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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
vám letos nabízí čtvrté vydání svého čtvrtletníku Helppsík. Během před-
chozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. Báječně se nám povedl letošní 
Super Den. Stejně tak se podařil rekondiční pobyt našich klientů v Dok-
sech. Více se dočtete na následujících stranách.

Helppsík

Srdečně Vás zveme 
v sobotu 8. prosince 

na naši tradiční akci! 
Mikuláš s andělem budou mít připrave-
né pro všechny pejsky dárečky. Čert však 
i letos roztopí v kotli, který bude připra-
vený pro zlobivce. Vstupné je dobrovol-

né a bude použito na projekt „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“ – 
přípravu a výcvik státem nedotovaných asistenčních a signálních psů.

Pokud byste chtěli vědět víc, stačí se podívat na www.helppes.cz 
Nezapomeňte s sebou vzít platný očkovací průkaz (pas) vašeho psa.
Praha 5, Plzeňská ulice, tram. č. 9 a 10 – zastávka Hotel Golf.

Prezentace je od 10.30 do 11.00 hodin

Mikulášská pro všechny hodné 
(i zlobivé) pejsky
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Letošní, v pořa dí již de 
sátý Super den, byl díky 
své „kulatosti“ pojat 
opravdu velkolepě. Je-

likož je jedním z oblíbených pojmů 
Helppesáků „originalita“, tak i zahá-
jení Super dne bylo netradiční. Během 
krátké chvíle vjela do areálu dvacítka 
drsně vypadajících mužů a žen na na-
blýskaných mašinách Harley David-
son. Tato parta „drsňáků se širokým 
srdcem“ vystupuje pod názvem MDA 
RIDE. Je to společnost lidí, kteří se 
rozhodli dlouhodobě pomáhat lidem 
s nervosvalovým postižením, zná-
mým jako svalová dystrofie.

Největším překvapením pro ná-
vštěvníky byl Karel Gott, který přijal 
naše pozvání a absolvoval u nás tři 

Na jedinečném Super dnu 
jedinečný Karel Gott!
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velmi důležité úlohy – stal 
se patronem jednoho z pře-
dávaných psů, slavnostně 
rozkrojil Helppsí naro-
zeninový dort a potěšil 
návštěvníky svými písně-
mi… To víte, být tak vel-
ký člověk s sebou přináší 
vykonávat velké úkoly J.

Karel Gott nejen pře-
kvapil, ale také byl sám 
překvapený. A to právě 
ve chvíli, kdy Zuzana Daušová přivedla na pódium jeho milovanou 
fenku Stellu. O tom, že mají mezi sebou moc hezký vztah, nemohl 
nikdo pochybovat (foto na str. 2 nahoře). 

Také díky přítomnosti známých osobností – herců, zpěváků, ale 
i osobností veřejného života, se nám daří přitahovat pozornost médií 
a sponzorů. A právě díky nim jsme úspěšní v pomoci lidem s různý-
mi typy handicapů prostřednictvím speciálně vycvičených asistenč-
ních psů. Je stále více než nutné připomínat, že výcvik asistenčních 
psů nehradí stát, ale financujeme ho pouze ze sponzorských darů.

Letošní ročník přišli, kromě Karla Gotta, jako patroni předáva-
ných asistenčních psů, podpořit – Lenka Filipová, Marta Kubišová, 
Bára Nesvadbová, Debbi, 
Jan Čenský, David Huf, 
Filip Renč, Václav Vydra, 
Miro Žbirka a Ing. Jan Fi
scher, CSc. Dále pro radost 
návštěvníkům vystoupila 
Ba  nánová Halina a sku-
piny Los Rumberos Trio, 
Bejlí a Sára Band.

Super den 2012 pod-
pořili i zastupitelé hlav-
ního města Prahy. Záštitu 
nad slavnostní promocí 
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psích asistentů opakovaně pře-
vzal primátor hlavního města 
Prahy MUDr. Bohuslav Svoboda, 
CSc. Osobně se zúčastnila starost-
ka Městské části Praha 6 Ing. Ma-
rie Kousalíková a místostarosta 
Městské části Praha 5 JUDr. Petr 
Lachnit.

