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Časopis pro příznivce asistenčních psů

Helppsík -1/08

Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Vám přináší
první letošní číslo časopisu Helppsík, abyste se dozvěděli o tom, jak vnímají dění
v Helppes naši klienti a spolupracovníci. Měl by to být časopis pro pobavení a
občas i pro poučení. Své články a postřehy zasílejte na adresu kacka@helppes.cz a
do předmětu zprávy uveďte „ Helppsík“.

Hraběnka Baruška
Pana inženýra a jeho Barču u nás v Helppesu vždycky rádi vidíme. Pan Hrabě
totiž vždy dělá čest svému jménu. Vždy nás (všechny ženský) jako dokonalý
gentleman, s přirozenou aristokratickou elegancí rozmazluje a lichotí nám tak
věrohodně, že mu bez výjimky věříme a samozřejmě nám to dělá dobře. Při
poslední návštěvě nám ale pan Hrabě s Barčou vyrazili svými kousky dech. Pro
upřesnění - ta událost se stala začátkem ledna a přestože je letos mírná zima,
nepřeháním když říkám, že v ní šlo o život. Pan Hrabě při procházce do lesa upadl
a nemohl vstát. Kdo ho zná ví, že se jen s obtížemi pohybuje za pomoci dvou
francouzských holí. Pád, prochladnutí nebo nějaké další zranění by mohlo
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mít pro jeho páteř fatální následky. Nevím proč si pan Hrabě nezavolal mobilním
telefonem pomoc – záchranku, policii, hasiče, prostě kohokoliv. Asi měl ve své
vrozené skromnosti pocit, že není vhodné s takovou prkotinou obtěžovat
integrovaný záchranný systém. Místo toho dal Baruně do tlamy svůj druhý
mobilní telefon a poslal ji pro pomoc. Na ten telefon jí zavolal a doufal, že jakmile
někoho uvidí, předá mu mobil a kolemjdoucí mu pomůže se ze země zvednout.
Barča tedy odběhla se zvonícím mobilem v tlamě a pan Inženýr v lese osaměl.
Ještě, že má „naše“ Barča rozum a vyřešila celou situaci svým originálním
způsobem. Na kraji hostivařského lesa si vyhlédla policejní auto a začala ho
obíhat. Policisté, když viděli psa s asistenční dečkou a zvonícím mobilem v
zubech chtěli, aby jim mobil předala. Ale Barča, jako správná ženská, když jde o
majetek, nevěřila ani uniformovaným policistům a mobil jim nedala. Začala je
obíhat a lákat za sebou do lesa. Brzy je dovedla za svým milovaným páníčkem a
pak už bylo dobře. Policisté panu Hraběti pomohli do svého auto a jeho i tu
čtyřnohou hraběnku dovezli až domů.
Jen doufám, že tato příhoda nezpůsobila našemu milému „gentlemanovi“ nějaké
další zdravotní komplikace a že plánované vyšetření na neurologii neobjeví další
zhoršení zdravotního stavu pana inženýra.A i když je Baruna pěkná uličnice, která
nenechá na pokoji žádného pražského ježka, za tenhle svůj kousek si zaslouží
metál.

