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Obecně prospěšná společnost Helppes – 
Centrum výcviku psů pro postižené 
o. p. s. ® vám letos nabízí své druhé vy-
dání čtvrtletníku Helppsík. Během před-

chozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. O některých z nich se více 
dočtete na následujících stranách.

Helppsík

Helppesu se klaní celý svět!
Letos se nám 13. – 15. května dostalo cti být hostitelem 
Mezinárodních konferencí AAII (Animal Assisted Intervention 
International), na kterou 15. – 17. května navazovala konfe-

rence ADI/ADEu (Assistance 
Dogs International / Assistance 
Dogs Europe). Obě konferen-
ce se konaly poprvé v jedné 
ze zemí tzv. bývalého východ-
ního bloku. Tyto konference 
se konají pravidelně a vždy se 
střídají hostitelské organizace 
z Ameriky a z Evropy. Na obě 
konference se sjelo přes 200 od-
borníků z celého světa.
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Hlavní téma konference ADI / ADEu 2016 Ať je náš hlas slyšet na-
příč světem bylo zaměřeno na přístupová práva majitelů psích po-
mocníků na celém světě. Mezi velmi důležitá témata v programu, 
který čítal více než 40 seminářů, workshopů, diskuzí a přednášek, 
patřilo setkání evropských programů ohledně přístupových práv osob 
s postižením – majitelů asistenčních, vodicích a signálních psů, které 
vedl Mark van Gelder z Belgie. Stejně jako u nás také v Německu 
mají zákon, který řeší vstup osob doprovázených asistenčním psem 
do zdravotnických zařízení, ale i v Německu často vázne aplikace 
tohoto zákona do praxe. Problémy se vstupy do obchodů, škol apod. 
potvrdili kolegové z Německa i Holandska. Majitelé psích pomoc-
níků se často setkávají také s diskriminací při cestování, včetně le-
tecké dopravy. I v ostatních zemích Evropy je rozdíl ve vnímání psů 

Zleva: prezident ADI Richard Lord, členka prezidia ADI Sally 
Irwin, koordinátorka ADEu Elma Burg, koordinátorka ADI 
Suzi Hall, Zuzana Daušová, člen prezidií ADI a ADEu Peter 
Gorbing, v popředí prezident ADEu a víceprezidnet ADI Danny 
Vancoppernolle
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asistenčních a vodicích ze strany veřejnosti – vodicí psi jsou více 
známí a jejich majitelé jsou více respektováni. Z diskuze vyplynulo, 
že je nutné vyžadovat dodržování Úmluvy o právech osob se zdra-
votním postižením, která byla 
přijata Valným shromážděním 
OSN 13. 12. 2006 (ČR tuto 
Úmluvu ratifikovala 30. 3. 
2007), a že je potřeba na tuto 
problematiku upozorňovat ve-
řejnost a informovat politiky, 
jak v jednotlivých zemích, tak 
řešit přístupová práva v rámci 
celé EU. 

Výborný byl workshop pro 
trenéry asistenčních psů vede-
ný Teo Mariscalem ze španěl-
ské výcvikové školy Bocalan, 
který se věnoval operantnímu 
a klasickému podmiňování. 

Velice zajímavý byl také 
„Tellington Touch Work shop“, 
kde nám přednášející Miriam 
Beckers z Holandska přiblí-
žila specializovaný přístup 

Konferenci ADI / ADEu poskytli záštitu:  
Mgr. Bohuslav Sobotka – předseda vlády ČR, Ing. Andrej 
Babiš – 1. místopředseda vlády ČR a Ministr financí ČR, 

Ing. Marian Jurečka – ministr zemědělství ČR,  
MUDr. Svatopluk Němeček – ministr zdravotnictví ČR, 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát 
hlavního města Prahy, MUDr. Radek Klíma – starosta 

Městské části Prahy 5, Ondřej Kolář – starosta Městské 
části Praha 6 a Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. – veřejná 

ochránkyně práv.
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ke vzdělávání zví-
řecích společníků, 
a to nejen psů, pro-
tože tato metoda, 
zaměřená na spo-
lupráci a respekt, 
byla vyvinuta při 
zvyšování poro-
zumění a efektivní 
komunikaci s di-
vokými zvířaty. 

