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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
vám letos nabízí druhé vydání svého bulletinu Helppsík. Všechno 
venku voní, motýli poletují, sluníčko svítí a v Helppesu se dějí úžasné 
věci... Pojďte s námi nahlédnout do zákulisí výcvikového střediska, 
mezi naše spolupracovníky a věrné příznivce. 

Helppsík

Super den – 18. září od 10 hodin
... přijďte se s námi pobavit
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Helppsík

Další fotografie najdete na straně 14

Mockrát děkujeme všem sponzorům za štědrou podporu 
letošního mistrovství republiky vodicích a asistenčních psů !!!
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Letošní republikové mistrovství vodicích a asistenčních psů, 
které již šestým rokem pořádá výcvikové středisko Helppes, bylo 
tentokrát rozdělené do dvou samostatných soutěží. Na pozvánce 
bylo zdůrazněno, že jde o světovou raritu. Je skutečně velmi 
pravděpodobné, že se nikde ve světě žádná podobná soutěž pro 
asistenční psy nekoná.

Těsně před akcí, které se účastním opakovaně, mívám starost, 
jestli se mi podaří najít něco nového, jestli bude o čem psát. Za
tím je to dobré. Vždy se objeví něco zajímavého. Helppes si dává 
záležet na tom, aby jeho soutěže nebyly fádní, ale hlavně, aby byly 
maximálně spravedlivé. 
Proto také posuzují 
rozhodčí, kteří nejsou 
žádným způsobem sp
jati s pořadateli. Letos 
to byli rozhodčí (na fotu 
zleva) Jana Smidová ze 
Slovenska (trasa), Mi
lan Doktor  (spec. cviky 
asist. psů – 2 část), 
Miroslav Melichar (tra
sa), Júlia Zlejšia ze 
Slovenska (spec. cviky asist. psů – 1. část), Luboš Jonáš (poslušnost 
u vodicích psů) a Jiřina Volšická (poslušnost u asist. psů). Rozhodčí 
Julia Zlešia má na Slovensku na starosti posuzování vycvičenosti 
slovenských policejních psů. Její nekompromisní přístup byl znát 
a rozhodně se nemohl nikdo domnívat, že rozdává body jenom 
„za odvahu“ se účastnit. Účast profesionální rozhodčí je už oprav
du velkým plusem pro organizátory, ale i pro soutěžící. Mistro

Mistovství republiky vodicích  
a asistenčních psů  – světový unikát 
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vství pořádané Helppesem není malá zahradní slavnost, kde by se 
všichni navzájem poplácali po zádech, jak jsou dobří, rozdali si ceny 
od štědrých sponzorů a rozjeli se domů.

Výcvik potřebují spíše majitelé
Rozhodčí Luboš Jonáš viděl letošní výkony jednoznačně: „Všichni 

tito psi znamenají pro své páníčky doslova život nebo smrt. Když 
nedokážou správně zareagovat na povel, tak je zavedou přímo pod 
kola projíždějícího auta. Proto jim nelze odpustit žádné zaváhání! Psi 
jsou tady však vycvičeni většinou velmi dobře. Horší je to s páníčky. 
Ti by mnohdy potřebovali také výcvik. Jejich povelová technika není 
příliš dobrá. Povel musí znít jasně a zřetelně. Nesmí v něm být cítit 
ustrašenost. Zejména soutěžící dámy kuňkají, že je není vůbec slyšet. 
Co si z toho pak má pes vybrat...?“ přísně, ale naprosto věcně hodnotí 
letošní mistrovství Luboš Jonáš. Zároveň si velmi dobře uvědomuje, 
že mnozí z účastníků mají také handicap v řeči. Pes vnímá hlavně 
tón hlasu, proto i špatná 
artikulace, která je však 
řečena rázně, je pro psa 
„povel“.

Výše uvedené do po
sledního písmene potvrdil 
letošní vítěz mistrovství 
republiky asistenčních 
psů Milan Langr 
(na  fotu). Rázné povely 
a důsledné vyžadování 
provedení cviku mu 
vyneslo příčku nejvyšší. 
Sebevědomý sympaťák 
kolem sebe šířil humor a jen málokdo pochyboval o jeho úspěchu. I 
to je velmi důležité. Sebevědomí.  

