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Bulletin pro příznivce asistenčních psů

Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum
výcviku psů pro postižené o. p. s. vám letos nabízí
své první číslo čtvrtletníku Helppsík. Pojďte si
s námi přečíst, co se událo nového...
®
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Dovolujeme si Vám představit našeho
nového generálního partnera pro
pamlsky budoucích psích asistentů ...
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AKINU.CZ je e-shop pro
všechny chovatele a majitele domácích mazlíků.
Na začátku, před 30 lety,
byla velká láska ke zvířatům a touha rozumět
jejich potřebám.
V názvu společnosti se odráží příběh skutečného pejska, který žil
s majiteli e-shopu 12 let a naučil je, že kvalitní péče o něj se odrazí
v jeho pevném zdraví a vitalitě. Agi (akita inu) tak obohatil jejich
životy o báječné okamžiky, které zůstanou navždy jejich součástí.
AKINU.CZ předkládá svým zákazníkům ucelenou nabídku celého sortimentu krmiv a chovatelských potřeb postavenou na stabilní
spolupráci s výrobci z celého světa. Výrobky pod značkou AKINU®
jsou pečlivě vybírány jak z hlediska kvality, tak i ceny. Svých zákazníků si váží a za jejich věrnost je pravidelně odměňuje.
Jsme nesmírně rádi a mnohokrát děkujeme, že se e-shop AKINU.CZ
s námi rozhodl stát generálním partnerem a dárcem pamlsků pro
naše štěňata a psí studenty!

Mikulášská se loni povedla!
Poslední listopadovou sobotu loňského roku se v našem výcvikovém areálu konala po roční covidové odmlce již 18. Mikulášská
pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky.
Tradiční nadílku zahájil v 10:30 Mikuláš, kterého doprovázel čert
a andělé, a poté již následovaly soutěže, kde své síly změřili „zdraví“ pejskaři s držiteli psích pomocníků. V Mikulášském šestiboji si
soutěžící vyzkoušeli, jaké to je žít s handicapem. Připravena byla
například trasa, kterou psovod procházel s klapkami na očích, a kde
na dvojici číhaly různé překážky, pro pejsky byla připravena ulička s dobrůtkami, kterou museli po přivolání psovodem proběhnout,
aniž by slupli nastražené mňamky, i přinášení předmětů z různých
materiálů na pokyn „nevidoucího“ páníčka byl pro některé pejsky
velký oříšek. A nezapomnělo se ani na tradiční a zejména mezi psy
velmi oblíbenou soutěž, a to aport buřta (na fotografii označený šipkou).
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Naprosté většině chlupáčů buřt opravdu chutnal a k páníčkovi se ho
moc nedostalo. Pro vítěze byly připraveny hodnotné ceny a všem
pejskům se dostalo chutných odměn.
Loňský ročník této akce ukázal, že handicap není vždy handicap.
První tři místa v šestiboji patřila psím pomocníkům a jejich paničkám. Na prvním místě se umístila slečna Dominika se svým psím pomocníkem Pupíkem, na druhém slečna Míša se svým vodicím psem
Gwaylem a třetí příčka patřila slečně Báře a jejímu čtyřnohému asistentu Šáňovi. V soutěži aportování buřta (na horní fotografii jeden ze
soutěžících) zvítězil asistenční pes Zack vozíčkářky Věrky. Byla to
taková dámská spanilá jízda držitelek psích pomocníků. Zdravý majitel pejska se umístil „až“ na bramborové pozici, na čtvrtém místě.

Velké poděkování patří všem dárcům a podporovatelům Mikulášské – MČ Praha 5, Key promotion, s.r.o.,
Orion Pharma s.r.o., Pivovary Staropramen s.r.o.,
VAFO PRAHA s.r.o., a samozřejmě také všem našim dobrovolníkům, bez nichž bychom takovéto akce
pořádat nemohli.