Právo na nerušený odpočinek
Vážení a milí psi,
právo na nerušený odpočinek Vám zaručuje nejen Zákon na ochranu zvířat proti
týrání, ale těm asistenčním i smlouva, kterou podepisuje každý majitel
asistenčního psa při jeho převzetí. Toto důležité téma jsme si vybrali pro první
letošní číslo našeho časopisu, jelikož odpočinek považujeme jako jednu ze
stěžejních podmínek našeho i Vašeho kvalitního života a nebojím se říci i přežití.
Provedli jsme rozsáhlý, odborný, mezinárodní výzkum, jehož výsledky nás
naprosto šokovaly. Výsledky výzkumu jsme vědecky zpracovali a hodláme Vás na
stránkách našeho prestižního časopisu s nimi seznámit, ale i Vám nabídnou řešení,
které celou situaci přivede zpět do mezí zákonných norem. Pokud se cítíte být
psem týraným nedostatkem nerušeného odpočinku ve smyslu Zákona na ochranu
zvířat, obraťte se na Ústřední komisi na ochranu zvířat, či pokud jste týraným
asistenčním psem, který trpí nedostatkem nerušeného odpočinku, obraťte se na
subjekt, který Vás vycvičil.
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Z výstupů našeho průzkumu vyplývá, že prvním velkým problémem je skupinové
týraní psů. Tito chudáci trpí zejména nedostatkem životního prostoru
v nevhodném prostředí a různými otlaky.
Zde se lze jen domnívat, že majitelé těchto psů jsou pouze špatně informováni o
vhodnosti míst k odpočinku. I když, kdyby použili vlastní zkušenosti
s odpočinkem a zapojili svůj mozek, nemohli by se stát tyto otřesné případy:
Skupinové týrání nedostatkem místa k odpočinku:
1. Příliš mnoho psů umístěných na malém, nevhodném prostoru
k odpočinku (polévková mísa).Kdyby snad někdo do misky nalil ještě
horkou polévku, bylo by neštěstí na světě.
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Tři psi v jednom košíku – tak to je snad trochu moc!

Dále se zaměříme na týrání jednotlivců – nevhodnými pomůckami k odpočinku.
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Naprosto nevhodně zvolené místo k odpočinku, plastová přepravka na
ovoce není ani dost velká, ani dost měkce vystlaná.
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Umístit místo k odpočinku do dědečkovi
čepice je mírně řečeno hloupé – pejsek v ní
nemá dostatek místa (doslova se nemůže ani
pohnout), nemluvě o tom, že propocená čepice
z nepropustného materiálu je plná bakterií a
lupů, takže toto místo k odpočinku je navíc i
nehygienické.

Opět nevhodný prostor - pro tentokráte dva psi a ještě umístěni na
přímém slunci (nádoba na květiny) - myslí si snad nezodpovědný majitel,
že mu psi rychleji vyrostou, když je bude pěstovat jako květiny?
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Sami si můžete na následujícím obrázku všimnout, jak tomuto nebohému
stvoření padá hlava z jídelní lavice. Kdyby si ji nepodložil kuchyňskou
židlí, mohl by mít zcela zřejmé zdravotní následky. Jedná se velmi
nezodpovědné chování majitele.
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a)
Posun k lepšímu – zde majitel psa
již vybral vhodnou pomůcku
k odpočinku, ale bohužel nezvládl
vybrat vhodnou velikost. Na první
pohled je patrné, že sice dobře
zvolený měkký pelíšek je tomuto
pejskovi malý a proto ho nemůže
využívat k potřebnému odpočinku.
Jeho majitel se potom nemůže
divit, že jeho pes bude unavený,
rozlámaný a špatně naložený,
kdyby se jednalo o dlouho trvající
stav, mohl by pes mít i psychické
problémy, které by mohly vyústit
až ve velice nebezpečnou psí anorexii, protože tento pes by měl neustále
pocit, že je příliš tlustý, protože se nemůže do svého pelíšku vejít.
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b)
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Psí tremping – to je kapitola sama pro sebe. Jistě psi jsou odolní a mají
dobrodružnou povahu. Jistě nezkazí svému páníčkovi víkend nějakým
pobrekáváním, že je bolí tlapičky, ale i toto hobby má své meze. Sami
posuďte, která varianta odpočinku při trempu je ta správná a zdraví
bezpečná.
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Narušitel – jeden z nejzávažnějších případů týrání. Na narušitele si vážení psi
dejte velký pozor. Pod rouškou přátelství se nepozorovaně vplíží do Vašeho
výsostného teritoria ( místa pro nerušený odpočinek) a začne Vás o něj
okrádat těmi nejlstivějšími způsoby.
9. Jedním z nejčastějších a nejagresivnějších narušitelů je samozřejmě
kočka. Ta proradná potvora Vás klidně nechá celou noc sedět jako
kuželku, zatímco se sama roztahuje ve Vašem měkoučkém pelíšku.
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A tento pes bude mít →
ráno mořskou nemoc, od neustálého houpání vyvinutým hrudníkem nahoru a dolů.