Čím jsme si jako hostitelé vysloužili takové ohlasy? Přáním členů 
prezidia (které nás poctilo hostitelstvím konferencí) bylo, abychom 
pro delegáty uspořádali nezapomenutelný „tradiční český večer“. To 
se nám opravdu povedlo, protože se všichni náramně bavili a někteří 
až do pozdních nočních hodin. Celý další den se k našim uším doná-
šely samé chvály. Tři roky příprav, ale vyplatilo se. Helppes, potaž-
mo celá Česká republika, stoupla v očích jak zástupců z Evropy, tak 
z Ameriky, Austrálie a dokonce i Japonska. Máme ohromnou radost, 
že se vše vydařilo podle našich představ, a že se delegátům v našem 
hlavním městě líbilo. O tom, že se Helppes hostitelství konference 
zhostil na jedničku s hvězdičkou, svědčí děkovné maily a veřejné 
pochvaly od prezidentů a členů prezidií ADI / ADEu. Největší odmě-
nou pro nás však byly výrazy uznání, spokojenosti a úsměvy ve tvá-
řích účastníků při závěrečném setkání. 

Touto cestou bychom rádi poděkovali za spolupráci Hotelu Orea 
Pyramida, restauraci Vila Kajetánka, České unii neslyšících za zpro-
středkování simultánního přepisu. Skvělé rockové skupině The 
Fribbles a všem našim dobrovolníkům. Velké poděkování si zaslouží 
také podporovatelé konferencí Pivovary Staropramen, a. s. a Vafo 
Praha s.r.o. Zuzana Daušová a Veronika Paldusová
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Vyhlášení cen APLAUS 2016
Ceny APLAUS byly slavnostně předány již počtvrté, a to tradič-
ně v předvečer Světového dne porozumění autismu, za podpory 
Magistrátu hl. města Prahy a Expobank CZ, a. s., generálního 
partnera Národního ústavu pro autismus. Tato ocenění jsou udě-
lována každoročně v rámci osvětové kampaně Národního ústavu 
pro autismus „Porozumět autismu“.

Celkem bylo Ná-
rodnímu ústavu 
pro autismus za-
sláno 28 nomina-
cí ve třech kate-
goriích – Dospělí, 
Instituce a Lidé 
s autismem. V ka-
tegorii Instituce 
zvítězil za svou 
pomoc prostřed-
nictvím výcviku 
asistenčních psů 
a následné péče 
o klienty (mezi 
něž patří také lidé 
s autismem) náš 
Helppes.

Mnohokrát dě-
kujeme za tuto 
krásnou cenu. 
Moc si jí váží-
me. Za nominaci 
do soutěže dě-
kujeme našim klientům – Novákovým a Cavískovi, Urbánkovým 
a Spikovi a Zezulovým s Ginem.
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Anketu Statečné psí srdce vyhlašuje časopis Psí kusy ve spo-
lupráci se záchranářským magazínem Rescue Report. Má 
čtyři kategorie, navíc je udělována Cena hlavního partnera. 
Gratulujeme Ondrovi a Spikovi k získání ceny hlavního partne-
ra, kterou mu předal zpěvák Matěj Ruppert.

„V září 2014 získal Ondra Spikea jako asistenčního psa, od té 
doby nemusí brát léky a je klidnější, jistější a sebevědoměj-
ší,“ říká Ondrova maminka. „Považujeme Spikea za tako-
vý most mezi Ondrou a okolím.“ Máme z toho velkou radost! 

Ocenění 
Statečné psí srdce získal Spike
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Náš rozhlasový spot 
získal cenu 

Prima Zlatá pecka
Nejlepší reklamní tvůrci i za-
davatelé se sešli v klubu Lávka 
na 21. ročníku soutěže kreativi-
ty v reklamě.
Prima Zlatá pecka je jedinou sou-
těží kreativity v reklamě, jejíž po-
rotu tvoří vždy špičkové osobnosti 
z uměleckých a odborných oborů. 
Letošní soutěže Prima Zlatá pecka 
se zúčastnilo 31 agentur a zada-
vatelů z ČR a ze Slovenska, kteří 
do kreativního klání přihlásili té-
měř 170 prací. Mediální cenu spo-
lečnosti Media Marketing Servi-
ces na mediální vysílání v hod-
notě 250 000 Kč získala agentura 
SCHOLZ & FRIENDS za roz-
hlasový spot Helppes – Superden 
Dogs For People. Děkujeme!