DĚKUJEME!
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Věděli jste, že „darovat“
pro Vás může být výhodné?
Milí přátelé našich asistenčních a vodicích pomocníků, věděli
jste, že si Vaše finanční dary můžete odečíst z daní? Podle zákona o daních z příjmu:
Fyzické osoby si mohou odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (tj. darů), pokud jejich úhrnná hodnota za kalendářní
rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč
(za rok 2021 lze odečíst nejvýše 30 % ze základu daně).
Zaměstnanci předkládají potvrzení o poskytnutí daru mzdové
účtárně svého zaměstnavatele 1× ročně – nejpozději do poloviny
února (to už jste určitě udělali) – za celý předchozí rok.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet
darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Firmy mohou od základu daně odečíst hodnotu svých darů (za rok 2021 až do výše 30
% základu daně), pokud hodnota těchto darů činí alespoň 2000
Kč za kalendářní rok.
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Období
kovidové pandemie
zasáhlo také Helppes
Covid 19 měl negativní vliv na celou společnost, a nevyhnul se
ani naší organizaci. Vzhledem k nemožnosti výkupu starších štěňat jsme museli přikročit k nákupu malých štěňátek. Tento krok
nám, samozřejmě, přináší skutečně velké momenty radosti v podobě malých rozkošných kuliček, ale také je to pro naši organizaci
velké riziko, protože v 7–8 týdnech věku štěněte nelze udělat ani
předběžné zdravotní testy, které poukážou na závažnější zdravotní problém, kvůli kterému není možné pejska do výcviku zařadit.
Z těchto změn vyplývají zvýšené provozní náklady, které jsme schopni pokrýt zejména díky Vám, kteří posíláte příspěvky a podporujete
naši organizaci! Díky Vám, můžeme dělat radost lidem s postižením
již 21 let!
Další komplikací je potřeba mnohem většího množství schopných
a spolehlivých vychovatelů. Vychovatelé v Helppes zastávají velmi
významnou roli, a stávají se tak opravdu nepostradatelnou součástí
naší helppsí rodiny. Je nutné jim vystřihnout poklonu za jejich práci.
Zcela dobrovolně, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, si berou domů a do svých životů ničím „nepolíbená psí miminka”, kterým
pod naším dohledem ukazují celý „velký svět“! Učí je hygienickým
návykům, slušnému chování jak doma, tak na veřejnosti a v neposlední řadě podporují a rozvíjí talenty štěňat pro jejich budoucí poslání.
V případě, že štěně projde v období okolo 5 měsíců všemi testy podle standardů ADI, zůstává u vychovatelů až do jednoho roku
věku. Pak přichází pro mnohé vychovatele ta nejnáročnější zkouška,
pokud projde úspěšně všemi zdravotními testy i v tomto věku, a to je
vrácení štěňátka do organizace, kde se z miminka a puberťáka stává
školák. Vychovatelé se s touto skutečností perou statečně a ve většině případů s námi spolupracují na výchovách i dále.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů7

V případě, že štěňátka nesplní požadovaná kritéria, je nezbytné
(bez ohledu na již vynaložené náklady) jim najít rodiny, kde budou
moci strávit krásný, láskyplný a plnohodnotný život.

A na co se s námi můžete letos těšit?
4. června se chystáme na pořádání Mistrovství České republiky
ve výkonu asistenčních a vodicích psů.
V září náš v pořadí již 20. ročník Super dne – psích promocí, kde
skládají „přísahu” naši nejčerstvěji vystudovaní helppsí studenti.
A v době adventu na naši tradiční Mikulášskou pro všechny hodné
(i zlobivé) pejsky.
Všechny tyto akce jsou veřejné a jste na ně srdečně zváni, klidně
i v doprovodu svých psích kamarádů.
Za Helppes Andrea Benčová