Věříme, že si návštěvníci od-
nesli mnoho příjemných zážitků. 
Ty, kteří si dali u stánku Staropra-
menu pivečko, mohla hřát myšlen-
ka, že napomohli dobré věci. Díky 
Staropramenu, který nám věnoval 
jak pivo plechovkové, tak točené, 
šel výtěžek z prodeje ve prospěch 
našich klientů – lidí s postižením. 

Během dne vznikla spousta fo-
tografií a několik hodin videozá-

znamů, které částečně přiblíží 
slavnostní atmosféru celé akce, 
ale kdo nezažil na vlastní kůži...

Jsou zkrátka okamžiky, které 
nedokáže zachytit ani sebelep-
ší technika. Nezoufejte, ZASE 
ZA ROK bude příležitost to vše 
vidět znovu, proto si už teď za-
kroužkujte měsíc září 2013 ve 
vašich diářích.

       Text: Veronika Paldusová
                  Foto: Jan Šimeček
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Mediálními partnery Super Dne 2012 byly:
Mediacom, ZenithOptimedia, MF reklama, 
Outdoor Akcent, Frontend, Daniel Kuper,  
Česká pošta, iShorts a rádio Blaník. 
Děkujeme fotografům Petru Bartošovi z Lupefoto 
a Janu Šimečkovi; dále Adéle Krausové, Báře Hájkové, 
pánům ing. Pavlu Křikavovi, Danielu Kuperovi 
a Allenu Vidrasovi.
Náš obrovský dík patří všem dárcům, sponzorům,  
přispěvatelům, dobrovolníkům, pomocníkům 
a příz nivcům, bez jejichž pomoci by Super Den 
nemohl vůbec existovat!

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 

nebo
facebook 

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace
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„Na stanoviště pochodem vchod… tedy – jeďte,“ uvedl smě-
rem k vozíčkáři svůj povel rozhodčí Jan Plšek. Právě probíhaly 
zkoušky ovladatelnosti psa (ZOP). Ne však na kynologickém cvi-
čišti, ale v rámci rekondičně-integračního pobytu, který pro své 
klienty již tradičně pořádá Helppes.

Letos se ti, kteří 
chtěli „překontrolo-
vat“ znalosti svých 
psích pomocníků, 
sjeli do rekreační-
ho střediska Poslův 
mlýn u Doks. V plá-
nu měli oprášit ze-
jména cviky, které 
v běžném životě pří-
liš nepoužívají a tu-
díž je psi (svým způ-
sobem pochopitelně) 

Psů plný 
kemp

 Rozhodčí Antonín Valentin trpělivě připra-  
voval na zkoušky každého, kdo o to požádal
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zapomínají. Nad výcvikem bděl muž více než po-
volaný – výcvikář a rozhodčí v jedné osobě Anto-
nín Valentin z FrýdkuMístku. Zkoušky ovladatel-
nosti psa obsahují ovladatelnost na vodítku a bez 
něj, odložení, přivolání a cviky poslušnosti; totéž 
pak ve skupině plus cvik přenesení psa cizí osobou. 
V zásadě neměli asistenční ani vodicí psi s výše uvedenými cviky 
problém. Snad jen přivolání bylo v některých případech poněkud 
zdlouhavé. Antonín Valentin pro to měl poměrně jednoduché vy-
světlení: „Problém s přivoláním svého psa klienti mívají. Bývá to 
v případech, kdy se o psa více stará někdo další z rodiny, například 
maminka. Pes je pak více fixován na toho, kdo ho krmí než na pá-
níčka a při zkoušce se pak nevrací k němu, ale hledá toho „svého“ 
člena rodiny. To je samozřejmě špatně. Proto stále opakujeme, že 
je potřeba, aby se o psa kompletně staral náš klient. Ale vysvětlujte 
to maminkám...“ vlídně si povzdechl Antonín Valentin.

