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Obecně prospěšná společnost Helppes – 
Centrum výcviku psů pro postižené 
o. p. s. ® vám letos nabízí své čtvrté číslo 
čtvrtletníku Helppsík. Během předcho-

zích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Helppsík

Mikuláš, nejlepší přítel psa
Srdečně Vás zveme v sobotu 9. 12.
na naši psí mikulášskou besídku

Udělejte radost svému pejskovi, svým dětem i sobě. 
Dárky máme pro všechny! S sebou vezměte očkovací 
průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince, 
parvoviróze, hepatitidě atd. Vstupné dobrovolné.
Praha 5, Plzeňská ulice, 
tram. č. 9 a 10 –  
zastávka Hotel Golf. 

Od 10.30 
hodin
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Můj s(S)uper den se Sunnym
Koncem září se v našem vý-
cvikovém areálu konal tra-
diční SUPER DEN 2017. 
Námi vycvičení pejsci pro-
movali a poté byli předáni 
novým majitelům, kterým 
budou asistovat. 

A protože jsem se akce zú-
častnila opět v roli dobro-
volníka, přináším vám své 
superdojmy. 

Do poslední chvíle jsem 
nevěděla, jaký úkol mě čeká. 
Na letošní akci se přihlásilo 
hodně dobrovolníků, na se-
znamu úkolů mé jméno ne-
figurovalo. Přesto jsem při-
šla, i kdybych měla být jen 
v publiku. Ve finále mi paní 
ředitelka Zuzana Daušová 
udělala obrovskou radost: 
„Dostanete Sunnyho a budete ho vodit na focení s celebritami.“

Vážení čtenáři, představuji vám tímto můj „super úkol – krásného 
sedmiměsíčního zlatého retrívra, pejska Sunnyho, „Snídaňové ště-
ně“ TV Nova. Sunny je novým členem týmu Snídaně s Novou. Pro-

zatím se o něj stará Helppes a ve spolupráci s Na-
dací Nova vybere člověka, kterému bude pejsek 

asistovat.
Sunny je moc milý, hodný pejsek, prostě 

mazel. Společně jsme se podívali na promoci 
jeho kolegů a kamarádů, které vycvičil k asi-
stenci postiženým lidem tým Helppes. 

„Snídaňové štěně“ Sunny
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SUPER DNE 2017 se 
zúčastnily známé celebri-
ty, akci přijel opět podpořit 
Karel Gott, Marta Kubišo-
vá, Miro Žbirka, Viktor So-
doma, Bára Nesvadbová, 
pozvání přijal Leoš Mareš, 
Sámer Issa, svým pěvec-
kým vystoupením potěšila 
diváky taky Anička Fialová. 
K poslechu i tanci zahrály 
v závěru programu hudební 
skupiny V-Rock, Nasycen, 
Karel Kahovec a George and 
Beatovens. 

SUPER DEN proběhl pod 
záštitou radního MČ Praha 
5, JUDr. Petra Lachnita.

Text: Mirka Švarcová
Foto: Jan Šimeček
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Reklamní agentura WMC GREY – zajištění PR akce 
Aleš Albrecht – technické zajištění akce, zvuk, pódium, 
elektrocentrála
Městská část Praha 5 – podpora akce
Pivovary Staropramen – 
zajištění pitného režimu pro 
personál, účinkující, hosty 
i návštěvníky, výtěžek prodeje 
pro Helppes
Vafo Praha – dárky pro předávané psy
Cukrárna Avanti – zajištění občerstvení pro personál, 
účinkující, hosty i návštěvníky, dar – dort k narozeninám 
Helppes
Hajdů Flovers Export – květiny pro účinkující a hosty
KEY Promotion – LED obrazovka
AMB Praha – zapůjčení Fordu Mustang a zajištění 
fotografování s ním, výtěžek z fotografování pro Helppes
Base Gang – technické zajištění akce, stany, pivní sety 
DripIt – překapávaná káva, výtěžek prodeje pro Helppes
Vinařství Vacenovský – dar pro účinkující a hosty
Párty Klokočka s.r.o. – zajištění skákacího hradu pro 
děti
Mediální partneři: Mediacom, Fajn Radio,  
Rádio Blaník a Rádio City

Všem sponzorům Super dne 
mockrát děkujeme!
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Rekondice 2017
Ráda bych vám všem moc poděkovala za letošní rekondici. Vše 
bylo skvělé, úžasné, nádherné. Stále se vracejí jednotlivé vzpo-
mínky a momenty, ať už z tréninků či doprovodného programu, 
ať už ze setkání s ostatními klienty či s Helppes týmem, ať už ze 
setkání s novými klienty či s novými členy Helppes týmu. 

Vše bylo tak pozitivní a tak pozitivně nakažlivé. Nikde nebyla cítit 
žádná bariéra, ať mezi vámi a klienty, nebo mezi novými klienty 
a již ostřílenými „mazáky“. 
A díky této vzájemné sou-
držnosti a souhře se celá 
rekondice nesla v duchu 
výborné nálady a veške-
ré tréninky a program se 
navzdory děsnému vedru 
dobře zvládaly a vše krásně 
klapalo. 

Tréninky byly dobře při-
pravené, každý měl možnost zopakovat si a vyzkoušet, co se svým 
pejskem potřeboval, co potřeboval „propilovat“, v čem poradit, jaký 
zádrhel odstranit, na co si dát pozor, čeho se vyvarovat. 

