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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. vám 
letos nabízí první (byť malinko opozděné) vydání bulletinu Helppsík. Začátek 
letošního roku raději ani komentovat nebudeme... zoufal si nad ním snad 
každý... Nejprve krize, pak se k tomu přidala dlouhá zima... Přítom máme 
oproti našim čtyřnohým přátelům jednu ohromnou výhodu: nechodíme venku 
nazí, ani bosí. Teď se ale radujme z jara, sluníčka a nedělejme si těžkou hlavu 
z něčeho, co stejně neovlivníme.

Helppsík

2. ročník Divadla pro Helppes

Mediální 
partneři,  
kterým
mohokrát
děkujeme!
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Je to zvláštní, ale je to tak – 
cokoliv se budete snažit dělat 
pro lidi, tak budete mít prob-
lémy s penězi. Chcete otevřít 
klub pro děti? Stát vás poch-
válí, ale peníze nedostanete. 
Chcete malinko zpříjemnit 
život seniorům? Stát bude 
nadšený vaším nápadem, ale 
to bude asi tak všechno, co 
pro vás udělá. Chcete cvičit 
psy, aby byli schopní pomáhat 
postiženým lidem, a tím jste 
usnadnili státu péči o takto 
znevýhodněné občany? Stát 
vám určitě bude držet palce, 
aby se vám to podařilo...

Dalo� by� se� to� pochopit,� kdyby� všem� bylo� měřeno� stejně.� Ale�
v� současné� době� velmi� štědře� stát� podporuje� výcvik� vodicích�
psů,� stejně� tak� jako�
následně� dotuje� kaž
dého�nevidomého,�kte
rý� takového� vodicího�
psa�má,�měsíčním�pří
spěvkem.�To�vše�díky�
několik� desítek� let�
starému�zákonu.�Život�
však� jde� dál.� Schop
nosti� psů� jsou� mno
hem� větší� a� dnes� se�
uplatňují� rovněž� jako�
psi� asistenční.� Ale�
ouha� –� zákon� takový�
pojem� nezná,� a� tak�

Ukázky výcviku asistenčního psa sledovali diváci 
s doslova zatajeným dechem a chlupatá hvězda si 
několikrát vysloužila potlesk na otevřené scéně
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nejen výcvikáři, ale také handicapovaní ostrouhají. Zkrátka nemají 
nárok ani na korunu. Pokud nějaký příspěvek dostanou (pak pouze 
na sociální služby, ale ne na psa jako takového),  je to vždy na úrov
ni: může být, ale nemusí. S tím se ovšem žije (ale zejména pracuje) 
velmi svízelně. Proto se snaží všichni, kteří asistenční psy cvičí, najít 
zdroj peněz jinde. 

Jsteli uznávanou osobnosti a zároveň milovaným umělcem – 
dostanete možnost odvysílat benefici ve prospěch svého projektu 
přímo v televizi. Alespoň k něčemu je ta „polní tráva“  dobrá. Co 
si však mají počít mediálně neznámí výcvikáři asistenčních psů? 
Předně musejí být neskutečnými optimisty a ani na vteřinu neza
pochybovat, že by se něco nepodařilo. Výhodou je rovněž malinko 
buldočí povaha a vytrvalost chrta. S takovými vlastnostmi vás pak 
může napadnout, že by vašemu projektu mohla pomoci například 
divadla... a vznikne projekt: Divadla pro Helppes. 

Bylo milým překvapením, že pražská divadla si o této akci 
navzájem řekla, a tak si mohl Helppes dokonce i vybírat... kdyby 
chtěl. Helppes je však nesmírně pokorné sdružení, a proto s velkými 
díky přijalo nabídku všech, kteří chtěli asistenčním psům pomoci. 
Konkrétně to letos byla di
vadla: Žižkovské divadlo 
Járy Cimrmana, divadla 
Dejvické, Komedie, Un
gelt, Divadlo v Celetné – 
Diva delní spolek Kašpar, 
nově Semafor a Divadlo 
Pod Palmovkou 

Hodinu před představe
ním Cimrmanova České
ho nebe jsem seděla v po
temnělém foyeru a uctivě 
zdravila Ladislava Smoljaka, kterého doprovázeli dva malí pejsci. 
Chvilku po něm dorazil i Jaroslav Weigel. Zdeněk Svěrák bohužel 
ten den nehrál, zdravila jsem ho proto v opačném gardu neb z di
vadla v ten okamžik odcházel. 
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Žižkovské divadlo je naneštěstí poměrně maličké. Měla jsem tro
chu strach, kolik korun se pro ty šikovné chlupaté asistenty nakonec 
vybere. Paní pokladní mne uklidnila, že je vyprodáno. A ono snad 
někdy nebývá? Skoro omluvně se pousmála: naštěstí ne. Před Cim
rmany už měl Helppes za sebou tři představení, a podle předběžných 
informací se vybralo bohužel spíše méně než více peněz. „Je to 
těžký, nemůžeme to mít lidem za zlý. Ale jedno z představení 
„zachraňovali“ i sami herci, aby se vybralo aspoň deset tisíc. Když 
prý lidi u pokladny slyšeli, že vstupenka je o něco dražší, tak si raději 
koupili lístky na jiné představeni,“ krčí rameny ředitelka výcvikové
ho střediska Helppes Zuzana Daušová. „Doba je zkrátka těžká, to se 
nedá nic dělat.“