Šikovný Míla
Nepřehlédnutelný byl letos doprovod soutěžící Marie Bieder
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mannové, která kromě toho, že 
je neslyšící, navíc velmi špatně 
vidí. Její vnuk Míla Valena byl 
jedinečným prostředníkem mezi 
rozhodčími a soutěžící, protože 
bravurně překládal do znakové 
řeči. Na trase totiž dostává pes 
od majitele povely, např. aby 
našel přechod, schody a podobně. 
Míla se choval jako naprostý 
profesionál. Babičce se nesnažil 
nic usnadnit. Labradorka Alma 
Chuchelský háj vedla spolehlivě 
a s jistotou. Nezajímal ji po
hozený kus točeného salámu ani 
sladká limonáda. Právě u této 
soutěžící se potvrdila slova 
Luboše Jonáše o povelové tech
nice. Přesto, že paní Biedermannová dávala povely Almě z pohledu 
pozorovatele dosti nezřetelně (kvůli svému handicapu), byly rázné 
a Alma přesně věděla, co se po ní chce. Zcela zaslouženě obsadila 
druhé místo v kategorii kombinovaný handicap. Radost, s jakou Míla 
doprovázel babičku na stupně vítězů, byla tak nakažlivá, že z toho až 
šel mráz po zádech. 

Kočka ani králík neuspěli
Dlouhé minuty jsem číhala 

u klecí s figuranty reprezen
tujícími domácí zvířenu. 
Ohromný králík byl úžasně 
fotogenický a kočičí zrzek se 
nadmíru nudil, takže v kleci 
vymýšlel lumpárny. Žádného 
soutěžícího psa však neza jí 
mali. Z pohledu bodového 

Míla  Valena  tlumočí  své  babičce 
do znakové řeči – šlo mu to báječně!
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hodnocení – za plný počet. Já jsem letos odešla s nepořízenou a byla 
jsem moc ráda. Rozhodčí Jiřinu Volšickou můj neúspěch potěšil... 
„Výkony psů jsou tady skutečně na velmi vysoké úrovni. Lektoruji 
také v jiných organizacích, takže mám možnost srovnávat. Posuzuji 
toto mistrovství již poněkolikáté a rok od roku je to lepší. Soutěžící 
už mají více zkušeností, stejně tak jako jejich doprovod. Jsem spo
kojená.“

Rozhodčí Martin Doktor (přijel až z Lipova u Hodonína), který 
posuzoval druhou část speciálních cviků u asistenčních psů, k tomu 
dodává: „Vycvičenost je tu velmi dobrá, opravdu. Na druhou stranu 
je třeba vidět, že je tady řada disciplín, které majitel v běžném životě 
nevyužívá. Je proto těžké posuzovat, co je pro pejska běžná rutina 

a ve kterých případech musí im
provizovat. Další aspekt je to, 
že tu máme například jiný typ 
lednice, než jakou otevírá doma, 
stejně tak se tu mohou otevírat 
dveře na opačnou stranu, než 
kam je otevírá doma a podobně. 
Toto všechno je při posouzení 
třeba vzít v úvahu  a dokázat ro
zpoznat, zdali pejsek cvik umí, 
akorát je zaskočený tím, že se 
naše dveře otevírají na opačnou 
stranu, ale dokáže si poradit, 
nebo jestli skutečně neví, jak si 
s otevřením poradit. 

Vlídní dárci
Je obdivuhodné, jak štědré 

sponzory se daří Helppesu os
lovit. Mockrát děkujeme fir-
mám A-Vet, Brit, Eukanuba, 
Royal Canin, které poskytly, 
zejména pro soutěžící psy krás

Vítězná  Monika  Růžičková  (MR  vodicích  psů) 
a Milan Langr (MR asistenčních psů) 
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né a hodnotné ceny. Firmě JuWital, která zajistila pro všechny 
účastníky pitný režim a  firmě Lahůdky Cajthaml, jež pomohla při 
zajištění občerstvení pro rozhodčí a všechny pomocníky a dobro
volníky. Bez jejich pomoci by se mistrovství v žádném případě 
nemohlo konat!

