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Helppsík
Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro
postižené o. p. s. ® vám letos nabízí své první číslo čtvrtletníku
Helppsík. Během předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Skandální chování pražského taxikáře
Řidič sdílené služby Bolt v pondělí 17. února násilím vyhodil z auta
nevidomou ženu, protože mu vadil vodicí pes. Pokud řidič vodicího
psa do vozu vzít nemůže, ať už třeba kvůli alergiím či velikosti auta,
měl by to udělat slušně, shodli
se oslovení přepravci. V praxi řidiči odmítají například
takové jízdy, u kterých hrozí
ušpinění vozu. Reakce řidiče
Boltu, který v pondělí vykázal
z auta zákaznici, je však netolerovatelná.
Předem avizovat, že službu
objednává nevidomý zákazník
s vodicím psem, doporučuje
i Liftago. „Ne všichni řidiči
Pokračování na str. 6

Děkujeme všem sponzorům!!!
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Naše Mikulášská vždy potěší
V loňském roce se uskutečnil již 17. ročník naší Mikulášské pro
všechny hodné (i zlobivé) pejsky. Celým pekelným dnem nás provázel Mirek Konvalina v roli Mikuláše a moderátora, role čerta
a andělů se ujali
naši trenéři. Tradičně přišel povzbudit závodníky i radní MČ
Praha 5 – JUDr.
Petr Lachnit
(na fotu vpravo) a popřál jim
mnoho úspěchů.
Pro všechny odvážné závodníky
a ostatní návštěvníky bylo připraveno výborné občerstvení u stánku paní Báry Mašterové. Jak bývá zvykem, ani tentokrát nás počasí
nezklamalo, a tak nás místo připravených infra lamp hřálo nakonec
sluníčko.
Team Helppesu s našimi dobrovolníky přivítal v areálu 41 psích
soutěžících se svými páníčky, z čehož 17 bylo „helppsíků“. Připraveno bylo tentokrát pět disciplín, ale jelikož to byla psí mikulášská,
začínalo se nadílkou, na kterou všichni netrpělivě čekali. Každý pejsek musel svatým bytostem předvést nějaký kousek, za který získal
zaslouženou nadílku, naopak psí zlobivci se měli možnost u čerta
vykoupit před přímou cestou do pekla.
Po skončení nadílky jsme se pustili do soutěží – Mikulášského
pětiboje. Jednou z disciplín byla „Andělská cesta“, ve které si závodníci mohli vyzkoušet, jaké to je být poslepu veden psem, který
se musí vyhýbat nastraženým překážkám. Pejskové se však nejvíce
těšili na tradiční disciplínu – aportování buřta.
Po skončení soutěží závodníci odevzdali své bodovací karty a proběhlo vyhlášení třech nejúspěšnějších závodníků. Na prvním místě
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se umístila Lenka Rovenská se svou
fenkou Airin, druhé místo získal Ondra Urbánek s asistenčním psem Spikem
a 3. místo obsadila Blanka Rudolfová
s Easy. Zároveň byl oceněn nejlepší
buřtí aportér, kterým se stal asistenční pes Sunny s Oliverem Moravcem.
Výhru za nejúspěšnějšího asistenčního
psa získal Spike pod vedením Ondry
Urbánka.
Díky našim skvělým partnerům
a dárcům – Městské části Praha 5, Pivovarům Staropramen, Vafo Praha, Key
Promo
tion a Aptus Czech
obdrželi výherci krásné a hodnotné ceny.
Do pekla se nakonec žádný zlobivec nedostal a všichni se již teď těší
na další ročník 2020.
Markéta Moravcová
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Cesta do pekla byla
tentokrát poměrně krátká...