V divadle začíná být těsno. Foyer je plné lidí, u vchodu do sálu leží 
hvězda dnešního představení – 
ohromný zlatý retrívr. Opět se 
potvrzuje, že přítomnost psa 
dělá z lidí usměvavé bytosti. 
Mezi přítomnými poznávám 
známého novináře a publicistu 
Rudolfa Křesťana. Jeho fejeto
ny jsou stejně vlídné jako je on 
sám. „Kdybych poprosil své 
někdejší kolegy z re dakce Mla
dého světa, jistě bych vstupen
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ky dostal, ale přišlo mi, 
že podpořit tyhle pejsky 
je správné. A je opravdu 
vyprodáno, vždyť vidíte, 
že ani nesedíme s mojí 
paní vedle sebe.“
Jára Cimrman funguje.

Znovu se jdu k paní 
pokladní přesvědčit, 
jestli jsem to správně 
pochopila: opravdu 
každý dnešní divák za
platil o téměř sedm set 
korun víc??? Klobouk 
dolů! Milovníci našeho 
největšího Čecha (tento titul mu unikl jen o vlásek kvůli naprosté ma
lichernosti – prý neexistoval...) popřeli všechny zákony ekonomické 
krize. Inu – typicky cimrmanovské. České nebe ten večer zapříčinilo, 
že se Zuzana Daušová mohla cítit v sedmém nebi. Díky divákům 
se vybralo téměř sto padesát tisíc! Díky obdivovatelům Járy Cim
rmana, který nepomáhal Habsburkům, ale v případě Helppesu udělal 
výjimku. Samozřejmě poděkování patří ředitelce divadla paní Janě 
Pazderníkové a šéfovi uměleckého provozu Radimu Jezdinskému, 
který měl organizaci celého tohoto nápadu na starosti. (ztr)

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

Umělecký šéf Žižkovského divadla Járy Cimrmana 
Radim Jezdinský předává šek na 145 900 Kč
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Kalendář akcí, aneb co jsme už letos stihli...

 1. 1. Novoroční přání
 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 
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V novinách a časopisech se občas 
objevují také dobré zprávy...
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Tentokrát byla nejdůležitější jarní akcí 
pro Helppes divadla. Věnovali jsme jim také 
převážnou část letošního prvního čísla našeho 
bulletinu. 

V letním čísle se kromě jiného dočtete, že 
s asistenčním psem můžete návštívit 
dokonce i Národní divadlo, dočtete se 
o mistrovství republiky, které v červnu 
Helppes pořádá a spoustu dalších za-
jímavých a věříme, že také užitečných 
informací.
Hodně zdraví (nezapomínejte na vitaminy) a ať se vám 
i nám daří všechno, co si usmyslíme. Máme vás všechny 
moc rádi.
 Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Texty připravila Zuzana Daušová, redakce a grafické 
zpracování Zuzana Trankovská ml., fotografie: ztr, archiv ŽDJC, archiv o. s. Helppes 



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 9



10 Helppsík

Vodafone vyhlásil soutěž pro bezplatné poskytnutí reklamního prosto-
ru pro DMS projekty, a to na lícové straně dobíjecích kupónů. Vodafone 
vybral z mnoha projektů dva vítězné. Měli jsme ohromnou radost, když 
jsme se dozvěděli, že jsme, spolu s projektem „Zvíře v nouzi“, vítězi.

 
___________________________________

       



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 

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 
Helppes a veřejnosti. 

V každém čísle bychom rádi uveřejnili příběhy ze života vás – našich 
klientů a našich bývalých psích svěřenců. Posílejte nám příběhy 
pro pobavení, ale i pro poučení a zamyšlení ostatních majite-
lů pomoci, která má podobu čtyř chlupatých nohou na adresu 
 helppsik@helppes.cz.  

 Děkujeme.

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

veškeré 
aktuální informace
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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 Jan Šimeček
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Děkujeme Nadaci Charty 77 
– Konto bariéry za příspěvek 
na rekondičně integrační pobyt 
pro naše klienty. Díky němu se 
podařilo zajistit dostatečný po-
čet pracovníků a pomocníků,  
stejně jako kvalitní program.
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Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 
naleznete na nich 

veškeré 
aktuální informace
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Děkujeme firmě Optys za podporu 
a uveřejnění informací o naší organizaci 
a projektech v materiálech firmy Optys.
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