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Helppsík
Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. vám letos nabízí
druhé vydání bulletinu Helppsík. Pojďte s námi nahlédnout do duší našich klientů i do
zákulisí mezi naše spolupracovníky a příznivce. Pokud vás náš bulletin inspiruje, budeme
rádi, když nám zašlete své příspěvky na e-mailovou adresu helppsik@helppes.cz; jako
předmět, prosíme, uveďte heslo Helppsík.

Textař Pavel Vrba slavil
Čestný člen Helppes, známý textař, básník a poeta Pavel Vrba oslavil letos 16. dubna životní jubileum. Bylo nám
nesmírnou ctí, že jsme já
a Adélka – naše dobrá duše,
PR manažerka a místopředsedkyně, dostaly pozvání
a mohly se zúčastnit Narozeninové párty, kterou na počest
Pavla uspořádalo k jeho sedmdesátinám divadlo Hybernia.
Krásná akce, na které vzdali hold tomuto hudebnímu textaři největší hvězdy české populární hudby, byla na závěr zakončená několikaminutovým potleskem aplaudujícího publika.
Měla jsem velkou radost z této velkolepé oslavy, protože mám tu čest Pavla Vr bu i jeho skvělou ženu Marušku – známou pod přezdívkou, kterou ji Pavel
nejčastěji oslovuje – Bystrá – znát osobně. Za všechny nádherné texty, které kdy

Pavel složil, si takovouto oslavu bezesporu zasloužil. Samozřejmě mi dělá velikou
radost spokojenost Pavla s výcvikem jeho fenky labradorského retrívra Charlottky, která k nám chodila „do školy“. Svou „první třídu“ Charlotta absolvovala právě v době, kdy byl Pavel po úraz, takže se pohyboval s pomocí francouzských
holí, a protože Charlottka byla žačka, která prospívala s vyznamenáním, naučila jsem ji i základní cviky asistence – hlavně to, co bylo pro Pavla v tu dobu užitečné – podávání a přinášení různých předmětů, včetně podání zvonícího mobilu
i otevírání dveří. Charlottka se tak rychle a výborně učila, že jsem přišla za Pavlem a Maruškou s návrhem (i když jsem předem tušila, že můj návrh neprojde, ale
zkusila jsem to), že bychom ji koupili na práci asistenčního psa. Samozřejmě,
svou chlupatou lásku by Vrbovi nikdy neprodali, ale Charlotta byla tak prima pes,
že jsem to zkrátka zkusit musela.
Jaká je Charlottka chytrá holka a pamatuje si všechno, co se naučila, dokládá
i nedávný příběh, který mi Pavel Vrba vyprávěl. Po řádných oslavách narozenin
si Vrbovi dopřáli každoroční dovolenou na Istrii. Po cestě se zastavují každý
rok ve stejném hotelu, kde přespí, aby druhý den ráno pokračovali v dlouhé cestě
k moři. Že si Charlottka pamatovala, ve kterém pokoji loni přespávali, by mě nepřekvapilo, to si pamatuje hodně psů. Po příjezdu Pavel usedl do křesla v hale
hotelu, dal si skleničku a rozjímal. Maruška zůstala na pokoji. Když se jí zdálo, že
by už se mohl Pavel vrátit, vzala lahvičku od šamponu, napsala na ni vzkaz a poslala Charlottku, aby vzkaz o patro níž předala Pavlovi. Charlotta se bez jediného
zaváhání ujala role poslíčka, vzkaz odnesla a předala páníčkovi. Když zjistila, že
se žádná odpověď nekoná, že její role poslíčka tím končí, zasedla Charlottka vedle svého páníčka a zůstala s ním. Zkrátka – i když chlupatá, pořád je to ženská –
a hodně chytrá, a proto ví, co na jejího páníčka platí...
Milý Pavle,
přeju Ti za sebe a celý tým Helppesáků moře zdraví a ještě hodně tvůrčích
a šťastných let po boku Tvý úžasný ženy „Bystrý“ a u nohou ležící a milovaný
Charlottky. Doufám, že mě pozveš nejen na křest Psí knížky, ale taky až budeš
pít za 10 let 80 lahví červenýho.				
Zuzana Daušová
PS: Až se znovu narodím, chci být psem ve Vaší rodině.
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Kde jsme všude letos byli
Každoročně jsme se zúčastňujeme
mnoha veřejných akcí s našimi prezentacemi, besedami a přednáškami o lidech se
zdravotním postižením a ukázkami dovedností psích pomocníků. Všechny tyto
akce mají jasný cíl – seznamování veřejnosti s přínosem asistenčních a vodicích
psů a osvětovou činnost na téma, jak se
chovat a přistupovat k lidem s handicapem a jejich psím pomocníkům a přispívat tak k integraci osob se zdravotním
postižením do majoritní společnosti zdravých lidí. Proto nás velmi těší, že je o naše prezentace stále vzrůstající zájem a že také spolupráce s médii je stále na lepší
a vyšší úrovni.