Doprovodný program byl rovněž výborný. Obdivuji, kde se bere 
tolik nápadů, skvělých a stále nových. Výtvarný program, přednáš-
ky, a letos byl skvělý nápad promítat filmy, jak jinak než se psí tema-
tikou. Z filmu Tajný život psů jsme se dověděli hodně zajímavého, co 
normálním pohledem ani nemůžeme postřehnout, ale na zpomale-
ných záběr jsme viděli, jak to ve skutečnosti je, jak pejskové opravdu 
fungují. 

Film Psí poslání se nedal vidět jinak než s očima plnýma slz. Byl 
nádherný a každý si asi v tu chvíli mazlil svého pejska a byl rád, že 
má tu svoji chlupatou kuličku u sebe, že cítí, jak dýchá, jak je tep-
lounká a jak ho každým svým dotykem ujišťuje, že co je na plátně, 
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Vše důležité najdete na našich 
internetových stránkách

www.helppes.cz 
nebo na

facebook.com/helppes 

je na plátně, ve skutečnosti jsem tady a jsem tady s tebou a jsem tu 
pro tebe. 

Třetí film Děti úplňku si myslím, že otevřel leckomu oči. Tento 
film byl o autistech, ale vlastně by se mohlo jednat o kteréhokoliv 
člověka s postižením. Je dobré, když se poukáže na problémy těchto 

lidí. Oni se musejí vyrovná-
vat a naučit se žít nejen se 
svým postižením, ale mu-
sejí se vyrovnávat a učit se 
žít se svým okolím, a to je 
v mnoha případech ještě těž-
ší. Zrovna tak, jako se ne-
dokážeme vcítit, co prožívá 
vozíčkář, neslyšící… zrovna 
tak se nelze vcítit, co prožívá 

autista a hlavně jeho nejbližší rodina. Zde patří velké poděkování 
za poskytnutí filmu České televizi, zejména dramaturgyni Michaele 
Fialové, produkci a režisérce filmu Veronice Stehlíkové. 

A divadlo – připravovali ho klienti pro Helppes. Jsme moc rádi, že 
se povedlo, že se líbilo a že se všichni náramně bavili. Hlášky z před-
stavení se nesly do konce pobytu. Bylo nádherné, jak se klienti pod 
taktovkou paní Zezulové dovedli sejít, domluvit se a pak předvést 
skvělé výkony k potěšení a pobavení diváků i sebe samých. Za sebe 
jsem ráda, že se zúčastnil také náš Ondra, i když malou roličkou. 
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Moc ho těšil váš potlesk při 
každém jeho výstupu. Dě-
kuji vám za něj.

A co malování prstovými 
barvami? Pár jedinců se vrhlo 
na své výtvory, které nakonec ve-
čer smetla bouřka, ale na „n-tou“ jste celé 
malování povýšili vy, když jste začali po-
malovávat sami sebe a následně i některé 
klienty. Ať jsi ten nebo ten, zmalovaný 
budeš stejně. Všude vládlo bujaré veselí 
a legrace nebrala konce. A myslím, že si 

prstovou techniku a motoriku procvičili 
všichni.

Tak bych mohla vzpomínat a vyjme-
novávat den po dni. Každý den byl jiný, 
každý den byl jiný program a každý den 
byl skvělý. Myslím, že by se mnou sou-
hlasila většina klientů. 

A co nám, nebo konkrétně mně, re-
kondice dala? Úžasnou partu lidí, nové 
známé, setkání se „starými“ známými, 
týden legrace, dobré nálady, vybočení 
z celoročního kolotoče a hlavně dově-
děli jsme se spoustu zajímavých a no-
vých věcí, a to nejen všeobecně, ale také o sobě, o Ondrovi, o Spiko-

vi. Procvičit si dovednosti, které 
umíme, i které nám tolik nejdou, 
vyslechnout rady jak na to, a to 
nejen během tréninků, ale vlastně 
během celého pobytu. 

Jeli jsme na rekondici aby-
chom procvičovali Ondru se Spi-
kem a já abych se jim do toho ne-
pletla. Chvílemi jsem měla pocit, 
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že jim spoustu věcí spíš kazím, 
přitom těm dvěma to šlo náram-
ně, sklízeli samou chválu. Děku-
ji vám všem za Ondru. Ondrovi 
jste se věnovali nejen při trénin-
cích, ale i mimo tréninky. 

Ono vůbec, všichni na rekon-
dici byli, jako by se znali léta 
a moc to pomohlo některým 

klien tům, kteří tam byli poprvé. 
Jak jsem psala na začátku, letos se sešla výborná parta a ani se 

nechtělo věřit, že už byla zase sobota a jelo se domů. Většina to oko-
mentovala podobně jako náš Ondra: „Mami, to už se opravdu jede 
domů? Mně se odtud nechce.“ 

Obdivuji váš elán, nápady, náladu, soudržnost. Jste skvělý tým. 
 Za všechny Urbánky

Petra Urbánková
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Jak už jsme vás informovali (a mnozí z vás si jistě sami všimli) 
od začátku května se diváci Snídaně s Novou mohou každý týden 
pravidelně setkávat s „Nováckým“ štěňátkem zlatého retrívra 
Sunnym a téměř v přímém přenose sledovat, jak roste a jak se 
učí, aby byl šikovným asistenčním pejskem.