... zlatý retrívr slíbil, že už
bude paničku poslouchat.
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Dokončení ze str. 1
pejska převážet mohou, proto je nenutíme – důvodů je více, od alergie některých řidičů až po velikost nebo vhodnost vozu a tak dále,“
uvedl mluvčí společnosti Liftago Tomáš Kápl.
V případě, že zákazník psa předem nenahlásí, řidič ho odmítnout může. „Z toho důvodu mohou zákazníci avizovat přepravu psa
na dvě kliknutí přímo v aplikaci. Zákazník si pak vybírá pouze z nabídek řidičů, kteří o přepravě zvířete věděli,“ řekl. Vodicí psy běžně
přepravuje i Taxi Praha.
„Nevidomých občanů s námi jezdí poměrně hodně, máme rozlišené vozy pro cestování s malým a velkým psem. Pak máme řidiče,
kteří zvířata nevozí. Ale většina řidičů zvířata vozí,“ připojuje se majitel firmy AAA Radiotaxi Jiří Kvasnička.
Jediný z oslovených přepravců, který převoz asistenčních psů
od svých řidičů vyžaduje, je Uber. „Všichni řidiči používající
Uber aplikaci výslovně souhlasí se zajištěním cesty i handicapo-
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vaným pasažérům. Zároveň musejí splňovat zákony, které přepravu handicapovaných pasažérů upravují,“ uvedl Uber. „Zákonná povinnost neexistuje,“ potvrzuje Zuzana Daušová. Na takovéto případy je však podle ní možné aplikovat antidiskriminační zákon.
„Každý taxikář nemusí vzít psa do auta, ale provozovatel služby musí
zajistit, aby bylo možné takového člověka přepravit.“ Dodala, že její
zkušenost s převozem je pozitivní.
(Kromě vyjádření
pro Lidové noviny,
idnes.cz a novinky.cz měl Helppes
možnost vyjádřit
se také na zpravodajské stanici České televize ČT24
v Událostech komentářích.)
S takto extrémní
situací se nesetkala
žádná z oslovených
organizací. S mírnějšími formami diskriminace však ano. To potvrzuje i viceprezident SONS Rudolf Volejník. „S odmítnutím přepravy vodicího psa taxislužbou či vstupu vodicího psa do provozovny,
například restaurace, se občas setkáváme. Toto jednání považujeme
za otevřenou diskriminaci,“ popisuje. Vodicí psi jsou přitom podle
něj zpravidla náležitě vycvičeni, takže se umějí na veřejnosti chovat
tak, jak se od nich očekává.
„Řidič taxislužby Bolt v Praze neurvale vytáhl z auta nevidomou
ženu, protože nechtěl odvézt jejího vodicího psa. Policie případ řeší
jako přestupek. Firma už s řidičem ukončila spolupráci a ženě se
omluvila,“ uvedl mluvčí Boltu. „Chceme se omluvit té zákaznici.
Řidič se zachoval špatně,“ řekl estonský spoluzakladatel firmy Martin Villig. „Řidiče jsme zablokovali. Děláme, co je v našich silách,
abychom zajistili, že se takový incident nebude opakovat,“ dodal.
Zdroj: www.idnes.cz
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Stop diskriminaci osob
s handicapem a jejich
psích pomocníků
Naše výcvikové centrum iniciovalo tuto petici. Pokud
si myslíte, že souhlasíte s jejím obsahem, budeme rádi,
když k našemu přidáte i svůj podpis. Děkujeme.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.,
Zuzana Daušová
www.petice.com/stop_diskriminaci_osob_s_
handicapem_a_jejich_psich_pomocniku
PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona
č. 85/1990 Sb. o právu petičním „za vytvoření definice asistenčních a vodících psů a legislativní zakotvení přístupových práv
osob se zdravotním postižením, využívajících pomoci psů se spe
ciálním výcvikem“.
My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby
byly celostátně uznány definice asistenčních a vodicích psů a jejich využití ve prospěch osob se zdravotním postižením ve znění:
Asistenční pes je pes se speciálním výcvikem, který byl vycvičen
výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací
Assistance Dogs International nebo International Guide Dog
Federation, a je kompenzační pomůckou pro osoby se zdravotním postižením. Vodicí pes je pes se speciálním výcvikem, který
byl vycvičen výcvikovým subjektem, akreditovaným mezinárodní organizací Assistance Dogs International nebo International
Guide Dog Federation, a je kompenzační pomůckou pro osoby se
zrakovým postižením. Držitelé asistenčních a vodicích psů s certifikací mezinárodně akreditovaných organizací mají se svými psy
se speciálním výcvikem stejná přístupová práva, jako jakýkoli ob8

Helppsík

Já lidem někdy fakt
nerozumim... vždyť já
pomáhám!

čan ČR, který nevyužívá psa jako
asistenta či průvodce. Asistenční a vodicí pes je
podpůrným opatřením pro děti
se zdravotním či
zrakovým postižením, má přístup
do školských zařízení všech stupňů,
pokud pro jeho
pořízení vydá doporučení lékař,
a za předpokladu,
že dítě svého psa
plně zvládá, a má
se svým psem složen test chování
psa na veřejnosti
(test přístupnosti)
dle
mezinárodních standardů.
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Návštěva francouzských studentů
O exkurzi u nás projevila zájem a navštívila nás školní skupina
z Francie ze školy SŠ/VOŠ Řízení společnosti v odvětví psů a koček.
Absolvent této školy je schopen řídit chov psů nebo koček. Působí
jako manažer společnosti nebo manažer hospodářských zvířat. Vypracuje plán výběru zvířat a řídí jejich reprodukci. Oceňuje jejich
zdravotní stav a chování. Vybírá a připravuje jídlo, umí přizpůsobit
příděly. Náplní jeho práce je i údržba zařízení a budov hospodářských zvířat. Kromě toho organizuje nákup a prodej zvířat v souladu s platnými předpisy. Konečně může nabídnout doplňkové služby
(školení, stravování).
Naše trenérky Andrea Benčová a Klára Maternová je provedly
areálem, zodpověděly jejich dotazy a předvedly jim, jak dokážou psí
pomocníci pomoci a usnadnit život lidem s postižením.
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Naší slovinští
kolegové se
přijeli poradit

Koncem ledna letošního roku k nám zavítali Darinka Lečnik-Urbancl s manželem Emilem ze
Slo-Canis. Darinka je
předsedkyní Slo-Canis a oba jsou v této organizaci, která se zabývá výcvikem vodicích a asistenčních psů, instruktory výcviku.