Proběhlé akce – prezentace, besedy, přednášky...
22. – 23. 3. – Mezinárodní výstava psů Praha – PVA Letňany
15. – 18. 4. – Mezinárodní veletrh NonHadnicap – Výstaviště Holešovice Praha
20. 4. – Anglický dostihový den v pražské Chuchli
27. 4. – Výstava Senior handicap: aktivní život – Výstaviště Lysá nad Labem
5. 5. – Návštěva žáků základní školy Tolerance Hloubětín
13. 5. – Základní škola Jankov u Benešova
17. 5. – Májový jarmark – Jilemnice
21. 5. – Dům dětí a mládeže Praha 8
23. 5. – Abireha Pardubice
24. 5. – Mezinárodní výstava psů Litoměřice
25. 5. – Zahájení lázeňské sezóny v Teplicích

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Mistrovství ČR ve výkonu vodicích psů 2008
Již třetí ročník této vrcholné soutěže připravila naše organizace spolu s Klubem
speciálního výcviku při ČKS pro zrakově postižené majitele psích pomocníků.
Stejně jako ve dvou předchozích ročnících převzal záštitu nad touto soutěží primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a ceny vítězům přijde předat místostarostka Prahy 5 paní Mgr. Lucie Vávrová.
Práce organizátorů této soutěže začíná již na začátku každého roku. Pro hladký
a úspěšný průběh mistrovství je zapojen velký počet pomocníků z řad dobrovolných spolupracovníků Helppes, včetně Městské policie Prahy 5, která každoročně
dohlíží nad bezpečností soutěžících při přecházení nebezpečného přechodu
u tramvajové zastávky Hotel Golf
i „naší“ reklamní agentury Fabrika,
která se zase stará o návrhy, výrobu
a tisk diplomů, propagaci akce a doplňkové aktivity.
Do příprav jsou také zapojeni někteří z našich klientů, kteří pomáhají s výrobou startovních čísel v brailu… letos tímto moc a moc děkujeme Alence Schutové.
Věříme i letos ve zdárný průběh
akce a že úsilí a snaha organizátorů
i ušoupané nohy pomocníků, trasérů
i rozhodčích budou korunovány spokojeností soutěžících. Jako každá
soutěž, i tato má jediného vítěze.
Vodicí psi však prokazují každodenní vítězství svým majitelům už jenom tím, že vždy bezpečně dojdou tam, kam potřebují a v pořádku se vrátí domů.
Tato akce není pouze soutěží, ale zároveň propagací dovedností vodicích psů
na veřejnosti, pro soutěžící možností ověření kladů a záporů svých psích průvodců, možností získat rady od zkušených posuzovatelů a v neposlední řadě setkáním
lidí se stejnými zájmy.
Letošní novinkou je zajištění možnosti ubytování soutěžících za výborné a dostupné ceny i nedělní odměna – návštěva ZOO s překvapením, které přichystal
sám pan ředitel pražské ZOO, čestný člen Helppes PhDr. Petr Fejk. Pro účastníky
je také připravena přednáška a poradna o výživě psů zástupcem firmy A-Vet, s.r.o.,
dovozcem veterinárních krmiv Hills.
Akce by se neobešla bez podpory sponzorů, kteří věnují ceny soutěžícím, ani
bez spolupráce a pochopení veřejnosti.
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Soutěž je rozdělena do 4 kategorií. Tři kategorie
podle stupně zrakového postižení a jedna kategorie pro
psovody– majitele psů, kteří mají kombinovaný handicap (zrakově postižený vozíčkář, hluchoslepý, s tělesným postižením apod.)
Poháry pro všechny úspěšné letošního ročníku věnoval Český kynologický svaz.
Podaří se vítězi předchozích dvou ročníků panu
Spoustovi z Kladna (na fotografii) a jeho Chipovi hattrick?
Stále stoupající počet účastníků, zájem médií i nabídky dobrovolných spolupracovníků jsou důkazem,
že soutěž se ubírá správným směrem, a proto nezbývá
než popřát mnoho závodnického štěstí a ať žije Mistr
ČR ve výkonu vodicích psů 2008.

Čarodějnice v Helppes
Poslední dubnový den – slet všech „čarodějnic“ – svátek, který jsme nemohli vynechat. V Helppes se sletěla velká část dámského osazenstva a připravovala se k odletu – nejvíc tedy naše klientka a dobrovolná spolupracovnice paní Jana Kubátová, která nakonec nikam neodletěla,
pouze „oblétla“ areál. Ale stejně jako dobří holubi, i ona se
za chvíli vrátila. Naštěstí naše dobrá duše Adélka Krausová
(na fotografii) nikam odlétat nehodlala, což by také byla velká
škoda, protože se nedávno ujala funkce místopředsedkyně
Helppes a jak její první kroky naznačují, tak bude i v této roli velkým přínosem pro celou organizaci a tím také pro ty, pro
které tu jsme a kvůli kterým nikam neodlétáme – pro naše klienty. Letošního sletu se zúčastnil také partner Adélky Aurelien i jejich psí čert Bosambo a sletové
přistání neminul ani náš nevidomý klient Zdeněk Vajner.

