tradičně patří táboráky 
– pro nás zdravé zcela běžná letní aktivita, ale pro mnoho lidí s postižením je táborák a opékání buřtů velkým a 
ojedinělým zážitkem. Stejně jako v loňském roce, všechny velmi potěšila skupina Holokrci, která v letošním roce 
přizvala ke hraní a vystoupení i Milana Pitkina, který „dával“ jeden skvělý fór za druhým. A vidět tancovat trojčata – 
vozíčkářky – ano, čtete správně – pánská část Helppsího týmu vyzvala tyto tři čtrnáctileté slečny k tanci - zvedli je z 
vozíčků do náručí a tancovali. Jejich rozzářené oči při tanci asi nikdo z týmu Helppes hned tak nezapomene, protože 
je to jedna z nejkrásnějších odměn za práci při přípravě a realizaci tohoto pobytu.

Jako poděkování za celotýdenní práci připravili účastníci rekondice pro tým Helppes závěrečnou skvělou grilovačku.

Byl to krásně a užitečně společně strávený týden a všichni se už těší na další ročník.
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CANISTERAPIE
Tak jako v minulých letech, i letos jsme pro zájemce z řad veřejnosti uspořádali dvoje canisterapeutické zkoušky. 
Konaly se v květnu a v listopadu. Z 22 přihlášených týmů zkoušku úspěšně splnilo 13 týmů.

Celkový počet aktivních týmů činil ke konci roku 2015 50 canisterapeutických týmů.

S našimi psími studenty prováděly i letos trenérky pravidelné canisterapeutické aktivity pro klienty denního 
stacionáře Akord v Praze 2 a klienty Domu sociálních služeb Na Neklance v Praze 5.

OSVĚTOVÉ A VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY
V roce 2015 jsme uspořádali či se zúčastnili 51 vzdělávacích akcí, přednášek, besed, seminářů, workshopů, veřejných 
vystoupení a ukázek dovedností psích pomocníků.

Vybíráme z ohlasů studentek VOŠZ a SZŠ Praha:

Dobrý den,

exkurze v centru Helppes se mi moc líbila. Bylo vidět, že pro „vychovatelky” to není jen práce, ale že zvířata berou jako 
radost, zábavu a není jim jedno, co se psy bude, až odejdou z centra i když by se zdálo, že tím jejich práce skončila. 
Bylo zvláštní najít v centru Prahy místo kde je tolik energie, lásky, štěstí a radosti, myslím, jak ze strany psů, tak i 
„vychovatelek”. Byla jsem velice příjemně překvapena, čekala jsem, že to bude jiné. Klára

Vážená paní doktorko Nerudová, píši Vám zpětnou vazbu na exkurzi v organizaci Helppes. Vzhledem k tomu, že má 
sestřenice se dlouhodobě věnuje výcviku psů, tak tato problematika je mi velmi blízká. Já sama od dětství vyrůstala 
se psy a bez psího společníka si nedovedu svůj život představit. Ovšem i přes to mě exkurze velmi zaujala. Líbila se mi 
výborná organizace celého procesu výcviku a péče o psychickou i fyzickou stránku psů. Je úžasné slyšet, že klient díky 
pejskovi dokáže se svým handicapem kvalitněji žít. Bára

Dobrý den,

ráda bych se s Vámi podělila o své zážitky z návštěvy výcvikového střediska- vodících i asistenčních psů Helppes.

Bylo krásně strávené dopoledne. Já sama jako pejskař mám k pejskům velmi vřelý vztah. A jsem moc ráda, že mohou 
tito naši čtyřnozí kamarádi pomáhat osobám s postižením, které opravdu tuto pomoc potřebují.

Opravdu zvažuji tu návštěvu jejich promoční události, co bude probíhat v září. Kateřina