Také díky tomu se podařilo obdarovat prakticky každého 
soutěžícího, protože důvodů k ocenění si organizátoři našli skutečně 
hodně: nejlepší nejmladší pes; nejstarší pes; nejmladší soutěžící; 
nejstarší soutěžící; nejlepší junior; nejlepší specialista; nejlepší 
poslušnost... atd. 

Na stupně vítězů však dosáhli jen ti nejvšestrannější. V soutěži 
vodicích psů byla nejlepší Flora Elva Bohemia půvabné Moniky 
Růžičkové. Mezi asistenčními psy exceloval Baron Splendid Fellow 
již zmiňovaného Milana Langra.                

@    @    @      Psí závody s Helppesem      @    @    @ 
        
V  sobotu  19.  června  se  v  prostorách  Helppesu  a  jeho  okolí 

uskutečnilo mistrovství republiky ve výkonu vodicích a asistenčních 
psů. 
Na  toto  mistrovství  jsem  se  vydala  se  svou  vodicí  labrador-

kou poprvé a velmi mne  tyto závody nadchly. Nejprve  to vypadalo 
podivně,  ale  nakonec  po  mraku,  který  na  nás  spustil  nějakou  tu 
dešťovou kapku se pak vyčasilo a vysvitlo i sluníčko, což bylo super. 
Hlavní akce začala zhruba v deset hodin rozlosováním startovních 

čísel, které byly napsány na psí konzervě, kterou samozřejmě každý 
pejsek dostal, no a pak začalo samotné závodění: vodicí pomocníci 
ukázali nejprve na poslušnosti, co dokážou a pak byla frekvence, která 
měla dvě etapy: Asistenční pomocníci měli také poslušnost a místo 
frekvence nasimulované prostředí, ve kterém asistenční psí kamará-
di  pomáhají  vozíčkáři  nebo  tělesně  postiženému.  A  samozřejmě, 
aby  lidští  závodníci, ale nejen oni, neměli hlad,  tak bylo  zajištěno 
občerstvení. V podvečerních hodinách sobotního odpoledne všechno 

Svůj pohled na mistrovství nám poslala také jedna ze soutěžících
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vyvrcholilo slavnostním vyhlášením vítězů. I když jsem se svou vel-
mi  šikovnou  čubinou  umístila  na  předních  místech,  tak  nás  mile 
překvapila ta hora dárků a pamlsků od velmi ochotný a obětavých 
sponzorů,  a  protože  podporovat  takovéto  akce  není  samo  sebou 
a dělají to z vlastní dobré vůle, proto všem sponzorům malým i těm 
větším patří velký dík, ale nejen jim: samozřejmě v neposlední řadě 
to úplně největší poděkování patří celému týmu střediska Helppes a 
všem jejich pomocníkům a asistentům – dobrovolníkům, bez kterých 
by se tato super akce nemohla konat!
Za rok v areálu Helppes sportu a čtyřnohým pomocníkům zdar! 

V příštím roce při obhajování vítězství a na shledání se svými novými 
kamarády se těší   Hanka Raiskupová a černá krasavice 