Na nás se obrátili se žádostí, zda bychom jim mohli poradit a pomoct, protože mají ve výcviku prvního psa pro člověka s epilepsií.
Tím prvním psem pro potřeby epileptika je desetiměsíční štěně sympatické černé labradorky Nevi.
S kolegy jsme probrali veškerá úskalí výcviku tohoto typu, ukázali
jsme jim videozáznamy, jak pomáhá při epileptickém záchvatu jedna
z našich psích asistentek, řekli jsme jim, jakým způsobem je možné
a žádoucí psa pro
značení
povzbuzovat, co je nutné
u psa sledovat před
jeho vybráním pro
tento typ výcviku
i během výcviku
atd. Vyměnili jsme
si také zkušenosti
i v ostatních typech
výcviku psích pomocníků. Byla to
velmi milá návštěva, Darinka s Emilem odjížděli velmi spokojení, jako poděkování nám dali krásné
podkovičky pro štěstí a výborné slovinské víno.
Budeme Nevi i jejím trenérům držet palce, aby právě Nevi byla
tím vhodným, empatickým psem pro tento typ výcviku a doufáme,
že nám dají vědět, jak výcvik Nevi zvládá.
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@ @ @ Maily, který jsme dostali... @ @ @
Až dneska mám sílu napsat náš dnešní zážitek.
Za ty dva roky, co máme Daga, jsem si opravdu
jako matka odpočinula. Nejen fyzicky (to
člověk zvládne), ale hlavně psychicky. Už tu byl
někdo, kdo na naši dceru dohlíží, a na koho se
můžeme spolehnout.
Dnes se stala taková věc. Štěpánka jako vždy
absolvovala svůj program – pochopitelně s Dagem.
Volal jsme si během dopoledne a... „mami, Dag má průjem,
zvrací.“ No – stane se. Zrovna jsem měla volný den, sedla jsem
do auta a jela. Vzala jsem Daginka domů, ať si odpočine, prospí.
Vždyť pro jednou se nic nestane, myslela jsem na pohodlí pejska,
který pro nás pracuje 24 hodin denně, ať má pohodlí.
CHYBA. Bohužel, Štěpinka se během jízdy v autobuse dostala
do těžkého hypa. Dostala se sice domů, ale byla velmi zmatená,
skoro nic si nepamatuje, něco blábolila o tom, že lidé v autobuse
chtěli volat policii, protože je „sjetá“. Kdyby měla u sebe Daga,
nikdy by se toto nestalo. On by nikdy nedovolil, aby se dostala
do takového stavu, a kdyby se to už stalo, tak by na ni lidi nekoukali
jako na „fetku“.
Je mi líto, že jsem Daga odvezla, ale chtěli jsme pro něj pohodlí.
Znovu se potvrdilo, že život bez Daga je těžší, a že andělé mají čtyři
tlapky.
Děkujeme za našeho anděla. Už je v pořádku a spokojený.
Jana G.