Pejsky mám od malička velmi ráda, a tak jsem se na exkurzi do centra výcviku psů pro postižené velmi těšila. 
Překvapilo mě, že stát přispívá na vodící psy a na asistenční nepřispívá. Přijde mi to dost nespravedlivé a 
nepochopitelné. U handicapovaných lidí jsou psi velmi důležití. Pomáhají jím zvedat věci, svlékat je, dělají celý den 
společnost a pomáhají i po psychické stránce. Líbilo se mi, že to pejskové dělali s radostí a že je do cviků nikdo nenutil. 
Zajímavé bylo také to, jak paní říkala, že asistenční pes pomohl klukovi s osteoporózou. Že díky němu začal chodit 
a i dokonce jezdit na kole. Je pravda, že pes je nejlepší přítel člověka. Hodně mě překvapilo, že neexistuje nadace 
pro vybírání peněz pro psy. A že lidé, kteří peníze vybírají, tak si je zřejmě nechávají. Vím, že už jim nikdy nepřispěju. 
Také mě velmi překvapil vodící kůň. Vím, že jsou koně chytrá zvířata, ale aby dokázali jezdit v tramvaji, metru a ještě 
pomáhat lidem by mě nenapadlo. Zajímavé bylo i to, že dávají k psům králíky a kočky, ale má to svůj smysl. Tato 
exkurze pro mě byla přínosem a chtěla bych se jet v září podívat na předávání psů novým majitelům. Denisa

Mé dojmy z návštěvy Helppesu jsou jenom a pouze pozitivní. Nedovedla jsem si představit, co nás tam čeká, jakým 
způsobem prohlídka bude probíhat, ale ani ve snu mě nenapadlo, že se tam setkáme s takovým množstvím pozitivní 
energie a nadšení, jak ze strany trenérů/trenérek, tak ze strany pejsků. Já osobně mám pejsky opravdu moc ráda a 
považuji se za „psího člověka“, tudíž jsem byla nadšená.

Vím, že každá práce má i své negativní stránky, a každá práce se stává občas stereotypní, ale tady si to opravdu 
představit nedokážu. Po ukázce tréninku rozsvícení světla, jsem byla tak překvapená z nadšení psa i jeho cvičitelky, 
že jsem chtěla v ten okamžik poslat životopis do Helppes a žádat zde o práci. Neumím slovy vyjádřit, jak ohromně 
pozitivně to tam na mě působilo.

Nedokážu si, ale představit moment, kdy po roce intenzivního tréninku a každodenní péče o asistenčního psa, 
musím psa svěřit do „cizích“ rukou nového páníčka. Chápu, že nové majitele vybírají nadmíru zodpovědně, klienti psy 
potřebují a psi jim zlepší kvalitu života, ale stejně si to nedokážu představit. Překvapilo mě také to, že psy cvičí pouze 
trenérky. Koukala jsem i na webové stránky www.helppes.cz a nenašla jsem mezi trenéry psů jediného muže. Možná 
i proto je tady výchova psů tak osobní a vřelá, protože cvičitelky pejsky vnímají jako své děti. O to spíš obdivuji jejich 
profesionální odstup a schopnost psa vychovat a předat dál.

Exkurze se mi velmi líbila, jsem ráda, že jsem se jí zúčastnila. V období učení mi zlepšila náladu, odreagovala mě a 
měla jsem po dlouhé době šanci pohladit si psa, u kterého jsem viděla, že se má báječně a je nadšený z toho, že může 
rozdávat radost ostatním. Tereza
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MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ 2015 
A MISTROVSTVÍ ČR VE VÝKONU VODÍCÍCH PSŮ 2015
V sobotu 2. 5. 2015 se v Pražských Letňanech konalo unikátní 
klání mezi majiteli asistenčních a vodících psů – lidmi s 
těžkým postižením. V 10:15 slavnostně odstartoval již 11. 
ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 2015 a 6. ročník 
Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2015. Nad oběma 
mistrovskými soutěžemi přijalo záštitu Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy a městské 
části Praha 5 a Praha 18.

Mistrovské soutěže se zúčastnila a poměřila své síly se 14 
majiteli asistenčních psů vycvičených profesionální organizací 
také vozíčkářka, která si svoji psí pomocnici vycvičila sama. 
Slečna Marta Pöchmannová, která se svou kříženkou Terezkou 
obsadila krásné 2. místo, byla spokojena s vysokou úrovní celé 
soutěže.

Státní hymna nakonec zazněla na počest obou mistrů – Mistra 
ČR ve výkonu asistenčních psů, pana Bohumila Sokola a jeho 
zlatého retrievera Ralfa a Mistryně ČR ve výkonu vodících 
psů, kterou se stala, a obhájila tak loňské vítězství, soutěžící 
s těžkým kombinovaným handicapem, slečna Viktorie Vrátilová s fenkou flat coated retrievera Atty z Annenských 
zahrad.