Lepší než jednou chybovat je dvakrát se zeptat
Den před zkouškou bylo všu-
de cítit napětí a nervozita. Lidé 
s handicapem jsou na úspěchy 
(či neúspěchy) svých psů vel-
mi citliví. Čekala je „zdravá“ 
zkouška s cizím rozhodčím. At-
mosféru uklidnil rozhodčí Jan 
Plšek (na fotu vpravo) „brífin-
kem“, kde podrobně vysvětlil, 
jak bude zkouška probíhat. Na 
výcvikáře Valentina se proto 
stála fronta…
Tondo, dělám to dobře? Tondo, 
kolikrát můžu vopakovat povel? 
Von Beník někdy špatně slyší. Já 
se zbláznim, já to neudělám! 
Ale uděláš, neboj… chlácholili 
se soutěžící navzájem. A  Anto-
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nín Valentin trpělivě opravoval příliš tiché povelování páníčků nebo 
chybné předsednutí psů. Ve čtvrtek v poledne bylo dobojováno. 
Zkoušku ZOP složili až na jednoho všichni. Chodskému psu se vy-
mstilo hledání maminky nevidomé závodnice. „No jo, on je na mně 
hrozně fixovaný,“ sype si popel na hlavu vlídná paní. Snad teď po-
chopí, že dělá dceři spíše medvědí službu, když jí se psem pomáhá.

Nejen prací živ je člověk
…ale také zábavou. Ta byla na programu v pátek dopoledne. Sou-
těžní čtyřboj se skládal z mlsné uličky, která byla plná voňavých 
masných a sladkých dobrot. Úkolem bylo projít uličkou „se zaváza-
ným“ nosem a ani pohledem nezavadit o narafičené dobroty. Dluž-
no podotknout, že to byl úkol velmi svízelný a nejeden soutěžící 
podlehl svodům nabízených pochutin. 

Velké fandění se neslo od stanoviště druhé disciplíny, kdy páníč-
kové házeli do koše tenisové míčky. Psi měli za úkol přinést odho-
zenou dřevěnou a poté také kovovou aportovací činku. Pro všechny 
psy to byl úkol, který v životě nedělali. Podporování přihlížejících 
bylo až magické, protože nakonec všichni psi obě činky aportovali. 

Frenetická atmosféra ovšem byla u sprintu na padesát metrů. Ne-
vím, ale jistě nebude mnoho čtenářů, kteří by na vlastní oči viděli 
sprintovat vodicího psa. Tady bohužel byly na závadu kypré tva-

Většinu závodících psů nebylo při závodu na padesát metrů třeba 
hecovat.... jiné však bylo nutné poněkud popostrčit
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ry některých sprinterů. Poslední disciplínou byla soutěž družstev 
v aportování mokrého ručníku. Ukázalo se, že s mokrým ručníkem 
si dost psů nevědělo rady.  

Cvičení dělá mistra
Jakékoli aktivity, které se na tomto výcvikovém táboře konaly, 
měly za cíl jediné – odhalit případné nedostatky, resp. zapomenutí 
naučeného. Pokud některý cvik člověk s postižením nepoužívá, je 
zcela přirozené, že ho pes zapomene. „Proto se snažíme být s naši-
mi klienty celoročně v kontaktu. A nejen s našimi klienty. Nezřídka 
se na nás obrací lidé, kteří mají psa od jiné organizace a prosí nás 
o konzultace nebo rovnou o odstranění zlozvyků, kterými jejich pes 
trpí. Většinou jsou to psi „vycvičení“ během dvou měsíců,“ popi-
suje současný stav ředitelka Helppesu Zuzana Daušová. „Vyrojila 
se spousta mladých slečen, které si založily kariéru na výcviku psů 
pro lidi s postižením. Několik takových začínalo také u nás… jejich 
vycvičené „rychlokvašky“ pak obtížně a hlavně zdlouhavě přecvi-
čujeme. A kdo je na tom bit? Bohužel ten, kdo se vlastně nemůže 
vůbec bránit – člověk s handicapem,“ zlobí se dlouholetá výcvikář-
ka a aktivní kynoložka Zuzana Daušová.                  Text a foto: –ztr–

Večerní tábor je vždy a za každých okolností vítaným programem; 
výjimkou nebyl ani náš rekondičně-integrační tábor
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Na okno mi bu bnují 
chladné prsty pod-

zimního deště, olověná obloha nálady nepřidá a tak se honem 
vracím ve vzpomínkách na odpoledne plné pohody.

Městská část Prahy 5 se rozhodla, že nabídne prostory rozlehlé a ma-
lebné zahrady, která přiléhá k Domovu pro zrakově postižené – Pa-

lata, nejen klientům 
tohoto zařízení, ale 
i těm, kteří klienty při-
jdou pobavit. A proto-
že nezisková organi-
zace Helppes přichází 
s canisterapeutickými 
pejsky do Palaty pra-
videlně každý týden 
již po dobu dlouhých 
sedmi let, dostalo se 
jí – spolu s dalšími 
účastníky – té cti, aby 
mohla rozdávat ra-

dost. Klienti Palaty jsou s našimi psy velcí kamarádi a tak si pro ně 
přichystali spousty pamlsků a otevřené náruče. 