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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Dlouho jsme se neozývali, neb nás srazila obyčejná chřipka, 
která cvičně přešla do „zatím“ lehčího zápalu plic. S tím 

souvisí několik situací, o které se postaral Kavísek (podle průkazu 
původu celým jménem Cave Gymor).

Jak paní primářka na plicním miluje ovčáky, tak miluje Kaviho, 
a na každou naši kontrolu se těší, už si od nás vzala i odkaz 
na Kaviho mateřskou chovatelskou stanici. 
Včera jsme byli nuceni 
velmi akutně vyhledat 
její pomoc, protože 
Terka se dusila a situace 
byla velmi vážná. Kavi 
nejenže nepřekážel, ale 
velmi aktivně razil cestu 
až ke dveřím ordinace. 
Úplně na volno (fakt 
nebyl čas ho strojit), 
lidé mu uhýbali, nikdo 
neprotestoval, že se 
řítíme s dušným dítětem 
v náručí do dveří 
ordinace. Kavi celou 
dobu, než se Terezka 
rozdýchala, seděl 
u postele jak přibitý 
a nebylo boha, který by 
ho odvedl. A Terčino 
první po nadechnutí 
bylo: Kde je pes? To 
jejich propojení je někdy 
neuvěřitelné.

Další kousek byl, 
když bylo potřeba plíce 

@ @ @ Maily, které nás potěšily @ @ @
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zrentgenovat, takže o patro níž a do kabinky, ale ouha, tam pes 
nesmí, protože by ho prý pak mohla používat i jako noční lampičku. 
Tak si aspoň sedl za dveře a čekal. Když Terezka vyšla, vítal ji, jako 
kdyby byla pryč tři roky a ne tři minuty. No, když Vám řeknu, že mu 
ostatní pacienti zatleskali, nebudete mi to věřit.

Navíc mě dojímá tím, že chodí jak natrasovaný pes. Už jsme byli 
rozdýchané a zaléčené propuštěny do domácího ošetřování, ale 
že ještě musíme do lékárny pro tzv. SOS dýchátko, které pomůže 
při těchto akutních dusících záchvatech. Terka povídá: Kavi, kde 
je lékárna? A Kavi mazal do lékárny, jako když tam bydlí. Zkrátka 
do těch známých malých provozoven, jako je pekárna, galantérie, 
lékárna apod. chodí jak naprogramovaný.

Opět před ním smekám! Za týden mu budou čtyři roky, už je 
z něho Pan pes. Je to profík každým coulem. S autistou vždycky 
nastane situace, kterou nemůžu a ani nedokážu předvídat, ale 
Kavísek ji vždycky zmákne, ten prostě ví.

A ráda bych poukázala na to, že ne všichni lékaři jsou mizerové, 
ale budu se opakovat, opět se jednalo o soukromou plicní kliniku… 

Přeji krásné dny a ze severu zdraví uzdravující se Nováci 
a nezdolně zdraví pejskové. 
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Dnešní návštěva v nemocnici byla zase jednou zvláštní. Ve třech 
pokojích neurologického oddělení byly starší pacientky, které 

byly Brontíkovou návštěvou velmi nadšené. 
Brontík skákal z postele do postele a návštěva probíhala stejně 

jako vždy. Vše se změnilo, když jsme navštívili poslední pokoj č. 10. 
Na něm ležela velmi zvláštní starší paní. Přivítala nás vlídným 
úsměvem a tichým hlasem mě požádala, aby si Brontík lehl k ní 
do postele. Udělal to, ale začal se chovat trochu divně. Když si lehl 
k paní, tak se o ní opřel celou svou vahou, což běžně nedělá.