Velké poděkování za úspěšnost a zdárný průběh této akce patří všem rozhodčím, dobrovolným spolupracovníkům, 
médiím a hlavně sponzorům a dárcům, bez jejichž pomoci a krásných darů pro soutěžící by nebylo možné 
tyto soutěže vůbec pořádat. Letošní ročník podpořily: Vafo Praha spol. s r.o., Pivovary Staropramen a.s., Český 
kynologický svaz, Městská část Praha 5 a Zubní klinika Key dental spol. s r.o. Děkujeme.

SUPER DEN 2015
V sobotu 12. 9. 2015 v areálu výcvikového centra spolehlivé veřejně prospěšné organizace Helppes, neziskovky roku 
2013 a 2014, slavnostně promovalo 15 nových absolventů „Helppsí akademie“ – 
nově vycvičení asistenční, signální a vodící psi.

Letošní Super den byl skutečně SUPER. Přišlo na něj neuvěřitelných 1400 
návštěvníků, kterým se podařilo vytvořit neopakovatelnou atmosféru tohoto 
– pro nás tak výjimečného – dne.

Patronátu nad novými psími asistenty se ujali a do rukou dospělých i dětí 
se zdravotním postižením je předali známé osobnosti našeho veřejného a 

HLAVNÍ AKCE kulturního života. Naše velké poděkování patří skvělému, a pro Super dny již „dvornímu“, moderátorovi Mirkovi 
Konvalinovi a všem patronům a účinkujícím, kterými byli Karel Gott, Marta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Debbi, 
Leona Šenková, Miro Žbirka, Martin France, Pavel Roth, Veronika Rážová, Jana Stryková, Viktor Sodoma, Karel 
Kahovec se skupinou George & Beatovens a skupiny Portless a V-Rock.

MIKULÁŠSKÁ PRO VŠECHNY HODNÉ (I ZLOBIVÉ) PEJSKY
Již třináctý ročník Mikulášské pro všechny hodné 
(i zlobivé) pejsky se konal v sobotu 28. listopadu ve 
výcvikovém areálu Helppes.

Mikulášské nadílky se letos zúčastnil vysoký počet psů. 
Bylo jich 46. Majitelé na ně povinně hned u registrace 
prozradili, zda byli hodní nebo je celý rok zlobili. Ti hodní 
dostali od Mikuláše veřejnou pochvalu a dobrůtky 
od Britu a zlobivci se museli „vykoupit“ nějakým psím 
kouskem. A podívaná to byla vskutku převeliká. 
Několikrát jsme byli svědky toho, jak umí hezky 
povely základní poslušnosti - sedni a lehni, někteří 
panáčkovali, váleli sudy, probíhali páníčkům slalom 
mezi nohama, anebo štěkali na povel. K dokonalosti to 
dotáhla kavalírka Cassie, která s naprostou noblesou 
předvedla „dřepy“

Největším zlobidlům čertice pohrozila peklem. Byla 
to velká legrace, protože některá psiska, kdyby byla 
schopná mluvit, by slíbila naprosto cokoli. Opravdu 
je to stejné jako na besídkách u malých dětí. Očka 
vykulená navrch hlavy a na čele napsáno „Já už budu 
hodnej, maminko. Už nikdy nerozkoušu žádné papuče 
ani nebudu prohánět sousedovic kočičky“.

Jsme rádi, že každým rokem přibývá zájemců o 
ojedinělé Mikulášské soutěžní odpoledne jako 
volnočasové aktivity, kterých je pro lidi s handicapem 
čím dál méně, jak nejednou pronesl JUDr. Petr Lachnit, 
bývalý místostarosta městské části Praha 5, který tuto akci velmi rád podporoval nejen udělením záštity, ale také 
svoji osobní účastí. Jeho účast a milá slova nechyběla ani letos.

Soutěžit se začalo po bohaté nadílce pro všechny zúčastněné chlupáče. Jednotlivé soutěže Mikulášského sedmiboje 
byly připraveny tak, aby bylo možné poměřit síly zdravých lidí a lidí s handicapem – majiteli asistenčních, signálních 
a vodících psů. Při některých soutěžích byly soutěžícím zakryty klapkami oči, někdy dokonce i uši a některé úkoly se 
plnily z invalidního vozíčku.

