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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené 
o. s. vám letos nabízí druhé vydání bulletinu Helppsík. Všechno 
se zelená, všechno kvete... vám, kteří jste na projevy jara alergič-
tí, přejeme, aby brzy odkvetl váš alergen a mezi tím pojďme spo-
lečně nahlédnout do zákulisí výcvikového střediska, mezi naše 
spolupracovníky a věrné příznivce. 

Helppsík

Také letos nám divadla pomáhají

Stejně jako loni, také letos se 
koná sérii benefičních diva-

delních představení „Diva-
dla pro Helppes“. 
Která divadla se tentokrát 
do tohoto projektu přihlá-
sila a se kterými předsta-

veními – tak o to se s vámi 
podělíme v příštím, tedy tře-

tím čísle našeho bulletinu.
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Až 3 000 handicapovaných lidí a jejich příznivců se  podle poli-
cie sešlo před budovou ministerstva vnitra a sociálních věcí, aby 
protestovali proti chystanému návrhu sociální reformy. 

Demonstraci svolala Národní rada osob se zdravotním posti že   ním, 
která záměry ministra Jaromíra Drábka kritizuje. Podle vedení rady 
by měly na lidi s handicapem „katastrofální důsledky“. 

Zdravotně znevýhodnění jsou například lidé s částečným mentál-
ním postižením, epileptici, diabetici, lidé s vysokým krevním tla-
kem nebo vadami zraku. Ministerstvo tvrdí, že se skupina těchto 
osob rušit nebude, ale sloučí se s kategorií lidí se zdravotním po-
stižením. Dosud lékaři posuzovali několik desítek kritérií, nově by 
to mělo být jen deset oblastí. Podle rady by tak někteří lidé mohli 
o podporu přijít. Další výhrady se týkají změn ve způsobu vyplácení 
příspěvků či příspěvku na nákup vozidla nebo spoluúčasti při pořizo-
vání kompenzačních pomůcek. 

Podle ministra Drábka jsou reformy teprve v připomínkovém říze-
ní a demonstrace proto nebyla nutná. Zdravotně postižení však tvrdí, 
že chtěli na problémy reformy upozornit včas, aby byl prostor pro 
diskuzi a případné změny. „Já jsem deklaroval, že cílem není snížit 
tok peněz postiženým, ale zvýšit efektivitu. Jsem připravený zapra-
covat jednotlivé připomínky,“ doplnil ministr. 

            Zdroj: ČTK



Je to sice už deset let, ale i když je to smutný příběh, ráda na něj 
vzpomínám, protože mě přesvědčil o tom, že pes je přítel, který 
si člověka váží.

Byl pátek a já jsem jela na poradu. Odbočila jsem na benešovskou 
přípojku a najednou mi došlo, že jsem projela kolem ležícího zvířete 
v příkopě a zdálo se mi, že to byl pes. Neváhala jsem, otočila auto 
a vrátila se. Ano, byl to opravdu pes – fenka německého ovčáka, kte-
rou srazilo auto a ujelo. 

Fena dýchala, a tak jsem ji chtěla pomoct. Jenže jak? Sama jsem 
ji neuzvedla a ona se nepostavila. Naštěstí zastavil další projíždějící, 
který mi pomohl. Vyndal z auta deku, na kterou jsme ji položili a od-
nesli do mého vozu. Rozjela jsem se na nejbližší veterinu, a to do Be-
nešova. Jaké bylo mé překvapení, když mi pan doktor sdělil, že ji ne-
vyšetří, když to není můj pes a že fena stejně umře. Nezbývalo mi nic 
jiného, než se vrátit do Prahy. Cestou jsem volala do ordinace, jestli 
zraněnou fenku přijmou. Přijali a přednostně. Pan doktor fenu vyšet-
řil. Verdikt nebyl dobry: fenu musí být nejprve stabilizovaná, protože 
je na tom hodně špatně, a že neví, jestli ji to pomůže. Diagnóza zněla: 
zlomená páteř a přelámané dvě plotýnky. Když se ji podaří stabilizo-
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Pes – opravdový přítel člověka



vat, tak by byla 
možná operace, 
která se dělá jen 
v Brně a stojí až 
15 000. Pan dok-
tor se mě zeptal 
(když to nebyl 
můj pes) jestli by 
nebylo lepší fen-
ku utratit, i když 
šanci na uzdra-
vení má... Odjela 
jsem domů. Při 
čekání na telefon 
od pana doktora jsem se rozhodla, že pro ni udělám maximum a ope-
raci v Brně zaplatím. Sama jsem měla doma již jednoho psa a věděla 
jsem, že bych pro něj udělala totéž, tak proč bych nepomohla tak 
mladé a krásné fence?!