Tento projekt má v tom nejlepším slova smys-
lu na svědomí Nadace Nova, která se rozhodla 
ve spolupráci s naším výcvikovým centrem vy-
brat člověka s postižením a věnovat mu námi 
vycvičeného asistenčního psa.

Pro výcvik asistenčního psa se poměrně dlouho hledalo vhodné 
štěňátko. Po půl roce zavolala do redakce Snídaně s Novou Zuza-

„Snídaňové štěně“ na TV Nova
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na Daušová a nadše-
ně oznámila: „Máme 
psa!“ Netrvalo dlouho 
a štěňátko se 2. května 
objevilo na obrazovce, 
a mohl být tak předsta-
vený projekt s pracov-
ním názvem „Štěně“.
Smyslem pravidelných 
schůzek před kamera-
mi je představit divá-
kům výcvik asistenční-
ho psa. Je to totiž velmi složitý proces, kdy se učí nejen povelům, ale 
při tréninku poznáme, jaký má pes charakter. Klade se důraz na to, 

k čemu pes inklinuje, zda 
má rád děti nebo dospělé 
a podobně.

Moc nás těší, že má 
Sunny na Instagramu 
přes 20 000 věrných ob-
divovatelů, kteří pravi-
delně sledují, jak Sunny 
roste, ale hlavně – jak 
rychle se učí být užiteč-

ným a spolehlivým 
asistenčním pejskem.
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Dejte úsměv dětem
Společnost ROSSMANN už osmým rokem organizuje kampa-
ně „Dejme úsměv dětem“ a s ní spojený charitativní týden, kdy 
se díky nákupům zákazníků 
v drogeriích a parfumeriích 
ROSSMANN (v týdnu od 11. 
do 15. září) podařilo vybrat 
více než pět milionů korun na pomoc ohroženým dětem. 

Jak akce probíhala? Kdo koupil v prodejnách ROSSMANN výrobky 
označené logem projektu „Dejme úsměv 
dětem“, tak částku, kterou zákazník 

za tento výrobek zaplatil, 
věnovala fir ma Nadaci 

Naše dítě, jenž tyto 
finance použila pro 
účely finanční podpo-

ry vybraných azylových 
domů, dětí z Klokánku, 

obnovy baby boxu a na podporu indivi-
duálních žádostí sociálně slabých rodin s handicapovanými dětmi, 
ale i na výcvik tří našich asistenčních psů. Děkujeme Nadaci Naše 

dítě a společnosti Rossmann, že nás takto 
významně podporují! 



14 Helppsík

Dobrovolnické dny...
U příležitosti 5. výročí působení na českém trhu uspořádala 
Equa bank v pořadí již 3. Dobrovolnický den. 

„Dobrovolnický den je každoroční součástí oslav našeho působe-
ní na českém trhu. Během něj mají zaměstnanci příležitost přispět 
na dobrou věc ať již finančně, nebo prací. Pracovních aktivit se letos 
zúčastnilo přes 80 dobrovolníků, což tvoří přibližně 13 % všech na-
šich zaměstnanců,“ připomněla Markéta Dvořáčková, ředitelka PR 
a interní komunikace Equa bank.

Nám pomohli dobro-
volníci z Equa bank 
s úklidem našeho 
areálu. Poprvé letos 
mohli zaměstnanci 
Equa bank pomoci 

také prostřednictvím spor-
tovních aktivit. Přes dvacet 
sportovců vysportovalo pro 
náš Helppes přes 17 000 Kč, 
za což jim moc a moc děku-
jeme!
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„Smíchov vždycky drží spolu“ 
hlásá slogan nové kampaně pivní značky Staropramen. Že to 
nejsou jen prázdná slova, dokázali už pojedenácté zaměstnan-
ci společnosti Pivovary Staropramen prostřednictvím projektu 
„Dny, kdy pomáháme aneb Community Days“. 

Právě do sousedství smíchov-
ského pivovaru Staropramen to-
tiž letos opět zamířila dobrovol-
nická pomoc zaměstnanců české 
pivovarské dvojky. 

„Například v Centru výcvi-
ku psů pro postižené Helppes 
takto pomáháme už posedmé. 
Letos jsme se věnovali bu-
dování plotu kolem areálu, 
malování vnitřních prostor, 
úklidu a rekonstrukci skladu 
a úpravě kotců pro budoucí 

asistenční psy,” řekla Edita Šilhánová, ředitelka právního oddělení 
a firemních záležitostí společnosti 
Pivovary Staropramen.

A že je to svatá pravda, potvr-
zujeme i my! Za pomoc od skvělé 

party ze Staropramenu, které si 
opravdu upřímně vážíme, moc 
a moc děkujeme!
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Kupte si kávu na 
dripit.cz a podpoříte 
Helppes
Ať už je váš den jakýkoliv, dobrá překapávaná káva vám může 
spravit náladu. Dobrou čerstvou černou kávu si můžete uvařit 
kdekoliv. Díky Drip it. Všechny tři druhy jsou výborné!

Colombia ranní probuzení – Colombia je káva typická svou ky-
selejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je v pří-
padě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti a jis-
křivosti, jako byste snědli hrst ostružin. Tahle káva vás jistě každé 
ráno postaví na nohy.