Moc děkujeme Městské části Praha 5 za dlouhodobou podporu a firmě Vafo Praha s.r.o. za bohatou nadílku pro 
všechny hodné (i zlobivé) pejsky a krásné ceny pro vítěze. A také dalším partnerům akce – Pivovary Staropramen, a.s. 
a KEY Promotion s.r.o. 
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BULLETIN HELPPSÍK
Čtvrtletní bulletin Helppsík letos oslavil své 10té narozeniny - jeho první číslo vyšlo v září 2005. Smyslem Helppsíku 
je informovat naše klienty, příznivce, podporovatele, dobrovolné spolupracovníky i nejširší veřejnost o naší činnosti, 
aktivitách a projektech, které jsou určeny ve prospěch osob s různými typy postižení. Do bulletinu přispívají svými 
příhodami z praktického života se psími pomocníky také sami naši klienti.

Naše veliké poděkování za dlouholetou spolupráci patří redaktorce Helppsíku paní Zuzaně Trankovské, 
spolumajitelce vydavatelství Canistr a za grafické zpracování panu Bohumilu Bezvodovi.

KURZY SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PSŮ
Od r. 2003 prošlo těmito kurzy, ve kterých učíme majitele jak svému psu dobře porozumět a najít k němu správnou 
cestu tak, aby spolupráce bavila oba a přitom se z pejska stal dobře vychovaný a ovladatelný pes, který není na obtíž 
ani svému okolí, ani nepůsobí problémy ve své rodině, přes 1000 majitelů psů.

Za úspěchem a velkým zájmem o tyto kurzy z řad majitelů psů nestojí pouze kvalitní a prověření instruktoři kurzů, 
ale také to, že frekventanti kurzů vědí, že svou účastí v těchto kurzech přispívají potřebným, neboť výtěžek z těchto 
kurzů je určen ve prospěch klientů Helppes.

VODÍCÍ KOBYLKA KATRIJN V.D. MEIER
Evropský pilotní projekt výcviku mini koně pro potřeby osob se zrakovým postižením je úspěšný. Chůzi s pomocí 
Katrijn si i v tomto roce měli možnost vyzkoušet lidé se zrakovým postižením, kteří se shodují v tom, že při vedení 
koníkem se cítí velice bezpečně.

I když koník se dokáže úkony, nutné pro průvodcovství osoby se zrakovým postižením naučit rychleji než pes, je 
jasné, že vodící pes vždy zůstane v tomto oboru pomocníkem číslo jedna. Mj. i proto, že mini koně žijí 30 až 50 let, po 
které je nutné zajistit pro koně prostředí, které mu zaručí kvalitní život, tedy dům s odpovídající zahradou pro volný 
pohyb a pastvu.

DALŠÍ AKTIVITY SPOLUPRÁCE S MÉDII
Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem o problematiku lidí s postižením a jejich psích pomocníků, zejména:

Mediálním společnostem a reklamní agenturám Mediacom Praha s.r.o., ČTK, ZenithOptimedia, MF reklama, 
Outdoor Akzent s.r.o., Frontend s.r.o., iShorts, Spirit Media s..r.o., AdActive, Impression Media s.r.o., Tiscali Media, 
Media Floating

Časopisům a novinám – Reflex, Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Pes přítel člověka, Svět psů, Haf a 
Mňau, Psí sporty, Psí kusy, Máme rádi psy, Pet Media, Vozka, Pražská pětka, MF Dnes, Blesk, Hospodářské noviny, 
Práce, Metro, Deník Sport, Abilympijský zpravodaj, AHA, Reader ś Digest Výběr, Sociální služby, Moje zdraví, Chvilka 
pro tebe, Sedmička, Týden, Instinkt, TV Star

Televizím – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce ČT, TV Nova, FTV Prima, TV Praha 5, TV Barrandov, TV Metropol

Rádiím – Český rozhlas – Dvojka, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio vašeho kraje, Rádio City, Frekvence 1, Impuls, 
Rádio Blaník, Bonton