Zkoušky v poslušnosti
Naše ZKO Motol pořádala 19. dubna poslušnostní zkoušky podle Zkušebního
řádu kynologické jednoty. Výkony bedlivým zrakem sledoval rozhodčí Jan Plšek a rozděloval body – jako vždy – spravedlivě. Zkoušky byly velmi úspěšné,
neuspěl pouze jediný pejsek plemene bígl, zato ale další bígl se stal „vítězem“
zkoušek – získal nejvíc bodů, a tak to „natřel“ i „klasickým“ plemenům. Jeho
poslušnost byla opravdu velmi líbivá, radostná, s přesným sledováním psovoda –
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tak, jak to má být – gratulujeme. Ale i některé ostatní výkony byly velice hodnotné a za takový projev psů by se nemuseli stydět ani psovodi na vrcholných soutěžích. Tentokrát se zkoušek nezúčastnil nikdo z našich klientů. Důvod je prostý,
většina z nich již tyto zkoušky úspěšně absolvovala.

Školáci pomohli Jirkovi
Témeř před rokem přišla paní Kateřina Onderková z English International
School Prague, spol. s r. o. s nápadem podpořit jednoho z našich dětských klientů
při získání psího pomocníka. A tak započala sbírka pro jedenáctiletého vozíčkáře
Jirku z Klášterce nad Ohří a jeho budoucí psí pomocnici labradorku Sáru. Do
sbírky se zapojili nejen žáci, rodiče, ale i další sympatizanti, kteří chtěli přispět
na dobrou věc a Jirkovi pomoci.
V pátek 16. května tak nastal dlouho očekávaný slavnostní den D a v areálu
English International School Prague jsme se všichni sešli. Jirka přijel se svou
maminkou a babičkou, naši organizaci pak zastupovali tři zástupci – Zuzana, Jana a Bohouš. Slavnostního předávání se zúčastnil také Kryštof Hilský public relations specialist z firmy Provident Financial
s. r. o., která se rovněž spolupodílela na financování labradorky Sáry. Na Jirkovu psí pomocnici přispěla také firma Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.
Přivítalo nás úžasné prostředí multikulturního „mini světa“ krásné, nové školy na Praze
4. Ve tři hodiny odpoledne předstoupil před
žáky, rodiče, učitele, vychovatele a pozvané
hosty pan ředitel a jako mávnutím kouzelného
proutku nastalo „hrobové ticho“.
Pan ředitel vysvětlil přítomným, kteří právě Jirkovi pomohli k získání jeho psí pomocnice Sárinky, význam a účel jejich darů a Sára pak předvedla malou ukázku toho, v jakých
činnostech bude Jirkovou každodenní pomocnicí. Dvě malé žákyně pak předali ředitelce Helppes symbolický šek a ona jim na oplátku, jako symbolické poděkování, předala frisbee a jo-jo s logem Helppes.
Jirka potom všem poděkoval za pomoc a udělal to tak nádherným a bezprostředním způsobem, že nám všem vehnal slzy do očí. Věříme, že tyhle slzy štěstí
a radosti budou doprovázet Jirku s jeho Sárou na jejich dlouholetou, šťastnou cestu životem. K tomuto štěstí přispěli největším dílem právě děti a jejich rodiče
z English International School Prague.
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Poprvé se snad
začalo blýskat
na lepší časy...
Již několik let jsme se snažili o změnu nejen srovnání
systému v uznání asistenčních
psů na úroveň psů vodicích,
tj. aby byli také uznáni jako
kompenzační pomůcka. Cítili jsme, že sice jde o určitou
diskriminaci osob s jakýmkoli jiným než zrakovým postižením, ale že je nutné pro to
také udělat něco jiného, než
jenom chtít změnu systému.
Nikde totiž nebylo jasně řečeno, co to asistenční pes je a co
musí splňovat, aby mohl být
vůbec uznán za asistenčního
či signálního psa. Proto byl
vytvořen, za bohatého přispění odborníků z řad lékařů, fyzioterapeutů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků,
uživatelů služeb psích pomocníků i z řad odborníků kynologie zkušební řád, jehož
tvorba trvala dva roky.
Tento zkušební řád je v platnosti od roku 2004 a stanovuje jasná kritéria a nároky, která musí každý pes splňovat pro to, aby mohl být certifikován jako pes vodicí, asistenční či signální. Teprve na základě těchto jasně stanovených podmínek mohla započít jednání se státní správou na solidní úrovni. Do jednání se zapojil také Klub speciálního výcviku, který má více než 100 členů, převážně z řad
majitelů vodicích a asistenčních psů z různých subjektů v rámci celé ČR.
Nejde zde pouze o srovnání vodicích, asistenčních a signálních psů, ale také
o stanovení jasných celostátně platných a uznávaných pravidlech pro výcvik těchto psů, ale také sociálních služeb, s tím spojených, tj. secvičení psa s klientem,
následná péče a servis, systém kontroly kvality výcviku a zdravotního stavu předávaných psů apod. Proto také byly vytvořeny standardy poskytování těchto služeb, kterou jsou jak v souladu s českými standardy poskytování sociálních služeb,
tak se standardy mezinárodních organizací se zaměřením na tuto oblast a jsou
v platnosti od listopadu 2006.
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7