Nicaragua čokoládová – káva z Nikaraguy má bohatou chuť. Její 
kyselost je potlačena výraznějšími sladšími tóny s nádechem citrusů, 
medu a čokolády V ústech se vám rozplyne jako kousek krémové 
čokolády a zanechá příjemný pocit jemnosti a sladkosti.

Venezia blend jemná – spojili jsme chuť čtyř káv a výsledkem je 
jedinečná jemnost. Představte si, jak se zakusujete do nádherně zralé 
máslové hrušky. V ústech cítíte lehkou sladkost po medu. Tahle káva 
se vám bude rozplývat na jazyku.
Překapávaná káva zvýrazňuje výjimečnost jednotlivých druhů káv. 
Je chuťově bohatá a výrazná, a přitom lehoučká. Dříve jste si ji moh-
li dát v kavárně. A dnes díky Drip it sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na e-shopu  
www.dripit .cz  přispíváte na výcvik 

asistenčních psů v organizaci HELPPES. 
Za každý nákup jim posíláme 5 korun. 

Na stránce pokladny můžete svou 
pomoc také znásobit vlastním 
libovolným příspěvkem.
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V polovině 
října jsme 
se zúčastnili 
moc hezké 
akce,   a to 
Slavnosti 
škol Prahy 5. 
Organizátorům a Martinu Zounarovi 
mockrát děkujeme nejen za přízeň 
a za milé pozvání, ale hlavně 
za krásný finanční dar 5000 Kč 
na výcvik našich asistenčních psů.

Slavnosti škol 
Prahy 5
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Canisterapie v Dětském 
rehabilitačním stacionáři
Vážená paní Váchová,
tímto bych Vám chtěl poděkovat jménem týmu Helppes za možnost 
zúčastnit se canisterapie v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostra-
vě. Začátkem října jsem se spolu s trenérkou Tatsianou Auramavou 
a našimi helppsími parťáky zúčastnil canisterapie mezi dětmi s nej-
různějšími formami postižení a musím vyjádřit svůj obrovský obdiv 
nejen personálu výše zmíněného stacionáře, ale také vaší společnosti 
za podporu celé této akce. 

Při příjezdu do Ostravy jsme byli plni očekávání, jak to vše zvlád-
neme, ale takový nával emocí, co jsme ten den zažili, jsem opravdu 
nečekal. Paní vychovatelky nám postupně začaly vozit a přinášet 
děti, se kterými jsme tam po vymezený čas pracovali a bylo to něco 
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slovy nepopsatelného. Děti, které zpočátku měly strach se k našim 
psům byť jen přiblížit, se na konci terapie „tulily“ a snažily se o ma-
ximální kontakt se psy, a v ten moment mé srdce zaplavilo teplo 
a obrovská radost, že jsme tam v tento krátký moment mohli být 
součástí jejich životů.

Nejvíc mi v paměti utkvěl chlapeček Pepík s Downovým syndro-
mem, který si neustále pohrával s dlouhou srstí naší fenky Sofií. Zpr-
vu Pepík nejevil o naši přítomnost sebemenší zájem, ale na konci te-
rapie jsem ho nesl přivinutého na své hrudi a já si říkal, že právě pro 
tyto momenty má naše práce a projekty jako Helppes pod taktovkou 
paní ředitelky Zuzany Daušové smysl.

Nebýt Vás a podpory Vaší společnosti, nebylo by tolik radosti 
v životě lidí, se kterými spolupracujeme. Proto prosím přijměte a vy-
řiďte jménem naší organizace obrovský dík.

Přeji Vám nádherný prosluněný den a ještě jednou děkuji.
Radek Fuksa 
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Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 

Snad nám, milí čtenáři, odpustíte poněkud intimní téma, ale 
myslíme si, že je velmi důležité… a zajímavé. Tak jako nikomu 
nepřijde divné, že venčíme naše pejsky, potřebujeme několikrát 
za den „vyvenčit“ také sami sebe.

O důležitosti toalet svědčí skutečnost, že se od roku 2001 slaví 
19. listopadu Mezinárodní den toalet. V tento den byla totiž zalo-
žena The World Toilet Organization (WTO), která se vytkla za cíl 
celosvětově zlepšit hygienické podmínky v zejména v nejchudších 
částech světa. Byla založena s 15 členy, v současné době má už 151 
členských organizací v 53 zemích. Smysl její práce spočívá v osvětě 
zejména v asijských zemích, ale také např. v Indii. Vykonat svou po-
třebu pod keřem je bohužel ve světě stále ještě velmi běžné. A přitom 
historie toalet je velmi dlouhá.

První záchod v suché podobě existoval již ve starém Egyptě. 
V Řecku chodili lidé na venkovní záchod, který byl vystavěn v blíz-
kosti hnojiště a vynalézaví Římané využívali kanalizaci neboli pro-
storný kanál. Cloaca maxima, čili velká stoka. Je to jedna z nejstar-
ších kanalizačních sítí na světě. Složitý meliorační systém sloužil 
k odvodnění neobyvatelné bažinaté oblasti starověkého Říma, ale 
zároveň se využíval jako kanalizace k odvádění odpadních vod 

Nejen venčení psů, ale také 
„venčení“ lidí je velmi důležité...
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z města. Bavíme se o době přibližně 
600 let před naším letopočtem…!

