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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. vám 
letos nabízí čtvrté, a to prosincové vydání bulletinu Helppsík. Každý rok je to 
stejné – na Vánoce je spolehnutí. Nikdy se neopozdí, nikdy se nestane, že by 
na nás zapomněly... A jestli patříte mezi ty, kteří nemají rádi, když něco končí, 
tak se radujte z toho, že už brzy začne rok nový – rok 2010. A proto PF 2010!

Mikulášských pro děti je mno-
ho. Specální Mikulášská pro psy 
je však stále pouze jediná. Letos 
jsme již uspořádali její 7. ročník.

Po veterinární přejímce, kterou 
provedl MVDr. Lukáš Duchek, ma-
jitel „naší“ smluvní veterinární kli-
niky VetCentrum Praha a po zápisu 
účastníků, zahájil Mikulášskou Mi-
kuláš s Čertem i Andělem již tradič-
ní nadílkou. Letošní krásné počasí 
přilákalo velké množství účastníků, 
ale i pro opozdilce se nakonec, díky 
sponzorům, nějaké ceny „našly“. 

Helppsík

„Svatá trojice”

Mikulášská pro všechny hodně (i zlobivé) pejsky
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Po nadílce se 
potom účastní-
ci mohli pobavit 
i zasoutěžit v ne-
tradičních disci-
plinách – přináše-
ní buřtů, Mikuláš-
ském pětiboji i na 
překážkové dráze 
Agility v   běhu 
psích Čertů proti 
psím Andělům. 
Tato akce je zá-
bavně–soutěžní 
a hlavně integrač-
ní aktivitou, kde 

role se trochu mění: zdra-
ví majitelé psů plní mno-

hé disciplíny z invalidního vozíčku nebo s klapkami na očích a tak se vyrovnávají 
handicapy lidí s postižením a zdravých soutěžících. Že při takovéto koncepci sou-
těží závažné postižení nemusí znamenat vyřazení člověka ze společného zápolení 
se zdravými, svědčí i umístění hluchoslepé paní Marie Biedermanové v  Mikuláš-
ském pětiboji, která skončila na druhém místě za vítězným německým ovčákem 
pouze proto, protože v běhu byl ovčák o dost rychlejší než její labradorka. A to 
je právě hlavní smysl této akce – krom možnosti si zasoutěžit a „čertovsky“ se se 
psy vydovádět, tak také ukázat veřejnosti, že psí pomocník je velkou oporou při 
integraci lidí s postižením mezi tzv. zdravou společnost.

Děkujeme sponzorům, pomocníkům a všem účastníkům, kteří svou účastí při-
spěli k podpoře projektu výcviku asistenčních a signálních, státem nedotovaných 
psů, protože výtěžek celé akce je právě věnován našim klientům na náklady, spo-
jené s přípravou a výcvikem jejich budoucích psích pomocníků.

Letošní krásné počasí bylo důvodem velmi hojné účasti. Těší nás skvělé ohla-
sy účastníků i návštěvníků a o to s větší radostí budeme připravovat další ročník 
a doufáme, že počasí nám zůstane nakloněno a ani další ročník Mikulášské se 
nepromění v „bahenní zápasy“.

Slavnostní předávání cen vítězům soutěžních disciplín
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Unikátní pojištění motorového vozidla pro drži-
tele průkazů ZTP a ZTP/P !!!
 
 
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, kteří obdrží státní příspěvek na nákup nového 
nebo ojetého motorového vozidla a na jeho úpravu, je určeno jediné pojištění to-
hoto druhu v České republice. Vzniklo na základě přání uživatelů se zdravotním 
postižením a díky aktivitě firmy Car Club s. r. o. Pojištění pokrývá riziko totální 
škody na vozidle (zničení, odcizení), která v konečném důsledku vede k poža-
davku státu na vrácení poskytnutých příspěvků v alikvotní výši. 
Pojištění se poskytuje na dobu maximálně 60 měsíců (5 let) a je splatné na počát-
ku pojištění.  
Klient si může vybrat ze dvou produktů: 

ZTP TOTAL &ndash; R je pojištění alikvotní částky, kterou by v případě 
pojištění požadoval stát zpět. Výše pojistného plnění se tedy snižuje s časem. 

ZTP GAP zaručuje pojistné plnění 
ve výši obdrženého státního příspěvku 
po celou dobu pojištění.  

Příklad: Státní příspěvek ve výši 
100 000 Kč, pojistná událost po 30 
měsících. 

ZTP TOTAL &ndash; R: pojistné 
na 60 měsíců 5 693 Kč, úhrada škody 
50 000 Kč. 