10. Tato drzost ani nesnese komentář. Pes se ráno diví, že ho bolí za krkem.

11. Pozor!!! Velmi často se stává, že narušitelem Vašeho soukromí je Váš
páníček, panička či jejich děti. Vloudí se Vám do postele, seberou peřinu,
mačkají se na Vás, ruší poklidný spánek chrápáním či skřípáním zubů, a
nebo někdy i mluví ze spaní. Tyto nepravosti se samozřejmě dějí pod
jménem lásky právě k Vám. Braňte se!!!

A jak je to správně?
Jen se podívejte:
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To je správné!
Psi dožadujte se svých zákonných práv!!!!!
Něco pro pobavení
Pane Troníček, ten váš pes celou noc štěká a vyje!"
"S tím si nedělejte starosti, on se vyspí ve dne."
Oznámení v parku:
Ztratil se pittbull. Vzkaz pro nálezce - Pomáhej Pánbůh!...
Jeden bohatý páníček se rozhodl jet do Afriky a vzal si sebou svého věrného psa.
Pes začal honit motýly a ztratil se. A jak se tak potloukal po buši vidí, jak se k
němu řítí leopard se záměrem sežrat ho. Pes se lekl, ale všiml si kostí
roztroušených kolem, usadil se a jednu z kostí začal poklidně žvýkat. A ve chvíli,
kdy se leopard chystá ke skoku, pes řekne: "To vám řeknu, to byl ale dobrý
leopard, mňam, mňam! Jestlipak je jich tady ještě víc!," Leopard to zaslechne a
v poslední chvíli se zarazí. Odplíží se do křoví a tam si řekne: "Fuj, ale to bylo o
fous!" Opice, která to všechno sledovala ze stromu usoudila, že tohle všechno by
se mohlo hezky zpeněžit. Šla za leopardem a za mírnou odměnu mu vykecala, co
všechno viděla a co se stalo. Leopard se rozzuřil, ze si z něho pes dělal srandu a
sdělil smrťácky: "Víš co, opice, vlez mi na záda a pojď se podívat, co já udělám
tomu psovi!" Pes uvidí leoparda, jak utíká s opicí na zadech k němu a říká si: "Co
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udělám teď, proboha!?" Místo útěku si sedne zády k leopardovi a předstírá, že ho
ještě nevidí a právě v okamžiku, kdy se k němu leopard přiblíží na doslech, hlasitě
zavrčí: "Hernajs, kde je ta zatracená opice, co jsem ji před chvílí poslal pro dalšího
leoparda?"
SZPP
Byla identifikována nová choroba, pravděpodobně způsobená virem, šířícím se
mezi majiteli psů. Podle všeho již existuje delší dobu, ale teprve nedávno ji kdosi
popsal a začal studovat. Nazývá se syndrom získané posedlosti psy (SZPP).
Nejprve se vědci domnívali, že je psychické povahy, ale poté, co se dva mladí
výzkumníci našeho ústavu náhle rozhodli stát se chovateli a vystavovateli,
uvědomili jsme si, že se jedná o infekčního činitele. Naši epidemiologové určili 3
stádia této choroby a pro ně typické symptomy.
Počáteční stadium:
1) myslíte si, že jakákoli výstava do vzdálenosti 500 km je hned za rohem
2) začalo vás těšit vstávání v pět hodin ráno kvůli venčení psů
3) baví vás trávit několik hodin denně kartáčováním psů
4) myslíte si, že se z vás stane skrblík, pokud neutratíte ročně několik tisíc
na výstavách
5) nemůžete si vzpomenout, jaké to bylo, když jste doma měli jenom
jednoho psa
Druhé stádium:
1) nejdůležitějším faktorem při koupi auta, je pro vás - kolik se do něj vejde
psů
2) když chcete koupit dům, první věc, na kterou myslíte je - kolik psů
můžete chovat na pozemku
3) účet za krmení pro psy je vyšší, než účet za jídlo pro vaši rodinu
4) utrácíte více peněz za veterináře, než za vlastního doktora
5) nemáte žádné peníze, protože vystavujete psy