V Římě a Egyptě se stavěly tak-
zvané latrínové arény, což byly lavice 
s více otvory, často uskupené do kru-
hu. Nejenže pánové na společných 
toaletách posedávali v hojném po-
čtu, ale uzavírali zde různé obchodní 
transakce, diskutovali o politickém 
dění nebo o počasí.

S pádem Římské říše pokroko-
vý kanalizační systém zanikl. Zlom 
 ovšem přišel v roce 1597, kdy Angličan sir John Harington přivedl 

na svět první splachovací záchod. Jeho vyná-
lez s názvem the 
Ajax se velmi 
podobal tomu 
dnešnímu.

Nedílnou sou-
částí vykonává-
ní potřeby byl 
(a je) také boj 
s doprovodný-

mi odéry. Minulé generace je přebíjely 
pomocí sušených květin či bylinek nasypaných do látkových sáčků 
zavěšených v blízkosti toalety. Další možnost představovaly různé 
éterické oleje, které se nakapaly do mističky naplněné jedlou sodou. 

Pokud by vás historie zařízení „kam i císař pán chodil pěšky“ za-
jímala více, můžete navštívit Mu-
zeum historických nočníků a to-
alet, v jehož expozici je na 1800 
nočníků a nespočet toalet. 

Muzeum najdete snadno na ad-
rese  Praha 1, Michalská 1.

www.muzeumnocniku.cz
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Radnice Prahy 5 již pojedenácté podpořila 
projekt, ve kterém veřejnosti představuje 
neziskové organizace. 

„Den neziskového sektoru“ proběhl v několika tematických okruzích, 
a to sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělání, humanitární pomoc, 
lidská práva a národnostní menšiny a dobrovolnictví. 

Jak řekl JUDr. Petr Lachnit, radní pro sociální oblast MČ 
Praha 5: „Dnešní doba je posedlá vytvářením zisku. Téměř jako 
anachronismus působí lidé, kteří nechtějí dosahovat zisku, ale 
chtějí pomáhat druhým. Jejich jediným ziskem je vědomí obecné 
prospěšnosti. Připadá vám to jako pohádka? Můžete se přesvědčit 
na vlastní oči právě na Dnu neziskového sektoru v Praze 5 na pěší 

zóně Anděl. Tímto dnem se 
úřad městské části pokusil 
alespoň trochu odměnit řady 
dobrovolníků a nadšenců pracu-
jících v neziskovém sektoru. 
Zároveň se snažíme ukázat našim 
spoluobčanům, v jakých všech 
oblastech a s jakými výsledky 
tyto organizace pracují. 

Cílem akce je zvýšit osvětu o fungování neziskových organizací 
na Praze 5, informovat o nabídce sociálních služeb a záchranné síti. 
Na této akci dostávají neziskové organizace prostor přímo v centru 
dění Smíchova. Díky umístění je přístupná široké veřejnosti,“ 
upřesnil cíl akce Petr Lachnit. 

Návštěvníci mohli vidět čtyřicet devět neziskových organizací, 
které působí ve vzdělávání, dobrovolnictví, v oblasti lidských práv, 
humanitární pomoci a oblasti národnostních menšin. Jsme rádi, 
že jsme se mohli této chvályhodné akce také zúčastnit. Děkujeme 
za pozvání!

Anděl plný neziskovek



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 23

1. Kdy vznikla tradice velkých vánočních stromů na městských 
náměstích a kdo ji vymyslel? 
a) v Praze v roce 1918 na podnět prezidenta T. G. Masaryka
b) v Brně v roce 1924 a vymyslel ji novinář Rudolf Těsnohlídek
c) v lese Řáholci v roce 1926 a byl to nápad Rumcajse

2. Kde se v Česku poprvé rozsvítil ozdobený vánoční 
stromeček? 
a) v roce 1852 na Hradě v domácnosti Ferdinanda Dobrotivého
b) v roce 1812 ve vile ředitele Stavovského divadla
c) v roce 1855 v domku berounského rasa

3. Jaké dary přinesli Ježíškovi tři králové k jesličkám?
a) brambory, mrkev a květák
b) myrhu, zlato a kadidlo
c) kakao, chléb a sůl

4. Jak se lidově nazývá tradiční vánoční 
květina pryšec nádherný?
a) vánoční svícník 
b) vánoční kaktus
c) vánoční hvězda

5. Z čeho se vyrábí vánoční františek?
a) z mletého dřevěného uhlí a pryskyřice z kadidlovníku pravého
b) nedělá se, roste v lese podobně jako jmelí
c) dobývá se ze země jako brambory

6. Kolik druhů vánočního cukroví má být na svátečním stole? 
a) žádný, abychom pak nemuseli držet dietu
b) sedm – symbolicky na každý den v týdnu jeden druh
c) třicet jedna – symbolicky na každý den v prosinci jeden druh

Vánoční kvíz... znáte odpovědi?
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7. Jak správně zacházíme s vánočním kaprem?
a) dáme mu nějaké hezké jméno a povídáme si s ním o životě
b) pustíme ho do nejbližší řeky nebo potoka
c) odborně ho usmrtíme a pěkně usmažíme

8. Kdo je autorem známé české písničky Purpura?
a) Karel Gott
b) dvojice Suchý-Šlitr
c) Jára Cimrman

9. Kolik alkoholu můžeme o Vánocích vypít?
a) raději míň než víc
b) o Vánocích se alkohol vůbec nesmí pít, protože by se Ježíšek 
moc zlobil
c) co se do nás vejde

10–15 správný odpovědí: Jste kabrňáci! Ježíšek vám určitě 
nadělí něco moc a moc hezkého.