Internetovým médiím – iDnes, Novinky.cz, iHNed, Super.cz, Parlamentní listy.cz

OSOBNOSTI, KTERÉ PODPORUJÍ 
ČINNOST A AKTIVITY HELPPES
Osobnosti: 
Absolonová Monika, Anna K, Csáková Ilona, Debbi, Filipová Lenka, Frejová Kristýna, Gottová Ivana, Graves Tonya, 
Havlová Dagmar, Holanová Marcela, Kobzanová Diana, Kubišová Marta, MgA. Lekešová – Krajčinovič Petra, Lounová 
Olga, Nesvadbová Barbara, Osvaldová Gabina, Rážová Veronika, Stryková Jana, Šenková Leona, Trčková Lenny, 
Žbirková Kateřina, Bendig Jan, DiS. Burian Jan, Čenský Jan, Duchoslav Jan Antonín, Eben Marek, PhDr. Fejk Petr, 
France Martin, Frej Ladislav, Gott Karel, Hejma Ondřej, Hlas Ivan, Hrůza Michal, Huf David, Jaškow Robert, Kahovec 
Karel, Konečný Lukáš, Konvalina Mirek, Kovář Zbyněk, Krytinář Jiří, Myška Roman, Nagy Peter, Pešek Libor, Potměšil 
Jan, Renč Filip, Rorh Pavel, Sidovský Janis, Sodoma Viktor, Šmajda Miro, Šporcl Pavel, Trojan Ivan, Vítek Pavel, Vodný 
Ondra, Vydra Václav, Žbirka Meky

Skupiny 
Banda Libre, George & Beatovens, Holokrci , Los Rumberos, Nightwork, Portless, Republic of Two, The Fribbles, 
V-Rock, Vypsaná fixa

In Memoriam 
Muk Petr, Vrba Pavel
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ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Bez pomoci a podpory našich partnerů, příznivců, podporovatelů a dárců při realizaci našich projektů, aktivit a 
činností bychom mnohé z nich pro naše klienty vůbec nemohli pořádat.

Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte pomáhat!

Děkujeme za vzornou péči o zdraví našich psích svěřenců a za spolupráci Veterinární klinice Vet Centrum Duchek 
s.r.o., zejména majiteli této kliniky, MVDr. Lukáši Duchkovi a Veterinární klinice Vetlife - oční specialistce MVDr. 
Barbaře Lenské

Reklamní agentuře Scholz & Friends za dlouhodobou podporu a zdarma poskytované služby a produkty v oblasti PR

Generálnímu partnerovi společnosti Pivovary Staropramen a.s. za podporu našich projektů a činnosti organizace

Nadaci ČEZ za podporu našich klientů a projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Zaměstnancům společnosti Škoda Auto, a.s. a společnosti Škoda Auto, a.s. za podporu našich klientů a projektu 
Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Společnosti RSJ a.s. a jejím zaměstnancům za podporu našich klientů a projektů

Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně a.s. za dlouhodobou podporu našich dětských klientů z 
projektu „Psí oči“

Nadaci Naše dítě a Rossmann, spol. s r. o. za opakovanou pomoc pro naše dětské klienty

Dopravnímu podniku hl. m. Praha za poskytnutí kuponů na MHD

Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou odbornou spolupráci a podporu

Fotografům Janu Šimečkovi, Peteru Zošiakovi a Ivanu Navrátilíkovi

Zuzaně Trankovské a Bohdanu Bezvodovi za tvorbu a grafické zpracování bulletinu Helppsík

MPSV – za podporu námi poskytované sociální služby

Městské části Praha 5 za podporu našich projektů a činnosti organizace
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DĚKUJEME, ŽE JSTE NÁM I V ROCE 2015 
POMÁHALI POMÁHAT

DÁRCI A PŘISPĚVATELÉ 2015

FYZICKÉ OSOBY

100 001 – 250 000 Kč 
Alena Fiedlerová

50 001 – 100 000 Kč
Ing. Ilja Brüll
Ing. Karel Kuropata
Helena Svátková
10.000,-Kč - 50.000,-Kč
MUDr. Marie Angelisová
Ing. Bohumil Auinger
Ing. Stanislav Bartoš
Ing. Marie Bártová
Ing. Jiří Bernas
Ing. Karla Bernášková, CSc
Mgr. Eva Bohanesová
MUDr. Petra Branžovská
Michal Bulirsch
MUDr. Dagmar Bumbálková
Michal Čížek
RNDr. Ludmila Deštěnská
Miroslav Dědina
Ing. David Drozd
JUDr. Jan Dunovský
Mgr. Hermína Fialová
Lenka Filipová
Ing. Marcela Filipová
Jana Frimlová
PhDr. Jan Frolík
Jitka Frýbová
MUDr. Miloš Golian
JUDr. Petr Hála , MBA
Anna Himmerová
MUDr. Ambrož Homola
Ing. Miluše Housková
Bohumil Hřebíček
MUDr. Jaroslava Chudobová
ak. mal. Ludmila Jamníková-Gabrielová
Ing. Jiří Janšo
Václav Jirák
Ing. Jaroslav Jírovec
Mgr. Jaroslav Jurka
Mgr. Andrea Jüttnerová
Mgr. Marie Kafková
Lukáš Klášterský
JUDr. Jan Klíma
Ing. Martin Klíma
Ing. Jana Kolářová
MUDr. Jiří Konrád
MUDr. Věra Kostohryzová
Miroslav Kovanda
Ing. Jiří Krátký
Ing. David Kratochvíl
Vladimír Kreidl
František Kuberka
Jana Kubíková
JUDr. Ladislav Kuldan