Naše jednání s panem ministrem práce a sociálních
věcí (MPSV) RNDr. Petrem Nečasem vyústila v úspěšný
závěr, kdy pan ministr zadal Výzkumnému ústavu
při MPSV zpracování analýzy potřeb uživatelů těchto
služeb. Při tvorbě dotazníku jsme spolupracovali s Výzkumným ústavem MPSV a nyní jsou již dotazníky rozesílány uživatelům služeb a jejich výstupy by měly být
známy v lednu 2009. Vidíme to jako první vstřícný
krok státní správy ke změně systému, a proto vás všechny
velmi prosíme, abyste se (ve vlastním zájmu) tohoto výzkumu účastnili. Určitě za to patří největší dík právě panu
ministru RNDr. Petru Nečasovi, protože je prvním člověkem, který učinil onen první krůček ke zlepšení situace v otázce uznání a zařazení asistenčních psů a potřebnosti osob se zdravotním postižením, kteří potřebují
pomoc asistenčního psa stejně, jako zrakově postižení potřebují pomoc psa vodicího. Držme si navzájem palce, aby výsledkem analýzy bylo jasné stanovení pravidel pro subjekty, které se touto službou zabývají, která povedou ke zvyšování
úrovně těchto služeb a uznání asistenčních psů jako kompenzačních pomůcek potřebných osob.

Důležité novinky – nepřehlédněte !!!
Vyšetření a hodnocení RTG DKK/DKL
Všichni námi předávaní psi klientům měli vždy rentgenové vyšetření na zatížení
dysplazií kyčelních a loketních kloubů. Snímky jsou u nás uchovávány po celou
dobu života psího pomocníka. Při počtu již předaných psů, nás RTG snímky pomalu zavalují... Ovšem nejen toto bylo důvodem pro uzavření smlouvy s oficiálním hodnotitelem na zatížení psů dysplazií kyčelních a loketních kloubů MVDr.
Lukášem Duchkem.
Každý subjekt, který se zabývá výcvikem a předáváním vodicích a asistenčních
psů tvrdí ve svých propagačních materiálech, že předává psy vyšetřené na dysplazii, ale stále dochází k tomu, že jsou předávají psi nemocní, s vysokým stupněm
postižení. V České republice totiž neexistují žádné, jasně dané standardy ani kontrolní mechanismy, které by byly zárukou toho, že za vysoké náklady, spojené
s přípravou psích pomocníků, jsou předávána opravdu zvířata kvalitní, která této
hodnoty dosahují a kde je alespoň v tomto směru záruka, že pes bude sloužit pokud možno co nejdéle svému majiteli a majitel – člověk s handicapem nebude mít
zbytečné náklady, spojené s péčí o nemocné zvíře. To byl hlavní důvod pro uzavření smlouvy se specializovaným veterinářem, který je jmenován Veterinární
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komorou pro vyhodnocování
na zatížení dysplazií. RTG snímky
zůstávají v evidenci veterinární
kliniky po dobu deseti let a jsou
k nahlédnutí na webových stránkách kliniky. Každému majiteli či jeho veterinárnímu lékaři předáme číslo konkrétního psa.
Zároveň zveřejňujeme přístup
do sekce Helppes na webu veterinární kliniky, který je uveden také
na našich internetových stránkách.
Přístup na vyhodnocené snímky
DKK a DKL: www.vetcentrum.cz
v sekci DKK/DKL, přístupové
jméno: HLPPS, heslo – zákaznické číslo: HP1108

Vyšetření PRA CEA
Název tohoto vyšetření asi zní poněkud exoticky, ale jde o vyšetření očního pozadí, které prozradí, zda-li u psa nehrozí v budoucnu oslepnutí či těžká zraková vada. Všichni námi předávaní psi toto vyšetření absolvují. Do výcviku jsou pak zařazeni pouze psi, kteří mají negativní nález, který je potvrzen vydáním certifikátu. Tento certifikát může vydat pouze
veterinář – odborník na tuto problematiku, jmenovaný a pověřený Veterinární
komorou. Naše psy vyšetřuje a certifikuje MVDr. Jiří Beránek.