ZTP GAP: pojistné na 60 měsíců 
10 000 Kč, úhrada škody 100 000 Kč.  

Kontakt a informace: pojisteni@
carclub.cz, tel: 499 404 041, 739 610 
259.       Zdroj: www.helpnet.cz

 Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 
naleznete na nich 

veškeré 
aktuální informace
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Mikulášsky charitativní bazar – 

 Pražská křižovatka
Stejně jako loni, také letos nám bylo vel-

kou ctí pozvání od Nadace Václava a Dagmar 
Havlových Vize 97 k účasti na Charitativním 
bazaru, který se již tradičně konal v nádher-
ném kostele Pražská křižovatka.

Také v letošním roce bazarem provázela he-
rečka Eva Holubová a účastí nás poctili rovněž 
Dagmar a Václav Havlovi. Kostel byl po celý 

den plný návštěvníků a atmosféra 
bazaru se nesla v duchu Vánoc, 
proto jsme se i my nechali unést 
a nakoupili jsme nejeden vánoč-
ní dárek a na výborné cukroví, 
bagetky a svařák jsme každou 
chvíli zaběhli k sousedům z Na-
dačního fondu Slunce pro všech-
ny, kteří nás ani letos nezklamali 
a všechny jejich výrobky, vyro-
bené v chráněné dílně, byly vy-
nikající. 

V podvečer se k „radosti“ pří-
tomných dětí a našich čtyřno-

hých svěřenců objevili Mikuláš, 
čert a anděl. Naši pejsci prokázali 
hodně odvahy a statečnosti a na 
rozdíl od vyděšených dětí se vydali 
čerta zkoumat. K naší spokojenosti 
jsme odjížděli v plné sestavě – čert 
si žádného z našich psů do pekla 
neodnesl, což svědčí o tom, že naši 
chlupáči byli letos opět moc hodní 
a šikovní, a to také s radostí ukázali 
i návštěvníkům bazaru. 



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 5

Moc děkujeme dámské kapele 
Járinky za nápad a realizaci be-
nefičního koncertu pro sourozen-
ce Alánka a Natálku, který probě-
hl ve skvělé atmosféře a nádher-
ném prostředí Soukromé základ-
ní umělecké školy Stella maris 
PhDr. Zory Gaunerové. Paní 
ředitelce této školy děkujeme za 
poskytnutí prostoru a osobní dar. 
Rovněž naše poděkování patří fir-
mě Zvěrokruh za dárky pro psy a 

poskytnutí VIP karet a mediálnímu partnerovi TV 13. Naše velké poděkování, ze-
jména jménem rodiny postižených dětí, patří samozřejmě návštěvníkům koncertu, 
kteří svou účastí přispěli k celkovému výtěžku koncertu v částce 3 416 Kč.

               _______________________________________________

Kalendář akcí, aneb co 
jsme v roce 2009 ještě stihli...
 
 4. 11.  Prezentace ve škole Integrál 
  7. 11.  Mezinárodní výstava psů Praha–Letňany
23. 11.  Pohovory se žadateli o psí pomocníky a se 
zájemci o dobrovolnou spolupráci 
28. 11. Canisterapeutické zkoušky 
29. 11. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky 
  1. 12. Setkání se zájemci o dobrovolnou spolupráci 
  4. 12. Benefiční koncert dámské kapely Járinky na výcvik asistenčního 
psa pro sourozence Alánka a Natálku – Beroun 
  5. 12. Mikulášský charitativní bazar Nadace Dagmar 
a Václava Havlových Vize 97 
  2., 7. , 14. a 21. 12. Vánoční trhy Praha 5 – Anděl 
16., 19. a 22. 12. Vánoční trhy Praha 1 – Václavské náměstí 

Generální partner projektu „Pomoc přichází 
na čtyřech tlapkách“ pro rok 2009 pro dětské klienty.
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Jaký byl rok, ve 
kterém Helppes 
oslavil osmé narozeniny? 

Konec roku 2009 se nezadržitelně blíží, 
přesto je k jeho závěrečné bilanci ještě příliš 
brzy.

Ale podstatné dopady tohoto roku už jsou 
zřejmé. Již nyní je jasné, že rok 2009 byl rokem nejúspěšnějším, a to jak při po-
hledu na to nejdůležitější – práci a projekty ve prospěch klientů, tak také v oblasti 
osvětové činnosti, jednáních se státní správou o postavení asistenčních psů a 
tvorby standardů, tak také, díky dobrému fundraisingu, světová krize příliš neza-
sáhla do naší práce a tím pádem neomezila služby, které uživatelům poskytujeme. 