a jednička Xerunka, chlupaté potěšení

ČTYŘI CHLUPATÉ TLAPKY 
Hanka Raiskupová

Helpsíci a Helpsice 
hendikepovaným 
pomáhají nejvíce. 
Ať mají barvu všelijakou 
to přec nevadí, 
vždyť pracují s plným nasazením a láskou, 
čtyři tlapky sice mají 
nejdřív práce a povinnosti, 
a pak volno a s kamarády si však velmi rádi hrají, 
vodicí a asisťáci, jsou super vycvičeni, pro svoji mnohdy nelehkou 
ale svědomitou práci,
no a kdo za vše přece může? 
Ti, kteří při výcviku dokáží 
s chlupáčema nemožné,
a s celým týmem 
HELPPESU 
si vždy budoucího šampióna odvezu. 
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Mám možná docela za
jímavou informaci a ráda 
bych se s vámi o ni podělila... 
Chodíme pravidelně s ka
marády do Národního divad
la na operu, ale v tomto případě, není žánr rozhodující. Zkrátka jsem 
si vybrala kus, na který jsem neměla doprovod. Mohla bych sice 
nechat psa doma, ale chtěla jsem se dozvědět, zda mě do Národního 
divadla pustí s vodicím psem a výsledek je příznivý. 

Je potřeba předem zavolat do divadla na tel. číslo 224 901 448, kde 
nejen zarezervují vstupenky, ale také nahlásí, že bude přítomen vod
icí pes a rovněž zajistí dostatek místa pro chlupatého kamaráda, takže 
po dobu představení má také své pohodlí. Vstupenky je možné zam
luvit již několik měsíců předem, a to také zvyšuje pravděpodobnost, 
že se do divadla dostaneme bez problémů. Držitelé průkazu ZTP/P 
mohou v Národním divadle uplatnit 50% slevu na vstupném. Tato 
opatření jsou přijata i z důvodů bezpečnosti. Kdyby v divadle během 
představení došlo k nehodě a návštěvníci museli být rychle vyvedeni. 
Zaměstnanci divadla jsou o přítomnosti osoby se sníženou možností 
samostatného pohybu informováni a přednostně mu pomohou. 

Jsem ráda, že se stále rozšiřují možnosti našich aktivit a my je 
můžeme absolvovat plnohodnotně, stejně jako ti, kterým nechybí 
smysl, nebo ti, kteří používají kol aut a jinak chodí po svých. 

Helpesáci díky, díky, nemalý dík patří vám, nejen za ty užasný ka
marády, ale i za to, že říkáte lidem, co nás neznají, že jsme v pohodě 
a že taky chceme žít na plný plyn. 

Michaela Kováčová a kulturní Albus 
(... myslím ale, že ho opera štve)  

Do Národního 
divadla 
mohou také 
vozíčkáři
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Kalendář akcí, aneb co jsme už letos stihli...
  7. 1. Kauza pro reportéry 
21. 1. Člověk v tísni 
 4. 2. Natáčení pro TV Prima 
19. 2. MČ Praha 5 – setkání NNO 
23. 2. Seminář k Zákonu o sociálních službách 
 4. 3. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 10 
 9. 3. Seminář k Zákonu o sociálních službách 
11. 3. – 29. 4. Divadla pro Helppes 
11. 3. Divadlo Ungelt 
13. 3 Kongresové centrum Praha  INSPO 2010 
19. 3. Divadlo pod Palmovkou 
23. 3. Divadlo Komedie 
25. 3. Beseda a přednáška – 1. lékařská fakulta   
  UK v Praze 
25. 3. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana 
30. 3. Dejvické divadlo 
31. 3. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 3. 4. Veletrh SeniorHandicap 
 6. 4. Natáčení pro TV Prima 
 7. 4. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
 8. 4. Návštěva gymnázia z Přípotoční v Helppesu 
12. 4. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6  Petřiny 
14. 4. Divadlo v Celetné – Divadelní spolek             
  Kašpar
16. 4. NGO Market Forum 2000 Praha 
20. – 22. 4. Veletrh NonHandicap Praha 
21. 4. Helppes na TV Óčko 
22. 4. Helppes živě v Nočním proudu radia Regina 
27. 4. Workshop sociálních služeb Praha 4
27. 4. Benefiční koncert pro Františka a Britney 
29. 4. Divadlo Semafor 
1. – 2. 5. Mezinárodní výstava psů Praha
4. 5. Beseda a přednáška pro MŠ Petrklíč Radotín
6. – 9. 5. Aero pes fest
11. 5. Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 10
16. 5. Kašpárkohraní
18. 5. Helppes a „Můj hrdina“ ve Snídani s Novou 
18. 5.  Úvodní pohovory se zájemci o dobrovolnou 