Rekondičně
integrační
pobyt 2008
I v letošním roce pro
vás – majitele psích pomocníků – připravujeme
rekondičně integrační
pobyt, tentokrát v termínu 17. až 24. srpna letošního roku.
I letos se setkáme v již osvědčeném a vyhovujícím prostředí Poslova mlýna u
Doks. I letos se na nás těší děvčata z Blatinského dětského divadla, která si pro
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nás dokonce připravují
speciální vystoupení.
Termín uzávěrky musel
být prodloužen do konce
května, protože pracovnice, která měla za úkol
zasílání pozvánek, zaslala pouze pozvánky poštou, a přesto, že řekla, že
byli obesláni také všichni klienti mailem, nebylo
tomu tak. Toto jsme zjistili až na základě dotazů
klientů 6. května, kdy
byla chyba napravena a byly zaslány pozvánky i na všechny mailové adresy.
Omlouváme se všem, kterých se tato situace dotkla, děkujeme za pochopení
a můžeme vám slíbit, že podobná, takto „hromadná“ chyba se již nebude opakovat, protože pracovnice, která tuto chybu způsobila, u nás již nepracuje. Takže
variabilní symboly pro
možnost zasílání plateb
na rekondici budou zasílány v průběhu prvního a druhého týdne
v červnu. Nic to ale nemění na tom, že se
na vás všechny moc těšíme a program rekondičně integračního pobytu je opět připraven
velmi bohatý a doufáme, že velká část programu se bude líbit většině účastníků.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Super den 2008
... letos 20. září
Rok se pomalu s rokem schází a už jsou připraveni noví psí
maturanti ke své slavnostní, veřejné promoci. Slavnostní předávání psích pomocníků letos připadá na sobotu 20. září od 10
hodin.
Stejně, jako v letech předchozích, i letos bude každý novopečený majitel přebírat slavnostně
svého čtyřnohého pomocníka z
rukou známých a populárních
osobností. Účast již pro letošní
ročník přislíbili naši Čestní členové, paní Dagmar Havlová,
Marta Kubišová, Pavel Vrba,
Karel Kahovec, skupina Night
Work, také pan primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém a mnozí další, včetně
zcela nových tváří.
Doufáme, že i letos se sejde celá „helppesí“ rodina a že všichni, kteří již svého
psího pomocníka máte, přijdete podpořit nové majitele nejen svou účastí, ale také
radami do života s novou „pomůckou“. Je to jediná příležitost za rok se nejen setkat s trenéry, pracovníky, spolupracovníky a většinou
ostatních klientů
naší organizace, ale
také jedinečná příležitost ukázat veřejnosti, k čemu
vlastně psí pomocníci jsou a co přinášejí do života lidí
s handicapem.
Akce s názvem
Super den je největší a jedinou akcí tohoto typu v ČR
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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a za šest let svého trvání si vybudovala velkou prestiž mezi odbornou i laickou
veřejností, VIP osobnostmi i velký zájem médií, který je rozhodující pro pohled
a přístup veřejnosti k majitelům i samotným psům.
A tak letošní pozvánku na toto opravdu integrační a propagační setkání všech
zainteresovaných ukončím slovy jednoho z našich Čestných členů, Ivana Hlase:
„Nepodléhám skepsi, když mohu být se psy.“

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 zdravotním 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
www.incheba.cz – Mezinárodní veletrh NonHandicap
www.incheba.sk – Mezinárodní veletrh NonHandicap, Slovensko
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Spolupráce s Dopravním
podnikem Praha
S Dopravním podnikem Praha jsme začali spolupracovat již v loňském roce při pořádání
Dětského dne pro děti zaměstnanců DP Praha,
o kterou nás požádala odborová organizace pracovníků DP ze sousední vozovny Motol. Spolupráce se rozšířila a prvním počinem ve prospěch
majitelů psích pomocníků je vydání brožury,
která bude distribuována pro veřejnost v prostorách MHD. V této brožurce je popsáno, jak přistupovat, pomáhat a chovat se k lidem s handicapem i k jejich psím pomocníkům. Velmi rádi jsme na tomto materiálu spolupracovali,
protože osvětu veřejnosti ve směru a přístupu
k lidem s postižením i jejich psím pomocníkům považujeme za jeden z našich
prioritních úkolů. Domníváme se, že kreativci reklamní agentury Ogilvy se tohoto
úkolu zhostili na jedničku a že brožurka je zpracována velmi poutavou a čtivou
formou, což je pro její účinnost nejdůležitější.
Další naší společnou
akcí s DP PraHedaZācĄ
ha je spolupráce