5–10 správných odpovědí: Jste kabrňáci! Ježíšek vám určitě 
nadělí něco moc a moc hezkého.

0–5 správných odpovědí: Jste kabrňáci! Ježíšek vám určitě 
nadělí něco moc a moc hezkého.

Zdroj: internet

... ano, pochopili jste správně – nezáleží 
na tom, jak jste v testu dopadli, ale že máte 

rádi kapra, salát, cukroví, stromeček, 
koledy, dárky, své blízké, ale hlavně,  

že máte rádi psy!

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6b, 7c, 8b, 9a, 
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@ @ @ Mail, který nás potěšil @ @ @
Opět se sešel rok s rokem a posílám další zprávu o Spikovi, o té 
naší dvojce Ondra-Spike. Slovy pana veterináře, když jsme se 
objednávali na prohlídku: „To už je to zase rok?“ Je. 

Když se podívám na tu naši chlupatou kuličku a on na mě otočí 
ta svoje kukadla, a když se pak Ondra se Spikem k sobě přimuchlí, 
nebo když Ondra přijede ze školy a Spike ho hned běží vítat, to je 
takové nádherné štěstíčko, k nezaplacení. Když pak někde slyším: 
„Vždyť je to jen pes“, (ne že by to bylo myšleno v tu chvíli zrovna 
na Spika, ale stejně), a pak se podívám na tu naši chlupaninu, tak 
mám skoro na krajíčku. Vždyť to není pes, je to přítel, kamarád, 
pomocník, jen ve psí kůži. Někdo řekne o psu: „Jen promluvit“, ale 
oni přece mluví, mluví svou duší, celým svým srdíčkem. 

Nám ten poslední rok přinesl docvičení Ondry a Spika. Byli jsme 
moc rádi, když k nám Táňa přijela a všechno s námi procvičila. 
Některé povely nám ukázala i posunky, Ondrovi to šlo dobře. 
Za docvičení, rady a taky za tzv. třetí oči jsem moc ráda, nebyla 
jsem si jistá, jestli ty dva vedeme úplně správně. Všechny postřehy 
a rady jsou cenné pro Ondru i pro nás. 

Zjara jsme byli pozváni v Blovicích do domova důchodců, 
abychom pověděli o asistenčních pejscích, o Helppsu a také Ondra 
se Spikem předvedli ukázku poslušnosti a podávání. Oba byli moc 
šikovní a i když se sešlo o mnoho víc lidí, než slibovali, povídání 
se taky hodně protáhlo, byli Ondra i Spike utahaní, ale zvládli to, 
hezky všechno předvedli. Ondru jen vyvedla z míry jedna paní, když 
se zeptala, jestli by jí Spika dal. Druhá paní jí řekla: „Jo, aby ti 
podával mobil.“ Ondra se pořád bojí, aby mu Spika někdo nevzal. 
Nakonec řekl, že Spike je jeho a ať si ta paní podá mobil sama. 

A pak tréninky a mistrovství. O tom jsem taky už psala. Tady bych 
snad ještě dodala, že by se leckdy měli učit dospělí od svých dětí 
a měli by dospělí své děti poslouchat, myslím tím „poslouchat“. 
Celý den v děsném vedru, kdy to nedělá dobře ani Ondrovi, ani 
Spikimu, navíc ráno brzo vstávat, dlouhé čekání, oba utahaní 
ještě snad ani soutěž nezačala, kdy se to ve mně pak cestou domů 
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pralo, jestli to máme příští rok absolvovat znova, nebo to vzdát. 
Na druhou stranu radost, že Ondra se Spikem na závody šel, já 
byla jen prostředníkem mezi ním a paní rozhodčí. A večer mi Ondra 
oznámil, že příští rok jedeme zase a kdy začneme trénovat. V tu 
ránu máte najednou jasno. Ten kluk to má zkrátka srovnané. 

A rekondice. Spousta rad a poučení do příštích dní, jak jsem 
psala, člověk se učí celý život a pořád je a bude se co učit. 
(O rekondici píšeme více na straně 7.)

V Janských Lázních tentokrát proběhlo všechno v pohodě. 
Procedury, procházky, návštěvy různých obchodů, lázeňské 
koncerty. Měli jsme s sebou tříkolku, takže Ondra jel a my se 
Spikem za ním. Vzpomněla jsem si na jednu historku, kdy jsme se 
šli podívat na „Stezku korunami stromů“. A najednou Spike začal 
vrčet. U něj je to neobvyklé, to už se mu musí jó něco nelíbit. Spike 
a vrčet. Dívám se, co se mu nelíbí, kam se to dívá, a kousek od nás 
ležel velký dřevěný šnek se vztyčenými tykadly. No, to bylo ono, 
co se Spikovi nelíbilo! Šli jsme blíž, Spike vrčel pořád. Tak jsem 
mu šneka nechala očichat, zjistil, že to nic nedělá, že je to neživé 
a zklidnil se. 