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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Prevence je nutná
Proč je prevence psích onemocnění nutná? Aby tu s Vámi váš
psí mazel žil co nejdéle, byl spokojený a plný života. Proto je
potřeba mu zajišťovat pravidelné veterinární kontroly a určitou
prevenci, jako je...
Očkování chrání psa před nebezpečnými, často jeho život ohrožujícími, nemocemi.
Ze zákona je povinné jen to proti vzteklině. Očkování jiných
psích nemocí povinné
není, přesto je těmito
nemocemi pes ohrožen – očkování ho tedy
může zachránit před
možnou smrtí. K základům patří očkovací
kombinace proti psince, parvoviróze, hepatitidě, psincovému
kašli a leptospiróze.
Svého psa můžete nechat naočkovat také
proti lymské borelióze.
U psů, kteří se pohybují v místech, kde jsou
i koně, je vhodné očkování proti tetanu.
Odčervení je velmi
důležité. Mezi vnitřní
parazity s častým výskytem se řadí škrkavBulletin pro příznivce asistenčních psů9

ky a tasemnice. Střevní parazité mohou u psa způsobit záněty v těle,
narušit jeho vývoj, poškodit životně důležité orgány, a při velmi silném napadení mohou psa ohrozit i na životě.
Škrkavky a tasemnice jsou přenosné na člověka!
Mezi nejčastější vnější parazity patří klíšťata, blechy a roztoči.
Vnější parazité mohou přenášet další nepřátelské organismy – např.
tasemnici, stafylokoky, klostridie nebo salmonelu, ale i závažná onemocnění jako je borelióza, meningoencefalitida, anaplazmóza či babezióza. Mohou způsobit např. ušní svrab, demodikózu, prašivinu
a další onemocnění, která mohou být pro chlupáče velice nepříjemné
a nebezpečné.
I v tomto případě je jedinou spolehlivou ochranou prevence. Tu
je pak možné zajistit formou vhodných antiparazitických přípravků
– pipety, obojky, tablety, spreje, šampony.
O očkovacím schématu pro vašeho pejska a o vhodné prevenci
proti vnitřním i vnějším parazitům se vždy poraďte s veterinárním
lékařem vašeho čtyřnohého přítele.
Chránit psího parťáka uvedenými možnostmi považujeme za nezbytné. Ať je i váš pejsek zdravý a bez neduhů!

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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Štědré úterý aneb Giving Tuesday
I když zrovna doba není vůbec jednoduchá, někdy je potřeba se
i přes to semknout a poslat kousek toho dobra dál.
Proto v roce 2012 vznikl světový den štědrosti a dobrých skutků, tzv.
Giving Tuesday, který v loňském roce připadl na 30. listopadu (koná
se vždy první úterý po Dni díkůvzdání; v ČR si ho pak připomínáme
od roku 2016). Každý měl tak možnost například obdarovat člověka
v nouzi, přispět do veřejné sbírky nebo třeba udělat laskavý skutek
formou dobrovolnictví či výpomoci. Kreativitě se meze nekladly
a ani v budoucnu klást nebudou, vše se počítá!
My bychom však tento den rádi pojali trochu jinak. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem, kteří při nás stojíte za každé situace, kteří jste
nám věnovali svůj čas, laskavé slůvko či jinou pozornost. Veliký dík
patří našim dárcům a sponzorům, díky kterým můžeme zase posílat
trochu toho dobra dál my. Věříme a doufáme, že s námi všichni budete i nadále. Děkujeme!!!
Bulletin pro příznivce asistenčních psů11