eČZheČZ`{ `n
na Dětském dni, kteEZ_hX^edb{]V_a^YZbhZ
rý se bude konat 26.
oYgVkdicb]VcY^XVeZboVČVY^i
hZoe{i`nYdhedaZācdhi^#KiZ! Z
června, na Petříně.
_^bbĒ ZiZedbdX^^kn4>che^gj_iZ
hZo`jZcdhib^cZk^YdbYk`n
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ta Kubišová. Budeme
rádi, když se přijdete
podívat také. Zároveň se těšíme na další plody spolupráce
@DCI6@I
s DP Praha, které po^c[da^c`V
ÒÒÒ
lll#Yee#Xo
vedou ke zkvalitnění
Z"bV^a/Yee5Yee#Xo
života všech lidí
s handicapem, nejen
těch, kteří využívají
čtyřnohou pomoc.
KnXk^`dkVgZ{a=ZaeeZhhZcVX]{ocVEaoZĉh`
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.V&%=diZa<da[#
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Vy máte tak krásnou práci, to vám tolik závidím…
… přesně tato slova slýcháme poměrně často. Pravda, je už dost lidí, kteří chápou i náročnost této práce, ale pořád je ještě hodně těch, kteří se domnívají, že část
naší práce – příprava pejsků pro lidi s handicapem, je tou nejpozitivnější prací,
která může existovat. Pochopitelně, kdyby tato práce trenéry netěšila a nepřinášela radost zejména z toho, že výsledkem jejich práce je usnadnění a přinesení určitého „slunečního svitu“ do života lidí s handicapem, kdyby neměla tuto zpětnou
vazbu, postrádala by smysl.
Že pes je živý tvor, se všemi svými přednostmi i nedostatky asi víme všichni.
A že život trenérů není vždy pouze radostný, je právě proto také jasné. Musíme se
zkrátka smířit s tím, že život psa je příliš krátký a že každé loučení se psím pomocníkem je vždy bolestnou záležitostí nejen pro jeho majitele a rodinu, ale také
pro ty, kteří se podíleli na jeho přípravě. V určitém věku pejska toto nutné rozloučení přijde zcela přirozenou cestou. I proto se snažíme, aby všichni psi, kteří odcházejí do služby, měli prokazatelně dobrý zdravotní stav. Ale pes je živý organismus a přihodit se může kdykoli cokoli.
Dokládá to například smutné rozloučení s dvouletou fenkou Whisky pro osteosarkom před dvěma lety. Panu inženýru Zdeňku Hraběti nahradila tuto bolestnou
ztrátu jeho nynější pomocnice Baruška.
Další, pro mě osobně velmi bolestnou ztrátou, byl loni v říjnu odchod mého pětiletého
německého ovčáka Garyho (na fotografii), kterého jste mohli loni vidět ve Hvězdné štěkotě
na Super dnu v roli „asistenčního“ neposluchy
při otevírání lednice a podání, tedy sežrání buřtů. Gary byl celý život naprosto zdravý, s překypujícím temperamentem a obrovskou razancí
do sportovní práce, ale ze dne na den přišlo selhání nejdůležitějších orgánů – ledvin a jater.
A že může zemřít i pejsek daleko mladší,
dokládá příběh všemi helppesáky milované
jorkšírky Nellynky, která byla připravována pro
potřeby neslyšící rodiny. Nelly byla od miminka v majetku neslyšící rodiny a byla zařazena do výcviku v necelých šesti měsících, protože malá plemena dospívají rychleji než plemena středních velikostí. Nellynka měla skvělou povahu – byla vyrovnaná,
přátelská, nebojácná a ani náznak hysterie – zkrátka byla taková, jak má správný
jorkšír být. Protože šlo opravdu o mini psa, naučili jsme se za velmi krátkou
dobu se v její přítomnosti pohybovat nikoli kroky, ale šoupáním nohou, abychom
14
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ji nezašlápli. Hlídali jsme dveře, aby s nimi průvan nebouchl a dveře nepřerazily
Nellču v půli. Hlídali jsmet mladé psí puberťáky, aby ji nerozšlápli, protože Nelly opravdu žádný respekt z velkých psů neměla, což prokázala mnohokrát, ale
asi nejvíc při naší prezentaci na letošní mezinárodní výstavě psů v Praze, kde se
radostně „vrhla“ na hlavu ležícího bernardýna. Nikdo jsme neměli ani zdání, že
Nellynce psí sudičky vyměřili pouze velmi krátký čas pobývání na tomto světě.
Při jedné ukázce ve škole Nellynka předvedla své dovednosti svým standardním,
krásným způsobem a nikdo jsme netušili, že jsou to poslední chvíle jejího života.
Za odměnu se pomazlila s účastníky besedy a svým radostným během se vracela zpět na „stanoviště“ u tabule ve třídě. Najednou rána a zcela nehybná zůstala
ležící Nelly s tekoucí krví z nosu. V takovéto chvíli zachovat „chladnou“ tvář
před vyděšenými dětmi je na hraně únosnosti, ale v zájmu dětí nic jiného (nám
přítomným) nezbývalo. A ještě k tomu, cca 50 cm od zvuku úderu, byla přivázána o stůl další psí asistentka – rotvajlerka Deizy. Pochopitelně první, co vás napadne je, že Nellynka vrazila hlavou do Deizy a asi narazila na zub. Byli jsme
přesvědčení o tom, že Nelly je mrtvá, tak jsme ji rychle naložili do jejího pelíšku
a spěchali ze třídy.
Při nakládaní do auta jsme si všimli povrchového dechu a tak cesta Prahou
na veterinu byla o mnoho bodů… Už když jsme přijeli na veterinu, tak pan doktor
při první prohlídce Nellynky zjistil, že nemá žádný šrám od zubu, že úder byl
zřejmě o stůl či poblíž stojící židli, ale že se mu to nějak nezdá. Nelly byla připojena na kapačky, ale po dalších asi dvou hodinách svůj boj prohrála. Následná
pitva přinesla šokující zjištění – Nellynka měla vrozenou srdeční vadu, úder o stůl
jejím tělíčkem byl už pouhým následkem v podstatě předsmrtné křeče srdečního
selhání a krev z nosu byla následkem okamžitě vzniklého edému. Bohužel rozvernou Nellynku máme natočenou jenom na videu, fotku jsme udělat nestihli.
Kdyby se tato příhoda stala na ulici a nedošlo k pitvě, opět by měl bulvár příležitost k příběhu o zabijáckém rotvajlerovi… Na tomto smutném příběhu je zřetelně vidět, že něco, co je na první pohled celkem jasné, může být úplně jinak. Je
to i důkaz toho, jak vznikají fámy o bojových psech. Nellynce bylo 14 měsíců, ale
za celou dobu, co její srdíčko zdánlivě zdravě tlouklo, tak tlouklo pro radost všech,
kteří se s ní kdy setkali.
Jediné pozitivní na této události je to, že se to stalo několik dnů před předáním
a vrácením Nelly do její původní rodiny a že je nesporné, že se v Helppesu s takovouto situací dokážeme přece jenom vyrovnat o něco lépe, nežli majitelé. Rodina má již dalšího budoucího psího pomocníka, který zatím dochází k nám do
školky, aby se z něho mohl stát nástupce Nellynky a pomocník neslyšící rodiny.
I s takovýmito situacemi se musíme dokázat vyrovnat, protože všichni naši ostatní pejsci potřebují být nakrmeni, potřebují se proběhnout a pomazlit. Život
musí jít dál. Ale věřte, že to jednoduché rozhodně není. Kdyby však v naší práci nepřevažovaly okamžiky radosti, určitě by nás podobné zážitky srazily na kolena.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Vážená a milá paní Zuzanko,
předem přijměte mé velké díky a obdiv nad
Vaší činností, která je tolik náročná
na čas a je zjevné, že Vám zbývá opravdu
málo času na odpočinek. Jste vzácná
a skromná žena s velkým a dobrým srdcem,
která dělá dobré časy, projevuje svou činností dobrou vůli, je šťastná, když se projevené úsilí a námaha nemine cílem, když je
blahobyt rozdělen, když se lidé snášejí,
když je čas pro květinu a čas pro laskavé
slovo. Jste žena, která pochopila slovo štěstí, chápete je jako první cenu, ne jako cíl.
Patří Vám velké díky. Přeji Vám všem mnoho úspěchů a šťastné návraty z akcí a opatrujte se.
S pozdravem i od Barunky – haf, haf, haf....
Váš Zdeněk Hrabě + Bára
Jeden z nejkrásnějších mailů, které
mi kdy přišly. Při čtení těchto slov si člověk uvědomí, že je na světě mnoho malicherností, které nemají smysl. Na druhou
stranu jsou však věci, za které má smysl
bojovat. Panu ing. Zdeňku Hraběti moc
a moc děkuji. Po peripetiích a zklamání
s lidmi, spolupracovníky a co nejhůř – domnělými kamarády, jsou takováto slova opravdu velikou náplastí a vyjadřují
přesně to, proč tuto práci miluji a že mělo
smysl mé rozhodnutí založit organizaci Helppes.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Kvantita nemusí být zároveň také kvalita aneb...
Jak jistě mnozí víte a postřehli jste také na našich webových stránkách, došlo u nás k různým
změnám personálního obsazení… Každá zrada hodně bolí, natož od člověka, kterému důvěřujete a kterého dokonce považujete za partnera,
svého plnoprávného zástupce i za kamaráda.
Po nevydařeném pokusu o rozvrat organizace,
vyvolaný paní Studenou, odešly tři pracovnice.