I naše týmy se na toto slavnostní odpoledne řádně připravily, aby 
„svým kamarádům“ udělaly radost. Dali jsme si velkou práci, aby-
chom pro tuto příležitost vybrali týmy s pejsky od těch nejmenších, 
až po velké hafany. Hlavně u těch jsme chtěli pro veřejnost zdůraz-
nit, že dobře vychovaný a zvládnutý velký pes není nebezpečný a je 
připraven stejně rozdávat radost jako jeho menší kámoši. A tak mělo 
obecenstvo možnost nejen uvidět, ale i v praxi se pomazlit s parson 
Russel teriérkou Kasey pod vedením Mileny Wachtlové, křížencem 
Tristanem, kterého doprovázely dvě malé psí slečny Olgy Kapkové 
(jedna je border teriérka a druhá je dost raritou, protože jde o norské-
ho lundehunda – loveckého psa, který umí šplhat po strmých skalách 
fjordů a k tomu má přizpůsobenou i stavbu těla – nejenže dokáže 
zvrátit hlavu kolmo vzhůru, ale má na tlapkách nejméně šest prstů). 

Jaké to bylo na Palatě   
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Další dvojku tvořili „asistenční žáček“ zlatý retrívr Max spolu s Ve-
ronikou Paldusovou, pak se představili dva rotvajleři Faust a jeho 
syn Čert Ilony Procházkové. Jako poslední byl představený bernský 
salašnický pes Chip Klárky 
Polívkové. Chip je nejen ca-
nisterapeutický pes, ale také 
pomocník městské policie 
a záchranářský pes.

Program slavnostního od-
poledne nenaplňovaly pou-
ze canisterapeutické týmy 
Helppesu. K poslechu hrála 
romská kapela a za klien
ty Palaty přišla také Městská 
policie Prahy 5 doprováze-
ná služebními psy a koňmi 
běloušem a grošákem. Bylo 
úžasné sledovat, jak na jedné 
straně němečtí ovčáci pozorně 
plnili povely svých psovodů a na druhé se nechali muchlovat stejně 
jako naši canisterapeuťáci. No a pak se na scéně objevili služební koně 
a kdo mohl, spěchal se s nimi 
polaskat. Koně byli nesmírně 
trpěliví a bylo vidět, že si tu 
lásku užívají jak oni, tak jejich 
obdivovatelé.

Bylo to skutečně nádherné 
odpoledne, plné klidu a poho-
dy a je třeba poděkovat zástup-
cům sociálního odboru Měst-
ské části Prahy 5 za nápad, 
záštitu a podporu, ale i za slib, 
že se taková odpoledne budou 
konat určitě častěji. Myslím, že Palata má opravdu kouzlo génia loci, 
zámeček i zahrada jsou krásně udržované a pro klienty Palaty to byl 
mocný zážitek.                     Ing. Hana Lukešová
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Staropramen má S ve svém názvu 
naprosto správně, protože lze o něm 

mluvit pouze v superlativech: Super lidi, Skvělé pivo, Sociální cí-
tění, Správná firemní politika. Jsme rádi, že máme tu čest s nimi spo-
lupracovat. Jejich pomoc je pro nás a naše klienty velmi významná. 
Po celém dni, kdy zaměstnanci Staroprame-
nu pracovali na úpravě našeho areálu, nám 
bylo ctí představit jim „Staroprameňáckou“ 
psí pomocnici Kleu, která bude pomáhat paní 

Martině z Prahy, vinou roztroušené 
sklerózy upoutané na invalidní vozí-
ček, a která, právě díky Staroprame-
nu, svou psí asistentku může získat.

Pozvání do stacionáře pro děti s různými typy postižení při Měst-
ské nemocnici v Ostravě jsme, i přes velkou vzdálenost, přijali 
velmi rádi.
Tento stacionář podporuje firma Staropramen, která podporuje i naši 
neziskovou organizaci a která tuto aktivitu pro děti ze stacionáře 
zprostředkovala.