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz
nebo na
facebook.com/helppes
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Dobrý den paní ředitelko,
moc ráda bych Vám a celému helppestýmu poděkovala za jako vždy
nádhernou Mikulášskou. Mikuláš byl úžasný, patřičně vybavený,
tentokrát i do „barvy“, tedy krásně bílý, a to nejen oděvem. Čert
byl také perfektní, zlobivých pejsků měl ten správný respekt a „peklo“ dobře plnilo svoji funkci. Mnohým zlobidlům se tam nechtělo.
V tom případě zaskočil hodný a shovívavý Mikuláš, který pohotově
žádal vykoupení v podobě předvedení nějakého psího umu a šikovní
pejsanové (jen, aby se peklu vyhnuli) hned předváděli své dovednosti, za což jim bylo peklo nejenže odpuštěno, ale ještě dostali
od Mikuláše diplom a od hodných andělů ještě spoustu dárečků.
A pak se rozjel Mikulášský pětiboj, na který se všichni už
netrpělivě těšili. Vždyť pro mnohé nebylo jednoduché nic nevidět,
nic neslyšet a spolehnout se jen na svého pejska, věřit mu,
spolehnout se na jeho reakci. Mnozí si vyzkoušeli, jaké to je být
hendikepovaný a spolehnout se jen na svého pejska, který jim
nahrazuje oči, uši, ruce, ale i spojení s okolním světem. Něco jiného
je o tom mluvit a něco jiného si to vyzkoušet na vlastní kůži.
Ano, byly to „sranda“ úkoly (třeba „hod buřtem“) spíš pro
odlehčení v předvánočním čase, ale přeci jen měly něco do sebe.
Byly vymýšleny právě pro Mikulášskou, kde nejsou jen asistenční
pejsci a klienti jako třeba na mistrovství asistenčních psů, ale kde
se mohou zúčastnit všichni.
Myslím, že loňská Mikulášská splnila vše, co splnit měla:
bohatou nadílku, chuť si zasoutěžit, zábavu, ale i poučení, setkání
milých lidí, zastavení se v každodenním shonu, pobavení.
A za to všechno vám, milý helppestýme, mockrát děkujeme. Že
jste si udělali čas a připravili jste pro nás krásnou sobotu, plnou
pohody, legrace, her, zábavy.
Zkrátka, milý helppestýme, jste úžasní a my vám za to mockrát
děkujeme.
Zároveň děkujeme našim milým sponzorům, bez kterých by
nebyly tak nádherné ceny a asi by se nemohly uskutečnit tak skvělé
věci.
Mockrát děkujeme a přejeme úspěšný celý nový rok.
Za všechny Urbánky Petra Urbánková
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Mockrát děkujeme !!!
– Koncem listopadu loňského roku jsme spolu se zástupkyní
Škoda Auto Mgr. Janou Štefáčkovou, ŠKODA AUTO a.s.,
specialistkou pro sociální dialog a sbírky, přebírali Cenu Fóra
dárců. Přihlásili jsme projekt Zaměstnanecké sbírky ve Škoda
Auto a povedlo se nám získat 2. cenu v kategorii Zaměstnanecká
sbírka.
– Montessori školka BOTIČka z pražských Vršovic nám v prosinci
loňského roku věnovala matrace pro naše psí asistenty. Mockrát
děkujeme !
– V polovině prosince jsme byli S naší peticí „Za vytvoření
definice asistenčních a vodících psů a přístupová práva osob se
zdravotním postižením, využívajících pomoci psů se speciálním
výcvikem“ na Náměstí Míru. Všem příznivcům této myšlenky
mockrát děkujeme za podpis na petičním archu.
– No a koncem prosince jsme pak navštívili s našimi klienty
a dobrovolníky koncert Tvoje tvář má známý hlas v O2 aréně.
Vstupenky nám věnovala TV Nova. Mockrát děkujeme.

JAK NÁM
MŮŽETE POMOCI?
Na číslo 87 777 jednorázovou SMS
ve tvaru DMS HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč).
Nyní můžete přispívat i dlouhodobě SMS
ve tvaru DMS TRV HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč, které
budou automaticky odečteny každý měsíc).
Ukončit podporu můžete zasláním SMS
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777.
Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.
Helppes obdrží 29 nebo 59
nebo 89 Kč.
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U příležitosti Světového dne porozumění autismu, který se již
tradičně koná 2. dubna, se v podvečer tohoto dne v oknech rozsvěcují modrá světla nebo se účastníci kampaně např. oblékají
do modrého oblečení – modrá je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, tedy oblastí, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže.
Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ vznikla jako projekt platformy Naděje pro autismus v roce 2014 s cílem zvyšovat povědomí
veřejnosti o problematice poruch autistického spektra. Historicky
poprvé si svět připomněl existenci autismu 2. dubna 2008.
Mnozí příznivci našich asistenčních psů vědí, že autistům jsou
v jejich nelehkém osudu právě tito psi velmi nápomocni.

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz
nebo na
facebook.com/helppes
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/

Sledujte naše
www.helppes.cz nebo
facebook.com/helppes
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit svým příbuzným,
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které
máte rádi?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Dárek, který potěší...
Tričko přece užije každý… a jeli navíc s vtipným textíkem
např. Tlapku na to! HELPPES.
HELPPES ŠTĚKÁM O POMOC!
Když mám volno dělám psí kusy,
je úspěch zaručený, to nám
věřte.
Kromě triček máme také např.
náramky, samolepky do auta, 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.

Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

Rozhodují
činy.

Bulletin pro příznivce asistenčních psů19

Konečně jsme zase
jednou dostaly prostor
my – kočky. Tak prima dny
všem!

Přátelé,
to je z letošního prvního čísla Helppsíka všechno.
Přejeme vám i vašim pejskům do dalších měsíců
hlavně hodně zdraví. Mějte se všichni moc hezky
a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme brzy
zase na shledanou. Máme vás rádi.
Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních a vodicích psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické
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