Myslela jsem si, že je to tím, že už leží v několikáté posteli a je 
z toho unavený. Paní přes něj položila ruku a hladila ho. Pak se 
na mě podívala a řekla, jestli by bylo možné, aby si Brontík lehl 
k jejím zádům, že by se otočila na bok. Řekla mi, že velmi citlivě 
vnímá teplo a energii vyzařující ze zvířat. Otočila se na bok a já 
jsem uložila Brontíka těsně k jejím holým zádům. Paní mi tiše 
řekla: „Já cítím brnění a velké teplo.“ 

Leželi spolu dvacet minut a když pak Brontík na můj povel skočil 
dolů, zůstala jsem udiveně koukat na její záda. V místech, kde se 
jí pes dotýkal, měla dorůžova zbarvenou kůži. Ostatní místa byla 
podstatně světlejší. Paní se otočila na záda a řekla mi, že jí to 
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Sledujte naše internetové 
stránky

www.helppes.cz nebo 
facebook.com/helppes 

dělá velmi 
dobře a že 
necítí bolest. 
Totéž jsme 
na její prosbu 
opakovali 
na zadní 
straně stehen 
a lýtek, 
kam se jí 
Brontík stočil 
do klubíčka. 
A i tato místa zrůžověla. Paní čeká příští týden operace, ale než 
se tak stane, prosila nás o další návštěvu. A protože jsou věci mezi 
nebem a zemí a ne vše si dokážeme vysvětlit, neváhala jsem ani 
vteřinu a další návštěvu jsme slíbili hned v úterý. Sestřička při 
našem odchodu nevěřícně kroutila hlavou a řekla: „Teda Brontíku, 
ty jsi náš psí zázrak!“