Tia bude naše velká Láska
Dnes je to právě týden, co nám do rodiny přibyl nový člen a já
mám konečně čas se ozvat. První dny byly docela divoké – hlavně
rozdělování domu na psí a kočičí zóny a vysvětlování nejmladší
dceři, že pes je opravdu jen a pouze Madlenčin.
Teď už si ale všechno „sedá”, my si zvykáme na nový denní rytmus,
ťapkání tlapek po podlaze i mokré psí „hubičky” a už víme, že to
bude Láska. Tia je pořád dobře naložená a Majda s jejím příchodem
do naší rodiny úplně rozkvetla. Cvičením s Tiou krásně rehabilituje
a večer usíná po letech se zavřenými dveřmi s Tiou po boku a úsměvem na tváři. Zároveň má pocit důležitosti, protože Tia je její a ona
se o ni musí starat.
Musím velmi ocenit práci
paní Jolany (nemám sice zkušenosti s psím výcvikem), ale
je vidět, že s Tiou i ostatními
pejsky to perfektně umí – a to
vše s respektem a laskavostí.
Má spoustu cenných rad a postřehů, které jsou pro nás, pejskaře-začátečníky k nezaplacení. Snad se i nám bude dařit
ve výcviku pokračovat ve výborně nastavených kolejích.
Všem vám ještě jednou moc
děkujeme za vaši práci a přejeme spoustu šikovných štěňat, spokojených majitelů
a jako vždy také hodně zdraví
a radosti. My ji myslím díky
Tie máme zajištěno spoustu.
Tia, Majda a rodiče
12
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S Connym
zase cítím
radost...
Dvacátého prosince
to byl rok od doby,
co jsem Helppes poprvé kontaktovala
s žádostí o pomoc.
Je až neuvěřitelné,
jak rychle to všechno
uteklo, ale uvědomila
jsem si, že tomu tak
bylo především díky
návštěvám Connýska v Helppesu.
Vzhledem k intenzitě mých záchvatových stavů se Conny již dostal
do mnoha rozličných situací na různých místech. Já si nepamatuji,
jak se choval, ale od okolí vím, že mě za žádnou cenu nechce opustit, snaží se mě probudit a být mi na blízku. Když se probírám, má
neskutečnou radost, což je to nejúžasnější, co mohu v té chvíli vidět.
Od doby, co jsme s Connorkem spolu, se zase začínám cítit jako
někdo, kdo může dělat to, co miluje a jít za svým snem. Každý den
ráno se probouzím s pocitem vděčnosti a odhodlaností zvládnout
další den, ať už mě čeká cokoliv.
Za poslední měsíce jsem začala pociťovat to, co jsem od nehody
necítila – radost. Chvíle radosti se s tímto úžasným tvorečkem objevují častěji a slovy nejde popsat, jak moc skvělý pocit to je.
Díky vám začínám zpět nacházet a užívat si příjemné chvíle, a ty
plné bolesti a trápení jsou snesitelnější, protože vím, že nejsem a nebudu sama. To, co děláte, je neskutečné a patří vám všem můj velký
vděk. Z celého srdce děkuji.
Tereza M. & Conny
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Je Švédsko rájem pro psy?
Vsadím se, že jste se dnes ráno probudili
a pomysleli si: „Hej, jaké to je vychovávat psa ve Švédsku?“ Dnes máte štěstí.
Nedávno jsem se doslechl, že Švédsko je
země, která má psy vážně ráda, a jako
neohrožený sloupkař o všem, co se týká
psů, jsem si řekl, že bych to měl prozkoumat.
Nejprve se moje žena Laurie – kontrolorka všech rozpočtů – rozesmála, když jsem
se zmínil, že bych měl letět do Švédska,
abych na vlastní oči viděl jejich psí kulturu. Tak moc jsem byl odhodlaný vám tento příběh přinést. Ale potrestán jsem se vrátil k plánu B. Místo toho jsem vyzpovídal Tobiase
Gustavssona, manažera skandinávských pracovních psů ve Stockholmu. Tobias pracuje po celé Evropě, Kanadě a Spojených státech
a cvičí pracovní psy.
Podle Tobiase mají Švédové ke svým psům už stovky let blízký
vztah. Samozřejmě že my, stejně jako většina milovníků psů, máme
blízký vztah k našim třem psům. Rozdíl je však v tom, že psi ve Švédsku jsou vycvičení. Tobias podotkl, že mít nevycvičené psy nebo psy,