spolupráci 

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

veškeré 
aktuální informace



19. 5. Trénink s klienty
20. 5.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6
22. 5.  Den zvířat Praha 8
25. 5.  Beseda a přednáška pro ZŠ Benátky nad Jizerou 
27. 5.  Den otevřených dveří teplické neurologie 
28. – 29. 5. 18. Národní abilympiáda a výstava ABIREHA
2. 6.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6
2. 6.  Akce pro klienty – lezecká stěna Radotín
4. 6.  Žiju stejně jako ty
5. 6.  Slavnostní zahájení lázeňské sezony – Teplice
6. 6.  Trénink s klienty
7. 6.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 6 – Řeporyje
7. 6.  Koncert Václava Hudečka, Barocco Sempre Giovane
12. 6.  Kralupský útulkový happening 
13. 6.  Beseda a přednáška – Dětský den, Říčany
14. 6.  Veletrh sociálních služeb Prahy 13 
15. a 24. 6. Direct pojišťovna – Den pomoci pro Helppes 
16. 6.  Kavárna POTMĚ
19. 6.   MR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 
20. 6.  NejPes Blesku
24. 6.  Roztančená zahrada II. 
26. 6.  Den města – Nýřany 
10. 7.  Trh chráněných dílen – Kouřim 
7. – 14. 8. Rekondičně integrační pobyt v Doksech

Naše velké poděkování 
patří zaměstnancům Di
rect pojišťovny, kteří si 
naši organizaci vybrali 
v rámci projektu Den 

pomoci a ve dnech 15. a 24. června 
se zapojili do oprav a zvelebování 
našeho areálu.

Bulletin pro příznivce asistenčních psů 11

... a o některých akcích malinko podrobněji



V úterý 27. dubna se konal v Palaci Ak
ropolis benefiční koncert Help Helppes, aneb 
pes, který trsá, nekouše. Výtěžek této ben
efice ve výši 11 644 Kč byl určen ve prospěch 
šestnáctiletého těžce postiženého Františka 
z Prahy na profinancování nákladů, spoje
ných s přípravou jeho psí pomocnice, černé 
labradorky Brytney. Projekt svým benefičním 
vystoupením podpořily kapely Sto zvířat, 
UDG a Airefare, kterým patří naše obrovské 
poděkování. Koncert byl zaměřen na vrstevníky Františka, kteří 
vytvořili úžasnou atmosféru, měli možnost nejen slyšet skvělé kape
ly, ale také shlédnout ukázku práce asistenčního psa a na krátkém 
videofilmu se seznámit s tím, jak vypadá všední den Britney a jejího 
mladého páníčka a jakým způsobem Britney pomáhá jemu i jeho 
rodině. Obrovský zájem mladých návštěvníků koncertu vzbudilo 
představení samotného Franty a jeho čtyřnohé pomocnice, kteří skli
dili asi největší potlesk večera. Projev zájmu a účasti mladých lidí 
s těžce postiženým Františkem byl fascinující.

Naše veliké poděkování nesměřuje pouze k zúčastněným kape
lám, ale také k mediálním partnerům této benefice, jimiž bylo Radio 
City 93,7 FM a TV Óčko. V neposlední řadě pak naše poděkování 
za podporu akce patří vedení Paláce Akropolis. 

PaySec pejskům 

Naše organizace se stala partnerem společného projektu Fóra 
dárců a ČSOB ve prospěch neziskového sektoru. Nyní je tedy možné 
přispět našim klientům na přípravu a výcvik asistenčních psů pro ně 
dalším velmi jednoduchým způsobem – zasláním finančního daru 
pomocí systému PaySec. Děkujeme!

12 Helppsík

Benefiční koncert Help Helppes, 
aneb pes, který trsá, nekouše
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Rok společně – krok dopředu

KPMG Česká republika (tato fi rma poskytu(tato firma poskytu
je služby v oblasti auditu, daní a poradenství) 
připravila na pomoc neziskovému sektoru další ročník projektu Rok 
společně – krok dopředu. Tento projekt je zaměřen především na ro
zvoj neziskových organizací,  jejich vnitřní řízení a kapacity. 