Jak jsme si na prsou hřáli hada
Asi nejhorší na celé záležitosti je to, že paní Studená ještě v době, kdy měla přístup do všech dokumentů, odcizila dne 11. února 2008 důležitou dokumentaci,
patřící o. s. Helppes, včetně anglických překladů Standardů poskytování sociálních služeb a Etického kodexu Helppes, které vytvořili pracovníci reklamní agentury Fabrika výhradně pro potřeby Helppes, jako sponzorský dar. Kromě českých
verzí těchto dokumentů, byly odcizeny i originály překladů mezinárodních materiálů, neaktuální verze Vnitřních předpisů Helppes, zápisy z valných hromad
a další dokumentace, se kterou v té době v žádném případě neměla pověření
ani důvod pracovat. Tuto dokumentaci dokonce Kateřina Studená přeposlala další,
dnes již bývalé pracovnici, která neměla oprávnění nikdy s těmito dokumenty
(vzhledem ke své pracovní náplni) pracovat.
V polovině dubna, tedy ještě v době svého zaměstnaneckého poměru u o.s.
Helppes, zakládá Kateřina Studená spolu s dalšími bývalými pracovníky Helppes,
organizaci s podobným zaměřením, jako má naše sdružení. Proto tedy patrně došlo k odcizení naší dokumentace... Dnes již je pro nás zcela pochopitelné nynější
spojení Kateřiny Studené se slečnou Lebedovou, která v roce 2003/2004 provozovala v našem areálu kurzy Agility pro veřejnost, ovšem po několika excesech,
vyvolaných nedodržením smluvených podmínek a zejména pak pomluvou naší
organizace a nezdařeným pokusem o přebrání klientů na vodicí, tedy státem hrazené psy, musela odejít.
Protože se domníváme, že zejména v pomáhajících profesích musí pracovat
lidé s otevřeným srdcem, umožnili jsme paní Studené odejití v rámci klasické
výpovědi z pracovního poměru, protože výpověď daná zaměstnavatelem tzv. pro
ztrátu důvěry, může poznamenat osud člověka na dlouhou dobu. Do takových
krajností jsme v případě paní Studené zacházet nechtěli...
Ale, jak praví pořekadlo: „Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.“
I my jsme nyní trestáni. Nejhorší na celé záležitosti je, že jsou zneužívány kontaktBulletin pro příznivce asistenčních psů
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ní, tedy osobní data našich klientů, ač všechny tři pracovnice velmi dobře vědí, že
jsou v tomto směru vázány Zákonem na ochranu osobních údajů a také Vnitřními předpisy organizace, kde jsou jasně daná pravidla pro zpracovávání osobních
dat klientů. Jsou zneužívány jak mailové, tak telefonní kontakty, dokonce naši klienti jsou zváni jménem naší organizace na různá setkání bývalých pracovníků
Helppes, a to se lživým tvrzením, že se sejde celý tým o. s. Helppes.
Je nám to velmi líto, ale záležitosti řešíme s právníky, protože na vše máme,
pochopitelně, důkazní materiály, nicméně jedno pozitivum onen pokus o rozvrat
naší organizace měl: zcela přirozenou cestou se prokázalo, kdo má opravdový
zájem v naší neziskové organizaci pracovat, kdo má zájem pomáhat lidem, kteří
to potřebují a kdo má naopak zájem pouze o druhou stranu mince – vlastní
zisk a prospěch. Zkrátka se oddělilo zrno od plev.