Renáta Novotná  
a krátkosrstá kolie Brontés Bohemia Elenor
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Kalendář akcí, aneb co jsme 
letos už stihli...
15. 5. Mezinárodní konference 
ADEu/ADI a AAII
15. 4. Sáňkovi za Jantárkem – 
Jantar a jeho budoucí rodinka. 
S malou Eliškou jsou už teď pěkně 
sehraná dvojka.
15. 4. Návštěva Klementisových 
za Bellou 
13. 4. Trénink a canisterapeutické 
zkoušky 
8. 4. Neviditelná výstava – byli jsme 
na Neviditelné výstavě. Za výborné 
seznámení se světem nevidomých 
děkujeme skvělé průvodkyni Míše. 
Je to velmi hluboký zážitek, vřele 
můžeme doporučit každému. 
7. 4. Bastíkova 1. návštěva – 
za Bastienem se přijela podívat jeho 
budoucí rodinka.
1. 4. Vyhlášení cen APLAUS – 
děkujeme za tuto krásnou cenu. Moc 
si jí vážíme. Za nominaci do soutěže 
děkujeme našim klientům Novákovým a Cavískovi, Urbánkovým a Spikovi 
a Zezulovým s Ginem. 
31. 3. Statečné psí srdce – gratulujeme Ondrovi a Spikovi k získání ceny 
hlavního partnera v anketě „Statečné psí srdce“. 
30. 3. Rodinka Briškových na 1. návštěvě za Azrou – Azra se poprvé 
setkala se svou budoucí rodinou.
24. 3. Trénink Tobiho s jeho budoucí paničkou – Tobík měl další 
trénink se svou budoucí paničkou.
24. 3. Seminář na Úřadu vlády ČR – Verča byla pro informace týkající 
se veřejné podpory NNO a jejich projektů. 
22. 3. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Mělník 
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18. 3. Jantárkova 1. návštěva – za Jantárkem se poprvé přijela podívat 
jeho budoucí rodinka. 
18. 3. Návštěva rodiny Kubíčkových a Gogínka 
18. 3. Návštěva Vaška a Colí – děkujeme za milou návštěvu Vaška a jeho 
rodinky a Colettky. 
16. 3. Vzdělávací program pro žáky z MŠ Duha – vzdělávali jsme 
dětičky z MŠ Duha. 
14. 3. Natáčení pro ČT-D 
14. 3. Školení k Neziskovce roku – Verča byla pro nové informace 
v Nadaci rozvoje občanské společnosti.
12. 3. Maškařádění – Verča s Dixi byly prezentovat práci psích 
pomocníků na maškarním bále pro dětičky. Moc děkujeme za pozvání.
11. 3. Dixinky 1. návštěva 
8. 3. Natáčení pro Nadaci 
Naše dítě 
1. 3. Karel Kahovec 
a Helppesáci ve Vodárně 
– pravidelné odreagování 
s Karlem Kahovcem, Viktorem 
Sodomou a skupinou George 
& Beatovens. 
1. 3. Vzdělávací program 
pro VOŠZ a SZŠ – studenti 
přijeli k nám do areálu, 
prohlédli si naše zázemí 
a seznámili se s prací psích 
pomocníků. 
26. 2. Kulatý stůl AVPO 
– Verča byla pro nové 
informace k transparentnosti 
NNO.
25. 2. Prima Zlatá Pecka 
– děkujeme reklamní 
agentuře Scholz & Friends 
za rozhlasový spot a gratulujeme k získání „Prima Zlaté Pecky“. 
25. 2. Klienti za Bonnynkou – za Bonnynkou se přijela podívat maminka 
malého Vojtíka. 
21. 2. Canisterapie ve stacionáři Akord – proběhla první letošní 
canisterapie ve stacionáři Akord.
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15. 2. Krajská schůze ČKS na Zbraslavi – Zuzana s Verčou se za ZKO 
Motol zúčastnily krajského jednání Českého kynologického svazu.
13. 2. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – proběhly další 
pohovory se zájemci o psího 
pomocníka (viz foto).
12. 2. Zuzčiny narozeniny 
– krásné narozeniny, šéfová.
12. 2. Trénink Tobiho 
a jeho budoucí paničky 
– vodicí pejsek Tobi si užil 
společný trénink se svou 
budoucí paničkou.
8. 2. Trénink na Hlavním 
nádraží v Praze – Helppsíci 
ve výcviku musejí trénovat 
naprosto všude, proto jsme 
s nimi vyrazili na Hlavní 
nádraží. 
8. 2. Předání a secvičení 
Flatíka Gina s novým 
páníčkem – v týdnu od 8. 
do 12. února proběhlo 
předání a secvičení flatíka Gina s jeho novým páníčkem. Přejeme jim 
skvělý společný život.
4. 2. Návštěva malé Sofinky – naše miminko – malá Sofí je asistenční 
pejsek ve školce. Děkujeme Katce a Lukášovi za výchovu.
1. 2. Slovenské Divy v Praze – děkujeme našemu čestnému členovi 
Martinovi France za tento počin a za pozvání.
30. 1. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – rozšířila se nám 
parta čekatelů na psí pomocníky o další členy. 
28. 1. Snídaně pro neziskové organizace z Prahy 5 – Verča byla pro 
nové informace. Tyto snídaně nám poskytují mnoho zajímavých tipů 
na další práci. Moc děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti 
za jejich pořádání. 
28. 1. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Duhovka – moc děkujeme 
základní škole Duhovka za dlouhodobou spolupráci a podporu. 
Vzdělávací programy pro jejich žáky jsou super. Děkujeme za krásných 
30 000 Kč, kterými žáci podpořili výcvik asistenční fenky Belly pro malou 
Verunku. 
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27. 1. Trénink pana Martina s Corou – za Corinkou se přijel podívat 
její budoucí páníček pan Martin. 
19. 1. Tisková konference s Nadací Naše dítě – trenérka Katka se 
s flatíkama zúčastnila tiskové konference spolu s Nadací naše dítě. Nadaci 
děkujeme za dlouhodobou podporu našich dětských klientů.
18. 1. Předání a secvičení flatíka Quina s novou paničkou – v týdnu 
od 18. do 22. ledna proběhlo předání a secvičení flatíka Quina s jeho 
novou paničkou. Přejeme jim skvělý společný život.
15. 1. Zkoušky asistenčních psů Gina a Quina – gratulujeme trenérce 
Katce a jejím dvěma svěřencům – černým bratříčkům Ginovi a Quinovi 
k úspěšnému splnění závěrečných zkoušek na Helppsí akademii.
13. 1. Návštěva zástupců z Nadačního Fondu Tesco – moc děkujeme 
za společný projekt a za podporu našich klientů. 
8. 1. Přípravy na Mezinárodní konferenci ADEu/ADI
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Sledujte naše 
www.helppes.cz nebo 

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

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

Tričko přece užije každý… a je-li 
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 např. 
náramky, náušničky, frisbee, 
jojo, propisky či žetony 

do nákupních vozíků atd.

Báječná je také 
„Paličkou praštěná 
kuchařka“. 
Koukněte se na naše 

stránky, možná vás 
budou inspirovat a našim 

asistenčním a vodicím psům 
pomůžete.

Dárek, který potěší...

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/



 Helppsík

Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců, 
kterým upřímně děkujeme! 
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!



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, opatrujte 
se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme 
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

Zůstaň tady, Freddie, 
neboj se, 

já zjistím, co se děje ...