Navštívili jsme ostravský stacionář

Community Days
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Dětem a pracovnicím stacionáře předved-
la mladá fenka Bonny prvky asistence, ale 
největším přínosem a zážitkem pro děti 
i pracovnice stacionáře bylo provádění ca-
nisterapie. Děti jsou na pejsky zvyklé, dochází za nimi pravidelně 
na canisterapii pejsek – stafordšír. Na naše psí svěřence a canistera-
peuta Balůa děti reagovaly úžasně a moc nás 
potěšilo, že podle slov pracovnic, které s dět-
mi každodenně pracují, tak i ty děti, které se 
s pejskem, který za nimi dochází, brání kon-
taktu, tak s našimi psy spolupracovaly krás-
ně a jak bylo patrné, tak nad očekávání pří-
tomných pracovnic. Bylo viditelné, že klidní 
psi jsou pro tyto děti opravdovým potěšením 
a přínosem. Za tuto zkušenost jsme velmi rádi 
a i my jsme si, díky těmto dětem a našim psům, tento pracovní „vý-
let“ do Ostravy moc užili.

... a třetí letošní akcí, na které se nám do-
stalo té cti, že jsme byli přizváni do „ro-
diny“ Staroprameňáků – byl úžasný Family Day Staropramen. 
Moc děkujeme a věříme, že stejně jako všem chutnal báječný dort, 

tak se také všichni dobře bavi-
li. My tedy určitě!

Family Day Staropramen
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Dostala jsem loni od kamarádů k padesátce (co to povídám, jaká 
padesátka?) poukaz pro dvě osoby na chatu. Jeli jsme minulý týden 
s Pavlem. 

V neděli pohody a klidu. 
V pondělí telefon: „Mami, prosím tě, mám pro tebe špatnou zprá-

vu –“ volal Jirka. Už jsem se viděla, jak balíme a jedem domů. 
„Víš, já jsem umyl to kuře (co měli mít k obědu 1,84 kg mrtvé váhy) 
dal do mísy do sprchového 
koutu, přikryl jsem ho utěrkou 
a nahoru dal dřevěné prkýnko. 
Ale to kuře tam teď není. A pr-
kýnko s utěrkou je položený ve-
dle. Nevíš, kde by mohlo být?“ 
To jsem věděla naprosto přesně. 
Mohla jsem za to dát ruku do 
ohně, klidně obě. Takže prvně 
jsem seřvala Jiřího, že jen blbec 
by dal maso, byť syrový, na mís-
to, kam se Megy hravě dostane 
a pak jsem se začala bát o její 
zdraví. 

Jirka, který nesnáší nic jiné-
ho než pochvaly, dost přepadle 
řekl: „Mami, to není možný, 
my jsme s Jakubem prošli celej 
barák, zahradu, dívali 
jsme se všude, nikde ani 
kousíček kostičky, kůže, 
masa. Nic. Hledali jsme 
i v postelích, pod 
stoly, stolky, ve 
špinavém prádle, 
pod keři, ve skle-
níku, v kompostu. Dívali 

@ @ @   Mail, který nás moc potěšil   @ @ @
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jsme se, jestli není někde zahrabaný... Prostě je pryč.“ Uzavřeli jsme 
to tak, že obě naše psí dámy musí trvale jeden z nich (na střídačku) 
hlídat a být jejich stín. 

Holky se, velmi dobře nakrmené a spokojené hlavně s tím, jak 
s klukama zametly, uložily ke spánku a takto setrvaly skoro celý den. 
Ani jim moc nevadilo, že jako trest nebylo večer krmení, ale ze sou-
citu dostaly každá jen jeden suchý rohlík. 

V úterý dopoledne telefon. Jakub: „Je to jasný! Sežraly ho a spo-
lečně!“ Lekla jsem se, že prozvracely noc, že mají průjem nebo 
nějakou koliku nebo ještě něco horšího. Nic takového. Jak řekl 
Jakub: „Důkaz je jasný – obě strašně prdí a ještě strašněji smr-
dí. Víš, co dělají? Lehnou si u mě nebo u Jirky, prdnou, otočí se, 
čuchnou a utečou, kdo by taky v takovém smradě ležel, že jo?“  
Jediné pozitivní je, že se neservaly, 
ale jako bezva kamarádky se 
podělily a ještě po sobě 
uklidily. 