***

Přejme oběma dámám úspěšnou spolupráci a všem ostatním úspěšný rozjezd
nové organizace a sobě, aby organizace Helppes, která si za léta vybudovala i mezinárodní kredit, získala řadu ocenění a stala se jedinou organizací v České republice, která poskytuje služby pomocí speciálně vycvičených psů pro téměř všechny
druhy handicapu. Aby naše organizace nebyla špiněna se zlými úmysly a nebyli do celé kauzy zatahováni naši klienti – lidé s postižením. To už bychom mohli hovořit spíše o hyenismu, který by se ani u bývalých pracovníků neziskové,
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pomáhající organizace neměl vyskytovat, byť jsou hnáni touhou „pouze“ poškodit
bývalou organizaci, její pracovníky a spolupracovníky.
Byli jsme opravdu překvapeni, kolik zájemců o práci i spolupráci se nám hlásí.
Chtěli tento krok již učinit dávno, ale právě kvůli výše zmiňovaným bývalým
pracovnicím měli pocit, že nejsou žádoucí. Každý je však nahraditelný. A tak jsme
nakonec velmi rádi, že jsme našli a stále nacházíme kvalitní „náhradníky“ – spolehlivé a nadšené lidi.
Podstatné je, že se tyto události posledních několika měsíců nedotýkají z naší
strany kvality poskytovaných služeb, ani nemají vliv na počet akcí a prezentací
naší organizace na veřejnosti.
O kvalitě poskytovaných služeb naší
organizací i o splnění všech standardů
a přísných podmínek pro zařazení
mezi poskytovatele
sociálních služeb
svědčí mj. i to, že je
naše organizace již
druhým rokem jedinou organizací svého druhu v České
republice, jejíž služby jsou podpořeny
přidělením dotace ministerstva práce a sociálních věcí. Proto náš největší dík patří MPSV za podporu našeho projektu, protože právě díky této podpoře můžeme
naše služby poskytovat potřebným osobám se zdravotním postižením zdarma.

***

Děkuji mnohokrát za výraznou podporu a slova důvěry většiny našich klientů.
Jsme tu pro vás, i když v trochu jiném složení. Zásadní organizační změnou je
změna ve vedení výboru o. s. Helppes – novou místopředsedkyní se stala na poslední valné hromadě paní Adéla Krausová, která je dobrovolnou spolupracovnicí
Helppes téměř 5 let. Adéla Krausová je PR manažerkou tři roky a je její velkou
zásluhou, že Helppes má jako partnera reklamní agenturu Fabrika. Pro Helppes znamená spolupráce s Adélou Krausovou již řadu let veliký přínos a jak její
první kroky naznačily, její nasazení pro naši organizaci má stoupající trend.
Zástupkyní ředitelky byla v době, kdy o uvolnění z této funkce požádala Kateřina Studená, jmenována paní Jana Brožová a této své nové „role“ se zhostila na jedničku. Je to svým způsobem pochopitelné – vždyť byla „poradkyní“ již
při zakládání o. s. Helppes.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Získali jsme ještě jednu dobrovolnou spolupracovnici, a to novou „šéfredaktorku“ časopisu Helppsík. Osobu nejpovolanější, která je zárukou zvýšení kvality
tohoto čtvrtletníku, paní Zuzanu Trankovskou, která mnoho let pracovala v časopise Pes přítel člověka. Doufáme, že se vám první číslo, které vychází pod její
taktovkou, bude líbit.
Zuzana Daušová

A závěrečná velká prosba:
Prosíme všechny naše klienty nejen o zasílání povinných každoročních zpráv o práci a zdravotním stavu jejich 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 Helppes a veřejnosti. V každém čísle bychom rádi uveřejnili alespoň dva příběhy ze života vás – našich klientů a našich bývalých
psích svěřenců. 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.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Texty připravila Zuzana Daušová,
redakce Zuzana Trankovská ml., fotografie s laskavostí sobě vlastní poskytli Jan
Šimeček, Bohdan Bezvoda a archiv o. s. Helppes.
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