Letos jsme, bohužel, měli prázdniny zpestřené Ondrovým zánětem 
slinné žlázy. Než jsme odjeli na rekondici, jezdili jsme na výplachy 
na zubní a jen trnuli, aby nás paní doktorka pustila na rekondici 
i do lázní. A hned po návratu první cesta zase na kontrolu 
na zubní. Proč o tom ale píšu. Spike byl nejen psychická podpora, 
ale i odlehčení. Ondra seděl v křesle a sestřičky se rozplývaly 
nad Spikem. Samozřejmě se to neobešlo bez ukázky podávání 
a poslušnosti, a to se Spike rád předvedl, co umí. Ale sotva slezl 
Ondra z křesla, všechno pominulo, běžel k Ondrovi a už se od něj 
nehnul.

Ono se to všechno ani nedá tak napsat. Někdy to jsou takové 
pocity, až se člověk zajíká a uvnitř se všechno sevře, ale přitom je 
mu krásně. 

Jako na Super dni. To byla přesně ta helppesácká parta. 
U Mustanga jsme s Ondrou byli, ale bylo tam hodně lidí, a jako 
vždycky všechno krásné strašně rychle utíká, tak i Super den rychle 
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utíkal, navíc jsme nevěděli do kolika hodin „Akce Mustang“ bude, 
takže jsme ani nevěděli, že má být do 16.00 hodiny. Samozřejmě 
jsme se vrátili, když bylo akorát po všem. Nikomu nepřeju zažít, jak 
začal Ondra lítostivě plakat. Chtěl si sednout do auta, chtěl takovou 
placku, jako má Jaro. Udělala jsem, co by udělala asi každá máma, 
letěla jsem za paní ředitelkou Daušovou, jestli neví, zda by nešlo 
si do auta aspoň sednout. Najednou byly doneseny klíče a Ondra 
si mohl do Mustanga sednout, vše si osahat s Radkovým náležitým 
výkladem. Byl vyfocený snad na tisíc způsobů. No, něco úžasného. 
Ondrova dušička plesala, naše taky. Moc a moc děkujeme.

A protože píšu roční zprávu, nerada bych zapomněla na naše 
milé sponzory, kteří nám také přispěli na výcvik našeho miloučkého 
Spikinka, a to je ČEZ a paní doktorka Starobová. Také vám 
patří velké DĚKUJEME za Spika a za ty nádherné chvíle s ním 
a s Ondrou. Za tu úžasnou pomoc, kterou Ondrovi a následně také 
nám Spike dává v běžném životě, doma, na ulici, mezi lidmi. Tu 
úžasnou pomoc a podporu nejen fyzickou, ale kolikrát hlavně tu 
psychickou, kterou pejsek může dát. Co máme Spika, je Ondra bez 
léků, všichni říkají, jak se zklidnil, a protože na Ondrovi na první 
pohled není nic vidět, jsme rádi, že Spike značí, že přeci jen nějaký 
problém má. Za to jsme moc vděční, zvláště jak Ondra roste 
a „dospělní“. 

Už třetí rok máme Spika. Třetí rok je život Ondry a celé naší 
rodiny jiný. Jak jsem nedávno psala jedné známé: „Co máme Spika, 
tak se nám život posunul do jiné roviny.“ 

Ano, do jiné roviny, prosluněné, prohřívané, prozářené. 
Děkujeme vám! Jste úžasní.
… ach jo, zase je ten email dlouhý. Jak jsem říkala na Super dni, 

já to prostě nedokážu napsat dvěma větami. Je hodně dojmů, pocitů, 
myšlenek, které píšu, jak jdou, a pak si ještě vzpomenu a doplním, 
protože si myslím, že by bylo škoda, kdyby to či ono nezaznělo. Ale 
stejně kolikrát email odešlu a ještě se mi vybaví další a další. 

Mějte moc hezky v těchto podzimních i zimních dnech a budeme 
se těšit opět na další akce a setkání. 

 Za všechny Urbánky z Nezvěstic Petra Urbánková
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Kalendář akcí, které jsme letos už stihli...

9. 12. Mikuláš, nejlepší přítel psa
11.11. Canisterapeutické zkoušky
10.11. Pracovní skupina MČ Praha 5
4.11. Pohovory se žadateli 
28.10. Pohovory se žadateli
20.10. Zdravá snídaně ve společnosti 
ROSSMANN, spol. s r. o. 
19.10. Natáčení TUTY TV
14.10. Slavnosti škol Prahy 5
13.10. Workshop Jak na komunikaci s médii?
11.10. Canisterapie v Dětském rehabilitačním  
stacionáři Ostrava
10.10. Natáčení Psí rádce
23. 9. 2017 SUPER DEN 2017 – promoce psích  
studentů ročníku 2016/2017 
17. 9. Rozloučení s létem, restaurace Černý 
kohout
16. 9. Benefiční představení Hvězda padá  
vzhůru – kino Ponrepo
14. 9. Equa Bank pro Helppes – dobrovolnický den
13. 9. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
13. 9. ČEZ pro Helppes – dobrovolnický den 
12. 9. Den NNO MČ Praha 5
9. 9. Den s TV Nova
24. 8. Vzdělávací program pro letní tábor malých přírodovědců
22. 8. Tisková konference se společností ROSSMANN, spol. s r. o., 
k charitativní kampani „Dejme dětem úsměv“ 