kteří jen žijí v domě nebo na dvoře, připadá Švédům prostě divné.
Představil jsem si ho, jak tam sedí se svými třemi kříženci německých ovčáků a klidně mu sedí u nohou, zatímco naši dva bernardýni
a naše záchranářská fenka Maisie šílí a štěkají na poslíčka z UPS.
Švédové berou své psy všude s sebou, i když, stejně jako v USA,
ani ve Švédsku se psy nesmí do kaváren nebo obchodů kvůli alergiím na psy, i když se zdá, že se to mění. Ve Švédsku jsou v každém
městečku kluby pracovních psů. Tato tradice trvá už téměř sto let.
Ve Švédsku je vzácností mít pracovního psa, který není členem klubu.
Je to, a Tobias to zdůraznil, velmi organizované. Zdá se, že Švédové
jsou také blázni do psí poslušnosti a her agility. Čekací listiny jsou
dlouhé a účast v soutěži vyžaduje hodně práce a času.
14
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Téměř každý pes, pokud je členem nějakého klubu, nebo ho jeho
lidé chtějí chovat, musí v sedmnácti měsících absolvovat test inteligence a osobnosti. Od roku 1971 jsou všechny tyto výsledky ukládány
do národní databáze, která pomáhá jednotlivcům při výběru štěňat.
Švédsko je ráj pro venčení psů. Ve Švédsku je většina pozemků volně přístupná k venčení, dokonce i „soukromé“ zemědělské pozemky.
Je to skandinávská tradice, které se říká „svoboda toulání“. (Přestaňte reptat, vy, kteří máte soukromé pozemky, Švédům to vyhovuje!). Všichni venčí své psy – Tobias se svými psy denně ujde a uběhne
až 14 km. To mě přivedlo na myšlenku, že není divu, že jsou jejich psi
tak poslušní, jsou vyčerpaní!
Nakonec jsem se Tobiase zeptal, jak se ve Švédsku řeší toulaví
a opuštění psi. Odhaduje se, že v USA se do útulků ročně dostane
přes sedm milionů zvířat. Řekl, že u nich to není problém. Ve Stockholmu je pouze jeden státem financovaný útulek, který přijímá toulavá zvířata a připravuje je k adopci.
Pokud je to tak, pomyslel jsem si, Švédsko musí většinu svých psů
kastrovat. Ale Tobias mi řekl, že kastrace není rutinní zákrok. Když
je pes ve stresu z fen v říji, je to jediný okamžik, kdy se obrátí na kastraci. Aby pomohli zkrotit agresivní chování, zaměřují se na výcvik.
Ve Švédsku panuje přesvědčení, že agresivita je naučené chování
a zodpovědný je za ni majitel psa. Tobias zdůraznil, že udržovat psy
fyzicky a duševně vyrovnané je ve Švédsku považováno za každodenní povinnost každého majitele.
Než jsem dopsal tento text, měli už naši psi sbalená zavazadla
a na obojcích jim vlály švédské vlajky. Byli připraveni vyrazit. Řekl
jsem jim, ať se uklidní; čtrnáct kilometrů denně nezvládnou!
Hersch Wilson

Více informací se dozvíte na
www.helppes.cz
nebo
facebook.com/helppes
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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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 narozeninám, svátku nebo jen tak?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Dárky, které potěší...
…stejně tak jako tričko a je-li 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 výše uvedeného máme aktuálně
v nabídce spoustu dalších věcí s logem
Helppesu. Podívejte se na naše stránky, možná vás
budou inspirovat a našim klientům pomůžete.
Objednat si je můžete mailem na adrese
reklamnipredmety@helppes.cz
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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

Já jsem rád, že už snad zase
bude líp a všichni budeme zdraví
a veselí !!!

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
zpracování Bohdan Bezvoda, fotografie archiv o. p. s. Helppes.
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