Blížil se večer a já začala přemýšlet, jaké ji dám jméno, když v tom 
zazvonil telefon a pan doktor mi oznamoval, že fena je z nejhoršího 

venku, že je stabilizovaná a já si 
pro ni můžu přijet. Na druhý den 
(v sobotu) objednal pan doktor 
operaci v Brně. Doma jsem jí 
udělala pelíšek a dala jí trochu 
najíst a napít (se souhlasem pana 
doktora). Jakou jsem měla ra-
dost, když s chutí přijala potra-
vu! Uložila jsem ji do pelíšku 
a šla si také lehnout. 

Asi ve dvě ráno začala fenka 
naříkat, tak jsem si k ní sedla  
na zem a zkusila ji uklidňovat. 
Přitulila se ke mně, položila mi 
hlavu do klína, pak mě olízla 
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a usnula. Nedokázala jsem od ní odejít, tak jsem s ní usnula vsedě 
na zemi. 

Ráno jsem se probudila, ale fenka už ne. Zemřela. A já jsem v té 
chvíli pochopila, proč v noci naříkala. Nenaříkala, ona mě k sobě 
chtěla jen zavolat, protože věděla, že umírá a chtěla mi poděkovat za 
to, že jsem ji nenechala umřít v bolestech v příkopu. Chtěla mi tak 
dát najevo, že nejen pes je přítel člověka, ale i člověk je přítel psa a já 
ji za to moc děkuju.

Iveta Hanušová
instruktorka Kurzů společenské výchovy psů 
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Užitečné odkazy pro 
osoby se zdravotním postižením

www.mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mzcr.cz Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.nrzp.cz   Národní rada osob se zdravot. 

postižením ČR
www.ligavozic.cz Liga vozíčkářů 
www.okamzik.cz  Okamžik – sdružení na podporu nejen 

nevidomých 
www.lorm.cz Společnost pro hluchoslepé 
www.klubpratel.wz.cz Klub přátel červenobílé hole 
www.svetluska.centrum.cz Nadační fond Českého rozhlasu 
www.neziskovky.cz Neziskové organizace 

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace
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Co nabízíme? 
• poradenství ve výběru vhodné pomůcky 
•  zapůjčení kompenzačních pomůcek, zdravotních  

a ošetřovatelských pomůcek 
• domácí péči 
• vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky 
• krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení 
• dovoz vybrané pomůcky do domácnosti v Praze 

Komu půjčujeme? 
Všem, kteří potřebují nějakou pomůcku využít; rodinným přís
lušníkům k usnadnění péče o jejich blízké v domácím prostředí, 
seniorům, osobám se zdravotním postižením, lidem po úrazech apod.

Jak půjčujeme? 
Pomůcku si můžete zapůjčit v půjčovně pomůcek Cesty domů po 
předchozí domluvě. Domluvit zapůjčení lze: 
telefonicky: 775 556 925, 775 166 863, 283 850 949 nebo emailem: 
pujcovna@cestadomu.cz 
Pomůcky půjčujeme na základě sepsání nájemní smlouvy, složení 
zálohy a zaplacení první měsíční splátky půjčovného. 

Kde půjčujeme? 
Cesta domů, Dukelských hrdinů 54, 170 00 Praha 7. 

Kdy půjčujeme? 
V úterý od 9 do 12 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. 

Pokud se vám naše otevírací doba nehodí, můžeme se individuálně 
domluvit na jiném čase.

Půjčovna kompenzačních pomůcek
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Paní Mojžíšová se mnou a asistenční fenkou Barčou (ve výcviku) 
pro šla celou vesnicí (představila mě půlce Oldřichova a přidala také 
odborný komentář o asistenčních psech) a byly jsme i na poště.