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo facebook.com/helppes 
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29. 7. – 5. 8. Rekondičně integrační pobyt pro klienty Helppes 
24. 6. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka
23. 6. Prezentace pro Klub přátel červenobílé hole
18. 6. PesFest 2017
17. 6. Open Skies for Handicapped, Hradec Králové
10. 6. Legendy 2017, PL Bohnice
8. 6. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Bronzová
3. 6. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Pohár 
ČKS ve výkonu vodicích psů 
30. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Mezi Školami
17.–19. 5. Mezinárodní konference ADEu / AAII – Vídeň
17. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Černošice 
16. 5. 2. zasedání CEN – Vídeň
13. 5. Trénink s klienty
12. 5. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
11. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ Blatenská
10. 5. Mezinárodní den vodicích psů 
3. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Brdičkova
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2. 5. Snídaně s Novou – ve Snídani s Novou se představilo naše 
„Novácké“ štěně. Pravidelně se s ním budete setkávat na obrazovkách TV 
Nova každý týden. 
28. 4. Vzdělávací program pro žáky 7. tříd ZŠ Komenského z Kralup 
nad Vltavou
26. 4. Tisková konference s Nadací Naše dítě
26. 4. Jarní CSR setkání – Nadace Naše dítě, KIA a Helppes
26. 4. Prezentace ke dni vodicích psů ve FN Vinohrady
25. 4. Vzdělávací program pro studenty sociální pedagogiky 
24. 4. Valná hromada AVPO 
22. 4. Trénink s klienty (v rámci akce Pohádkový les)
22. 4. Prezentace na akci MČ Praha 5 – Pohádkový les 
19. 4. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Praha 3 – Jarov 
12. 4. Trénink s klienty
12. 4. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
7. 4. Zkoušky psích pomocníků – Ema a Tobi – gratulujeme trenérce 
Táně a jejím svěřencům – vodicí fence Emě a asistenčnímu psovi Tobimu 
k úspěšnému složení závěrečných zkoušek. 
7. 4. Zapojím se – den pomoci – Generali Pojišťovna a.s. – děkujeme 
za pomoc při pravidelném sanitárním dni zaměstnancům Generali 
pojišťovny a.s. 
4. 4. Přednáška pro studenty VŠE – Verča s Jantarem byly prezentovat 
psí pomocníky a práci naší NNO studentům VŠE v rámci předmětu 
„Sociální práce“. Děkujeme za možnost zapojit se do vzdělávání 
budoucích odborníků na neziskový sektor a práci v něm.
1. 4. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka – dnes se konaly 
pohovory s novými žadateli o psího pomocníka „Made by Helppes“. 
Vítáme do helppsí rodiny čtyři nové klienty. 
31. 3. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
31. 3. Canisterapie ve stacionáři AKORD
27. 3. Vzdělávací program pro děti z MŠ Duha – v mateřské škole 
Duha jsme měli pro děti vzdělávací program o psích pomocnících 
a o tom, jak se obecně k pejskům chovat.
25. 3. Valná hromada ČMKU – Klub speciálního výcviku
15. 3. Vzdělávací program pro studentky dentální hygieny – studentky 
dentální hygieny si u nás užily vzdělávací program, který jsme pro ně 
s radostí připravili. Děkujeme za krásnou zpětnou vazbu.
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15. 3. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
10. 3. Kurz Velká novela Zákona o sociálních službách
7. 3. Setkání pracovních skupin MČ Praha 5
1. 3. Beseda pro Klub seniorů – Praha-Letňany
28. 2. Setkání držitelů Značky spolehlivosti 
25. 2. Maškařádění v Modřanech
24. 2. Canisterapie ve stacionáři AKORD
23. 2. Výkon canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
22. 2. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
22. 2. Zkouška signálního psa Daga a Balíčkův Test chování psa 
na veřejnosti – gratulujeme trenérce Katce a signálnímu psu Dagovi 
k úspěšnému splnění závěrečné zkoušky a paní Ivoně s Balíčkem 
ke splnění Testu chování psa na veřejnosti. Oba na excelentní výkon. 
20. 2. Členská schůze ČKS
10. 2. Trénink slečny Báry a Jantara
6. 2. Trénik Dixinky a Aleše – Alešek byl týden v Praze a tak si s Dixi 
domluvili několik tréninků s trenérkou. Oba jsou velmi šikovní 
a máme z nich velkou radost.
26. 1. Slavnostní předání šeku od Nadace Naše dítě a společnosti 
Rossmann malému Péťovi na jeho psího pomocníka Bastiena – 
srdečně děkujeme Nadaci Naše dítě a společnosti Rossmann. 
26. 1. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
24. 1. 1. setkání malého Péti s Bastíkem – Bastík se dnes poprvé setkal 
se svým budoucím páníčkem Péťou. 
20. 1. Canisterapie ve stacionáři AKORD
18. 1. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit svým příbuzným, 
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které 
máte rádi, k Vánocům, 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 (Štěkám 
o pomoc. 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. 
Báječné jsou také plyšové přívěsky.
Koukněte se na naše stránky, možná vás budou 
inspirovat a našim klientům pomůžete.

Dárek, který potěší...
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců, 
kterým upřímně děkujeme! 

AMB Praha
auto MOTOL BENI a.s.



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 35

Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Přátelé,
to je z letošního čtvrtého čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Měj-
te se všichni moc hezky 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, Jan Šimeček

Hezké Vánoce 
a šťastný Nový rok vám 

všem přeju já – Sunny – 
Snídaňové štěně.