Od té doby jakmile 
jsou chvíli bez sebe 
přiběhnou a pusin-
kují se čumáčkama, 
proběhnou se spolu 
na zahradě a jdou si 
hezky vedle sebe leh-
nout. Tak nevím, je to 
proto, že mají společnou 
temnou minulost a s tím 
spojený trestný čin nebo proto, 
že jedna druhé nevěří a kontrolují se 
navzájem, jestli v době nepřítomnosti ta 
druhá neměla něco na zub? 

                        Zdraví Megy, Jakub a Nataša

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz
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Kalendář akcí, aneb co jsme letos všechno stihli...
 10. 1. Natáčení pro ČT – Máte mě! 
 11. 1. Helppes na ČRoRegina
 13. 1. Natáčení pro ČT 24 (Události, Ekonomika)
 24. 1. Ukázka a přednáška pro MŠ Praha 5 – Zbraslav 
 25. 1. Natáčení pro televizní noviny, TV JOJ – Slovensko 
 31. 1. Natáčení pro ruskou TV
 14. 2. Bena a Rokyho přišly navštívit jejich budoucí rodiny
 15. 2. Dům seniorů, MČ Praha 9 – Kbely
 20. 2. Schůze krajské organizace ČKS Praha
 28. 2. Japonská škola – přednáška a ukázky výcviku
 3. 3. Kynolog roku 2011 
 4. 3.  Seminář Bc. Stanislava Beníška o aportu, kynologický areál Rychety 
6. – 7. 3. Přednáška a ukázky pro ZŠ Praha 2, Londýnská
 13. 3. Převzetí darovaného nábytku od UniCreditBank
 15. 3. Natáčení pro ČT „Klub neslyšících“
 22. 3. Přednáška a ukázky ZŠ praktická a speciální Praha 5 
 24. 3. Vítání jara, MČ Praha 9 – Kbely 
 27. 3. Přednáška a ukázky, MŠ Pardubice
 1. 4. Pohovory se žadateli o psí pomocníky
3. – 5. 4. Veletrh NonHandicap
 4. 4. Tréninky s klienty (na veletrhu NonHandicap) 
 5. 4. DDM Trend, Roudnice nad Labem 
 6. 4. Den pomoci – kosmetická společnost Mary Kay
12. – 15. 4. Veletrh For Pets, PVV Letňany
 18. 4. Přednáška a ukázky, MŠ V Úvalu 
 18. 4. Přednáška a ukázky, ZŠ Praha 3 
 20. 4. Přednáška a ukázky pro ZŠ Jánského, Praha 13
 25. 4. Trénink s klienty
 26. 4. Přednáška a ukázky ZŠ Duhovka – Škola hrou
 30. 4. Čarodějnice, MČ Praha 9 – Kbely 
 9. 5. Přednáška a ukázky, ZŠ Praha 3 
 12. 5. Psí kusy, MČ Praha 9 – Kbely
 13. 5. Canisterapeutické zkoušky
 17. 5. Televize Prima „Show Jana Krause“
 18. 5. Mezinárodní den firemního dobrovolnictví Give & Gain Day
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 23. 5. Přednáška a ukázky, ZŠ Praha 3 
 23. 5. Veletrh sociálních služeb, MČ Praha 4 
 25. 5.  ABI–REHA, výstavy rehabilitační,  

zdravotní a kompenzační techniky  
a chráněných dílen, Pardubice

 26. 5. Dětský den, MČ Praha 10 – Kolovraty 
 27. 5. Charitativní bazar, ZŠ Praha 3 – Jarov
 27. 5. ČRo Region „Svět zvířat“
 2. 6. Dětský den, MČ Praha 9 – Kbely 
 5. 6. Mistrovství ČR v hodu mobilem 
 5. 6. Tisková konference k projektu Wooky pomáhá 
 6. 6.  Trénink pro účastníky Mistrovství ČR asistenčních a vodicích psů 
 7. 6. Přednáška a ukázky pro DDM Spirála, Praha 8 
 11. 6. Veletrh sociálních služeb, MČ Praha 13 
 12. 6.  Trénink pro účastníky Mistrovství ČR asistenčních a vodicích psů
 12. 6.  Dobrovolnický den ČEZ pro Helppes 
 15. 6.  Psí kusy – benefiční koncert pro Helppes
 16. 6.  Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů 2012 
 23. 6. Ladronka dětem 
 23. 6.  IV. MDA RIDE – benefiční jízda na pomoc lidem se svalovou dystrofií
 27. 6. Přednáška a ukázky pro sedlářské učiliště
 26. 6. Natáčení pro německou ARD TV 
27. – 28. 6.  ACTIVE 24, s. r. o. – firemní dobrovolnictví pro Helppes 
 28. 6.  Návštěva Verunky s rodiči za jejím budoucím psím pomocníkem Benem 
 6. 7. Natáčení pro TV Pohoda 
 17. 7. Natáčení pro TV Prima
17. – 26. 8.  Rekondičněintegrační pobyt majitelů psích pomocníků, rekreační 