Měli jsme nesmírnou radost, když jsme se dozvěděli, že naše orga
nizace v tomto projektu uspěla a spolu s dalšími devíti neziskovými 
organizacemi byla vybrána. A tak se naši pracovníci a spolupracovníci 
od 19. dubna do 23. června účastnili velmi kvalitně připravených od

borných seminářů, 
zaměřených zejmé
na na vzdělávání 
ve fi nanční oblasti. 
Partnerem KPMG 
Česká republika byla 
pro tento projekt o. 
p. s. Neziskovky.cz 

Děkujeme všem 
p ř e d n á š e j í c í m 
za předané infor
mace, poradenství, 
ale také za milou 
atmosféru, která 
panovala na všech 
školicích dnech. 
V neposlední řadě 
děkujeme firmě 
KPMG Česká re
publika za opak
ovanou pomoc a 
podporu našich 
projektů  a klien tů.
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Kavárna POTMĚ

Nadační fond Českého 
rozhlasu Světluška pořádal 
ve dnech 10. –  24. června 
v Praze 1 na Ovocném trhu 
další ročník úspěšné Ka
várny POTMĚ. Světluška 
již přispěla našim dvěma 
klientkám na pořízení je
jich čtyřnohých průvodců, 
a tak nám bylo ctí, že 
jsme byli pozváni k účasti 
na doprovodném programu 
pro návštěvníky letošní 
Kavárny POTMĚ. 

Naši psí svěřenci ná vštěv níkům předvedli, jaké dovednosti muse
jí psí pomocníci zvlá dat, a protože do této kavárny chodí i rodiče 
s dětmi, tak jsme pro dětské návštěvníky připravili ukázky práce 
psů pro ně srozumitelnou formou. Naši psi se na chvíli nadšeně 

proměnili v herce v pohádce 
o Sněhurce. Zejména princ, 
kterého si zahrál vodicí pes, 
velký bílý pudl Albus, si svou 
roli prince patřičně užíval. 
Albus ke Světlušce tak tro
chu patří, protože právě 
Nadační fond ČRo na jeho 
pořízení naší klientce přispěl 
a jeho panička byla zároveň i  
hosteskou Kavárny POTMĚ. 
Velký zájem u návštěvníků 
vzbudila také možnost se pro
jít se simulátorem vo dicího 
psa – naším DogSimem.

Na  této  fotografii  přímo  z  kavárny  POTMĚ 
je  patrné,  že  atmosféra  byla  skutečně  velmi 
příjemná  a  všichni,  kteří  si  přišli  vypít  kávu 
a  posedět  s  příteli  odcházeli  spokojení  a  s 
přesvědčením,  že  příští  rok  určitě  přijdou 
zase...
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Helppes  se  každý  rok  snaží  o  originální  losování 
starovních čísel... letos byla čísla na spodní straně 
psích konzerv. 

Fotogalerie z MR 
vodicích a asistenčních psů

Největší  králík  ve  střední  Evropě 
(s ušima  jako  baset)  byl  v  klidu. 
Věděl, že se mu nemůže nic stát. 

Vpravo  Zdeněk  Vajner  –  škoda, 
že  odešel  (bez  vysvětlení)  před 
vyhlášením  vítězů...  organizátoři 
pro něj měli speciální cenu. 

Ohromná  postava  přísného,  ale 
spravedlivého  rozhodčího  Luboše 
Jonáše budila respekt. Poslušnost je základ.
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Užívejte si krásně sluníčka i babího léta a jestli si 
budete pochutnávat na houbách, tak opatrně – 
muchomůrky jsou v lese krásné jako princezny, 
ale na talíři se promění v baby Jagy... ! 

U podzimního vydaní našeho bulletinu se těší-
me nashledanou. Máme vás všechny moc rádi.
 Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Redakce a grafické zpracování Zuzana Trankovská ml., 
fotografie: ztr, archiv o. s. Helppes 