Navštívily jsme s Bar
čou také několik souse
dů (patří jim moje velké 
poděkování) s různými 
druhy domá cích zvířat, 
takže Bára byla například 
ke své mu zděšení „před
hozena“ temperamentním 
ko zám. Odrostlá kůzlata 
stála na zadních a jejich 
maminka koza výhružně 
kráčela proti Báře... šly si 
Báru očichat. Do toho se motalo několik hejn slepic a spousta psů 
za ploty. Obešly jsme také rybník, kde se k nám hnaly labutě. Bára 

Trénink na venkově se Báře líbil...

Tak jsem se vrátila z naprosto úžasného tréninku v Oldřichově 
u Teplic v Čechách. Ujala se mě paní Mojžíšková (mamka Lenky 
Knorové) – vynikající trenérky a zakladatelky cvičiště v Teplicích 
v Čechách (www.forpes.cz). 

Slepičku sledovala Bára velmi pozorně. 
Věděla však, že kamarádky být nemůžou

Želva byla zajímavá
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se však hodlala v ryb
níce vykoupat. Necha
la jsem ji, protože si 
neprozřetelně lehla do 
slepičinců. 

Poté, co jsme navští
vily hasičskou zbrojnici, 
zašly jsme na kafíčko, 
kde se Bára učila cho
vat se a poslouchat ve 
společnosti dvou sen
začních setřích fenek 

a slepiček... Na příště máme přislíbené kachny, husy a  možná i koníky.
S takovým přístupem se setkáváme jenom velmi výjimečně. Paní 

Mojžíšková si kvůli nám vzala dokonce půl dne dovolené! Moc a moc 
děkuji všem, kteří umožnili splnit „kousek“ náročného výcviku asi
stenčního psa a věřím, že tím naše spolupráce nekončí a i nadále 
s námi budou spolupracovat při výcviku speciálního (a velmi dů
ležitého) cviku „nevšímavost ke zvěři a  domácím zvířatům“. Ještě 
musím zmínit, že žádné zvířátko neutrpělo sebemenší újmu, jen naše 
Baruška bude asi v noci trošku „kopat ze spaní“ a mít krásné, i když 
divoké sny.

Irena Moravová – trenérka a metodička 
 asistenčních psů provádějící tuto činnost v Teplicích

(Pozn. Helppsíka: Děkujeme Ireně za hezký příspěvek a věříme, že bude inspirovat 
i vás ostatní, abyste se s námi podělili o své zážitky se svými psími pomocníky.)

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace

Selátka asi v běžném 
životě potkávat nebudeme....
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 18. 1. – ČRo 2 – Praha – pořad Káva o čtvrté – Život se psem
 31. 1. –  Ukázka dovedností psích pomocníků pro studenty Gymnázia 

Českolipská
 4. 2. – Den pomoci pro Helppes, Mary Kay 
 11 .2. – Setkání NNO, Magistrát hl. m. Prahy
 15. 2. – Návštěva Elmy Burg v Helppes – ADEu 
 23. 2. – Návštěva pražské veterinární kliniky Jaggy 
 2. 3. –  Setkání prac. skupiny ohledně asistenčních a vodicích psů, 

MPSV
 3. 3. – Setkání NNO, Fórum dárců 
 3. 3. –  Slavnostní předání 2. šeku s výtěžkem z prodeje kalendáře Diany 

Kobzanové „Di 2011“ 
 4. 3. – ČRo 2 – Praha – pořad Čaj pro dva, agresivní chování psů 
 7. 3. –  Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků, ZŠ Mikoláše 

Alše, Praha 6 
 9. 3. – Přednáška o canisterapii, FRPSP Praha 
 19. 3. – Prezentace na Heelwork and Freestyle Show 
 24. 3. – Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků, MŠ Praha 8  
 25. 3. – ČRo Radiožurnál (rozhovor) 
 31. 3. – 3. 4. –  1. veletrh chovatelských potřeb pro 

domácí zvířata ForPets, PVA Letňany 
 31. 3. – Náš klient Jakub Kamberský v ČRo Leonardo 
 8. 4. – Křest knihy Ivony Březinové Kluk a pes 
 13. 4. –  Přednáška a ukázka dovedností psích 

pomocníků, ZŠ Jarov 
 19.– 21. 4.–  Veletrh NonHandicap Praha, výstaviště 

Holešovice
V letošním roce jste 
opět měli možnost 
se s námi setkat v průběhu všech tří 
veletržních dnů NonHandicapu. Pódiové 
ukázky dovedností psích pomocníků 
a psích studentů jste mohli vidět v  úterý 
19. dubna v čase 13.30 – 14.15. Děkujeme 
našim klien tům paní Věře Vinkevičové 
a její asistenční Asince a panu Jakubovi 