Ing. Radislav Kusák
Ing. František Lambert
Jindřich Láska
Květa Matoušová
Hugo Mensdorff - Pouilly
Jan Mikyska
Ing. Jan Motl
Ing. Zdeněk Mužný
Yury Nesterenko
Ing. Mario Nosek
MUDr. Eva Nováková
Jiřina Novotná
Ing. Pavel Ovsík
Bronislav Pačinek
Irena Pavelková
Ondřej Peca
Jana Písková
Ing. Václav Piťha
Vít Plaček
Vlasta Plocková
Sofie Pondikasová
Jaroslav Povšík
Kateřina Raimová
Ing. Zdeněk Sadovský
Ing. Martin Skalický
JUDr. Isabela Slavíčková
Ing. František Stádník
Zdenka Staňková
Hana Strausová
MUDr. Jana Suchomelová
Ing. Kateřina Suchopárová
JUDr. Yvonna Svobodová
Ing. Václav Šefrna
Jan Šott
RNDr. Miroslav Štengl
Ing. Šárka Švancarová
Karel Tancer
MUDr. Jaroslava Tolarová
MUDr. Gabriel Toth
Ing. Jitka Tůmová
Ing. Jiří Ulrich
Ing. Tomislav Vencovský
Mgr. Jaroslav Vítek
Ing. Leoš Vosol
Ing. Milan Vrána
Ing. Jiří Weberschinke
Ing. Jan Zeman 
MUDr. Jitka Žondrová 

PRÁVNICKÉ OSOBY

300 001 – 1 000 000 Kč
Nadace Naše dítě
RSJ a.s.
Scholz & Friends s.r.o. (reklamní kampaň)
ŠKODA AUTO a.s. – Dlouhodobé 
zaměstnanecké sbírky

100.001,-Kč – 300.000,-Kč
Friendly Finance s.r.o.
Nadace Leontinka
Tetra Pak Česká republika

50.001,-Kč – 100.000,-Kč
KODYS, spol. s r.o.
Pivovary Staropramen a.s.
10.000,-Kč – 50.000,-Kč
ACI - Auto Components International, 
s.r.o.
Arboeko s.r.o
Český kynologický svaz
Dopravní podnik hl. m. Prahy
GE Money Bank, a.s.
ELKOV elektro a.s.
Equa bank a.s.
Flower Garten Preschool
Generali Pojišťovna a.s.
Isolit – Bravo, spol. s r.o.
JAVLIN, a.s.
MŠ Kvítek
Nadace ČEZ
Nadace Vodafone
NOBIS STUDIO s.r.o.
NROS
Riverside School of Prague
UniCredit Bank Czech Republic
WashTec CZ, spol. s.r.o.

STÁTNÍ SPRÁVA

1.362.000,-Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí
50.000,-Kč
Městská část Praha 5

NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
PATŘÍ I MNOHA DALŠÍM 
DÁRCŮM , PŘÍZNIVCŮM, 
PODPOROVATELŮM 
A DOBROVOLNÝM 
SPOLUPRACOVNÍKŮM
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské SMS - projekt Fóra dárců „Daruj správně“, do kterého byl náš 
projekt v roce 2008 zařazen, bylo v roce 2015 získáno 81.760,91,-Kč.

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, zejména jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

Průměrná měsíční mzda tří nejvyšších mezd zaměstnanců organizace, včetně veškerých (i celoročních) odměn, činila 
v r. 2015 částku 26.427,-Kč. 

28.087,- 

25.446,- 

25.748,-

Členové správní a dozorčí rady pracují bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.

FINANČNÍ ZPRÁVA
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Za grafické zpracování a tisk této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře WMC | Grey.

HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ, O.P.S.
Hvozdnice 147 | 252 05 Hvozdnice | Česká republika