středisko Poslův mlýn, Doksy
 25. 8. Den canisterapie na Praze 5
 2. 9. Škola volá, hurá! Kroužky na Vltavě
 4. 9. Natáčení pro Prima TV
 11. 9. Dobrovolnický den pro Helppes v rámci projektu „Zapojím se“
 13. 9. ČRo – Večer s Reginou
 15. 9. Prima FTV
 15. 9. SUPER DEN 2012 
 21. 9. Mezinárodní den firemního dobrovolnictví ENGAGE
 22. 9. Family Day Staropramen
24. – 26. 9. Dny NNO MČ Praha 5 
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24. – 27. 9. Community Days Staropramen
 27. 9. Country Club Rikatádo, večerní trénink 
 30. 9.  Společenská výchova psů pro veřejnost
 1. 10.  Kobylka Katrijn a Radka  

Chůzi s vodicí kobylkou Katrijn si již 
vyzkoušelo mnoho nevidomých a zrakově 
postižených. Tentokrát si chůzi s Katrijn 
přišla vyzkoušet i slečna Radka z Prahy, 
majitelka vodicího borderáčka Jerryho. 
Katrijn se Radka líbila. Vodila ji s chutí 
a reagovala ochotně na její povely, což 
se stává takto při prvním setkání pouze 
u lidí, kteří jsou Katrijn sympatičtí.

 3. 10.  Přednáška a ukázky pro děti z MŠ 
v Roztokách u Prahy

 3. 10.  Přednáška a ukázky pro děti z MŠ 
v Kolovratech

 5. 10.  Slavnostní ceremoniál k přejmenování pražského ruzyňského letiště 
na Letiště Václava Havla

 6. 10. Domácí trhy Velké Přílepy
 6. 10. Večerní dovádění hafíků 
 8. 10.  Výuka klientky chůze se simulátorem Dog Sim (19. 9.) a poprvé se psem 

(8. 10.)
 9. 10. Trénink chování psa při jízdě vozíčkáře na plošině
 10. 10.  Přednáška, ukázky a canisterapie pro děti ze stacionáře při Městské 

nemocnici v Ostravě
 21. 10. Natáčení pro ČT
22. – 23. 10.  Vzdělávací program pro děti z MŠ Krteček Praha 5
 30. 10.  Vzdělávací program pro děti z MŠ Krteček Praha 5
 31. 10. Přednáška a ukázky pro ZŠ Pražačka
 5. 11. Vodicí Attynka se svou budoucí paničkou při tréninku 
 9. 11. Relaxační programy pro naše psí studenty
 9. 11. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Interbrigády Praha 6
 14. 11. Prezentace Nadace Leontinka v BB Centrum Filadelfia, Praha 4 
 15. 11. Křest knihy Paličkou praštěná kuchařka
 19. 11. Benefiční koncert – Červený kostel
 5. 12. Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 97
 8. 12. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky



Sponzoři a partneři 
Super dne 2012...
Bez nich bychom 
asistenční psy  
cvičit nemohli.
Děkujeme! 
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Přátelé,
to je z letošního čtvrtého čísla Helppsíka všechno.  
Čeká nás spousta dalších akcí a společných setkání. 
Už teď pro vás připravujeme další vydání.

Mějte se všichni moc hezky, užívejte si přírody, 
opatrujte se a zanedlouho – i když to bude až příští 
rok – se nad stránkami našeho bulletinu těšíme 
nashledanou. Máme vás všechny moc rádi.
 Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické zpracování
Bohdan Bezvoda, fotografie Jan Šimeček, archiv o. s. Helppes. 

AŤ JE VÁM V PŘÍŠTÍM ROCE  
DO SKOKU JAKO MNĚ !

PF 2013