Kalendář akcí, aneb co jsme už letos stihli
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Kamberskému a je
ho vodicí Labince 
za účast na této pre
zentaci, protože di vá  ci 
se tak mohli dozvědět 
přímo od majitelů 
psích po mocníků, jak 
se jim s nimi žije; jak 
jim obohatili život 
a zároveň vidět ukázku 
toho, jak mů že asis
tenční pes člověku 
na vozíčku v praxi 
pomáhat.
O den později, tj. 20. 
dubna padla právě na 
NonHandicapu prv
ní klapka natáčení 
video prezentace naší organizace. Mnoho
krát děkujeme našim klientům slečně 
Míše Kováčové a jejímu vodicí
mu Al busovi, panu Martinovi 
Tarčincovi a jeho vodící 
fen ce Elišce a celé rodi
ně Turkových s asis tenční 
canis tera peu tickou Be
sin   kou za aktivní účast na 
tomto natáčení – byli jste 
všichni skvělí!

21. 4. – Divadlo 
v Celetné – Divadelní spolek 
Kašpar 

27. 4. –   Převzetí šeku 
z vánočního bazaru, ZŠ Emy Destinové 

29. 4. –  NGO Market – Praha 
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POZOR na 
jedovaté rostliny

Asi bychom obtížně hledali člověka, 
který nemá rád jaro. Všechno kvete, 
tráva se krásně zelená, vzduch je plný 
vůní...

Záhonky a trávníky se vybarvují nej-
různějšími kvítky, zahrádkáři se 
už nemohou dočkat, až zaboří 
své ruce do hlíny a nakoupená 
semínka všech možných okras-
ných i užitečných rostlin začnou 
sázet do kelímků od jogurtů, aby 
se za několik týdnů mohli přesa-
dit do vyrovnaných řádků nebo 
truhlíků.

Ne všechna tato nádhera je 
však úplně nevinná a bezpečná. Mož-
ná vás překvapí, že nejedna jarní rost-
linka je pro naše psy jedovatá. Někte-
ré mohou být skutečně smrtelně ne-
bezpečné. Jiné mohou způsobit velmi 
nepříjemné zdravotní obtíže, které se 
bez zásadu veterinárního lékaře ne-
obejdou. Nechceme vás však strašit. 
Stačí, když si budete svého psího ka-

maráda všímat a nenecháte ho bez dozoru, aby hrabal v záhonech 
a na nalezené cibulce narcisu si vesele pochutnával. Právě narcis to-
tiž platí mezi nebezpečné jarní květinky.

Do seznamu jedovatých rostlin patří mimo jiné také heřmánek, hy-
acint, klematis, karafiát nebo velmi rozšířené a oblíbené pelargonie.
 

Heřmánek

Klematis

Narcis Hyacint

Pelargonie



Z letošního druhého čísla je Helppsíka je to úplně všechno. Už 
teď však přemýšlíme nad letním číslem, ve kterém najdete kromě 
podrobné informace o tom, jak se vydařila divadelní představení, 
také spoustu dalších zajímavých a užitečných informací. Přejeme 
vám hezké dny, ať se vám dobře daří a nezapomeňte, že vám 
máme rádi!

Na závěr velká prosba!
Prosíme všechny naše klienty nejen o zasílání povinných každoroč-

ních zpráv o práci a zdravotním stavu svých psích pomocníků, ale také 
o zasílání příběhů ze života. Právě tyto příběhy nejvíce zajímají čtenáře 
Helppsíků, a to jak z řad majitelů psích pomocníků, tak i z řad příznivců 
našeho výcvikového střediska. Posílejte nám příběhy pro pobavení, ale 
i pro poučení a zamyšlení ostatních majitelů pomoci, která má podobu 
čtyř chlupatých nohou na adresu  helppsik@helppes.cz. 
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