Rok 2009 můžeme také nazvat „rokem kontrol“ – proběhly kontroly v nejrůz-
nějších oblastech, nejvíce pak kontroly ve vedení a hospodaření s finančními 
prostředky, kontroly využívání grantových i státních financí. Že veškeré kontroly 
dopadly bez jediné připomínky kontrolních orgánů, je bezpochyby díky práci 
našich pracovníků i účetní firmy, která nám spravuje veškeré úkony, spojené 
s účetnictvím, vyúčtováváními, odvody daní, poplatků apod.

Za tyto kontroly, i přes každoroční audit, jsme velice rádi, protože pak i my 
víme, že „naše“ externí účetní firma odvádí dobrou a spolehlivou práci.

Je známým faktem, že práce v pomáhajících profesích je jednou z nejnároč-
nějších činností a syndrom vyhoření je zde velkou hrozbou. Je to oblast, ve které 
„pouhé“ plnění pracovních úkolů nestačí, pokud není zapojeno srdíčko, cit, chuť 
dát do své práce kus sebe sama a zpětná vazba od uživatelů služeb. Zejména pak 
trenéři psů mají, krom oblasti pomáhající, tedy práce s uživateli, ještě další ná-
ročnou činnost – přípravu a výcvik psů. 

Proto patří obrovský dík všem pracovníkům, spolupracovníkům, dobrovolní-
kům, přátelům, dárcům, sponzorům, drobným přispěvatelům, zkrátka všem, kteří 
pomohli k letošním úspěchům a rozvoji organizace. Těmi úspěchy totiž není nic 
menšího než umožnění zvýšení kvality života lidí s postižením, které jim dokáže 
přinést čtyřnohý pomocník. 

Doufáme a pevně věříme, že nám všichni zachováte přízeň a díky tomu rok 
2010, který již přešlapuje za dveřmi, bude pro naši organizaci a tím pádem i pro 
naše klienty a jejich psí pomocníky minimálně stejně úspěšný jako rok 2009, kte-
rý se s námi za chvíli rozloučí. 

Krásné prožití svátků vánočních (pozor na pejsky, ať se jim neudělá po vánoč-
ních dobrotách špatně a netrávíte Boží hod vánoční na veterině) a moře lásky, 
štěstí, zdraví a příjemná setkání v Helppes v roce 2010 

 Vám přeje za celý tým Helppesáků Zuzana Daušová
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Velké poděkování patří Nadaci ČEZ, že vybrala naši organizaci pro projekt 
„Oranžové kolo“ 
Návštěvníci TNT–Fortuna Meeting 2009, kteří přišli podpořit atletickou špičku 
z celého světa (včetně např. Romana Šebrleho) mohli zároveň podpořit také 
náš projekt výcviku asistenčních psů „Pomoc přichází 
na čtyřech tlapkách“ a projekt Diakonie ČCE Praha 4 – 
mateřskou a základní speciální školu, a to minutou šlapání 
na Oranžovém kole Nadace ČEZ.

Přestože bylo nevlídné počasí – výkony na stadionu i 
na Oranžových 
kolech byly 
skvělé. Zašlapat na kole si přišli také 
známí atleti – účastníci závodů a jejich 
kolegové, kteří je přišli podpořit jako 
diváci. 

Ani my jsme nezůstali pozadu a na 
Oranžovém kole jsme si zašlapali nejen 
pro sebe, ale také pro naše „soupeře“, 
protože psí pomocníci i speciální školy 
jsou stejně důležité.

Závěrečné šlapání na Oranžových 
kolech patřilo naší paní ředitelce a ředitelce Diakonie ČCE Praha 4. Zástupkyně obou 
organizací převzaly od zástupců Nadace ČEZ za své výkony krásné čajové soupravy 
se symbolem Oranžového kola.

Slavnostní předání symbolických šeků se uskutečnilo na ploše stadionu. 
Nadační dar v celkové výši 49 169 Kč jsme převzali z rukou Milana Miky, ředitele 
marketingu společnosti ČEZ Prodej. 

 Moc děkujeme!!! 

Oranžové kolo Nadace ČEZ
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Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Texty připravila Zuzana Daušová, redakce a grafické 
zpracování Zuzana Trankovská ml., fotografie archiv o. s. Helppes 

... a to je pro rok 2009 
opravdu úplně všechno. 
Užijte si klidně a příjemně 
konec roku a do desátého 
roku třetího tisíciletí vykročte 
pravou tlapkou – všichni!
Hodně zdraví a ať se vám 
i nám daří všechno, co si 
umyslíme.
Máme vás všechny moc rádi.
 Váš Helppes