6) musíte koupit více jak jedno auto ročně, kvůli ježdění na výstavy, protože
je v záruce buď na sedm let provozu nebo na ujetí 120 000 km
7) máte více fotografií psů než vlastní rodiny
8) vaše představa o příjemně strávené dovolené, je dovolená ve výstavním
kruhu
Třetí stádium:
1) ráno vstáváte a zjišťujete, že jste dali včera večer děti do kotců a psy do
postelí
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2) znáte jméno a rodokmen každého psa, ale neznáte toho cizího člověka ve
vašem domě (ukáže se, že je to váš manžel či manželka)
3) sousedé trvají na tom, že děcka otravující psy a běhající kolem vašeho
domu, jsou vaše
4) říkáte dětem, aby "vypadly", ale nemůžete pochopit, proč nejdou a proč
jsou připoutány na stahovací obojek
5) jste již tak dlouho na cestách po výstavách, že si nemůžete vzpomenout,
kde bydlíte
6) vaše rodina vám řekne "…buď my a nebo psi!" a vy si vyberete psy …
Máte tuto obávanou chorobu?
Dobře, ale existuje naděje. Během našeho výzkumu jsme zjistili, že většina se
zastaví na druhém stádiu a stává se chronickým. Podařilo se nám s velkými
obtížemi získat několik pacientů ve třetím stádiu SZPP. Jsou nyní v naší izolaci,
kde je studujeme, abychom lépe porozuměli této chorobě. Je velmi smutné
pozorovat lidi dříve kypící zdravím, jak se neustále šourají po místnosti a chodí do
trojúhelníku či elka, přičemž podivně pohybují rukama (jako by drželi vodítko a
pobízeli psa) a pomlaskávají. Pouhé vyslovení slova "Světová výstava" je přivádí
k nekontrolovatelnému šílenství. Bohužel pro tyto případy není moc velká naděje,
ale časem a delším výzkumem této choroby doufáme, že jednou přijdeme na
možnost léčby. Zajímavý moment této choroby se zdá fakt, že expozice v raném
věku má imunitní efekt. Několik lidí postižených druhým a třetím stádiem SZPP
má blízké příbuzné (děti, manžele, manželky), jež jsou absolutně zdrávi. Někteří z
našich vědců se domnívají, že to může být způsobeno vlivy prostředí na funkci
imunitního systému v závislosti na věku nebo skutečnosti, že lidé s těmito stadii
choroby mají tendence se nestýkat s blízkými členy rodiny, a to zřejmě z důvodů,
že mají výpadky paměti způsobené touto chorobou - jednoduše si nepamatují, že
mají blízké příbuzné.
Co můžete dělat, abyste předešli této chorobě?
Prevencí jsou tato opatření:
vyhněte se chovatelské inzerci typu " s výstavními předpoklady", protože psi
mohou být přenašeči této choroby. Odjeďte z domu v těch dnech, kdy místní
noviny informují o výstavách psů ve vašem okolí. Jestliže nečekaně přijdete do
kontaktu s osobou nakaženou SZPP, odejděte co nejdříve (těžko se ji ovšem
zbavíte) a důkladně se osprchujte, raději použijte antibakteriální mýdlo,
pokud bydlíte s osobou nakaženou SZPP, buďte klidní - pokud jste dosud
nepodlehli, jste pravděpodobně imunní a v pořádku.
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Kalendář akcí Helppes 2008
Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů 2008 - 7.6.2008 – – přihlášky najdete na
www.helppes.cz
Rekondiční pobyt Doksy 2008 – v termínu: 17.8.2008 až 24.8.2008– přihlášky
najdete na www.helppes.cz
Super den v Helppes – 20.9.2008 – pozvánku najdete včas na www.helppes.cz
Mikulášská pro všechny hodné pejsky – prosinec 2008 pozvánku najdete včas na
www.helppes.cz

Mějte se krásně a nenechte se týrat!
Váš Helppes

