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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
vám letos nabízí čtvrté vydání bulletinu Helppsík. Nástup letošní zimy 
byl skutečně famózní. Pár centimetrů sněhu a tradiční kalamita. Ještě-
že v Helppesu se žádné pohromy nekonají. Pojďte s námi nahlédnout 
do zákulisí výcvikového střediska, mezi naše spolupracovníky a věrné 
příznivce. 

Moderátorka Frekvence 1 a modelka 
Diana Kobzanová nafotila odvážné foto-
grafie, které vás budou provázet celým 
rokem 2011! Těšte se na dlouhé nohy, 
svůdný dekolt a trochu krve! Kalendář 
naše dlouhonohá kráska nafotila pro 

dobrou věc. Výtěžek z prodeje kalendáře poputuje na výcvik 
asistenčních psů Helppesu.

Křest kalendáře se konal v Malých Číčovicích v penzionu V polích 
a byl opravdu stylový. Organizátoři mysleli na všechno... dokonce 

Helppsík

Křest kalendáře Diany Kobzanové 
aneb 

aukce ve prospěch Helppesu
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Vpravo spokojená Zuzana Daušová 
s Dianou Kobzanovou.

Licitátor dražby fotografie dokázal přítomné 
vyhecovat na neuvěřitelných 176 000 Kč

Kmotrem kalendáře byl slovenský 
producent a manažer Jaro Slávik
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i na to, v jakém oblečení mají hosté 
přijet. V tomto případě byl přede-
psaný „venkovský styl“. „Bylo to 
nádherný,“ jasně a stručně zhodno-
tila akci Zuzana Daušová, ředitelka 
Helppesu. „Všichni, kteří tam byli, 
nejen z týmu kolem kalendáře, ale 
i hosté, byli milí, happy, přišli se 
evidentně pobavit, prostě super. 
Fotka se vydražila za 130 000 Kč 
plus dalších 46 000 se vybralo do 
ošatky. Takže celková částka je 
176 000! Licitátor byl výborný, lidi 
skvěle hecoval a bombasticky mu 
u toho sekundoval Ruda z Ostravy, 
který přijel zazpívat a úžasným způ-
sobem všechny pobavil.“

Kalendář nafotil známý fotograf Vladimír Štross, kte-
rému asistovala dcera Nikola, jež je autorkou také jed-
né z fotografií, a to té s buchtami. Aby to Dianě na kalendá-
ři slušelo, o to se staral stylista a velký sympaťák Filip Vaněk. 

Kalendář Di 2011 je tištěný na re-
cyklovaném, pevném papíře a stojí 
399 korun. Objednat si ho může-
te výhradně na webu Frekvence 1 
www.frekvence1.cz/naha-diana-
kobzanova-kalendar-2011.shtml
P. S.

K reakcím na novinové články, 
ve kterých nám bylo doporučováno 
abychom se nad kalendářem zamy-
sleli, se snad ani vyjadřovat nebude-
me. Přijde nám žertovné, že ti, kteří 
nikdy na žádnou charitu nepřispěli, 
mají nejvíce mravokárné řeči... 

Produkci kalendáře Di 2011 měla 
na starostí vpravo stojící Jitka 

Moravcová 

http://www.frekvence1.cz/naha-diana-kobzanova-kalendar-2011.shtml
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O asistenčních psech 
jedná ministerstvo

Zlepšení situace zdravotně po-
stižených lidí. To je hlavním cí-
lem meziresortní pracovní sku-
piny, která se zabývá psy se spe-
ciálním výcvikem. Koordinuje ji 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR (MPSV) a nechybí ani 
zástupci organizací reprezentujících občany se zdravotním po-
stižením, uživatelů psů a subjektů, které psy cvičí – např. také 
Helppes.

Asistenční psi pomáhají handicapovaným lidem podobným způ-
sobem, jako psi vodicí. Na pořízení vodicích psů přispívá stát. V pří-
padě asistenčních psů, které užívají lidé s jiným těžkým zdravotním 
postižením než zrakovým, tomu tak není. MPSV však může (avšak 
nemusí) poskytnout dotace na sociální služby organizacím, které 
čtyřnohé pomocníky cvičí. 

V roce 2008 zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 
zprávu Problematika asistenčních psů v ČR. Studie mimo jiné navr-
huje, že by se měli zrovnoprávnit vodicí a asistenční psi tak, aby je-
jich držitelé čerpali stejné výhody. Pracovní skupina začala jednat na 
podzim 2009. Mimo jiné se shodla na tom, že pro zajištění kvalitního 
výcviku psů a náležité přípravy budoucího uživatele psa je třeba, aby 
organizace cvičící psy byla členem mezinárodní organizace, která 
sdružuje výcvikové školy. Současně by měl být také registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb. 

Pracovní skupina diskutuje také o právech a povinnostech uživa-
tele čtyřnohého pomocníka. Například se zabývá formou státní po-
moci a také tím, jaké vlastnosti a dovednosti musí pes mít. Jednat se 
mimo jiné bude i o okruhu lidí, kterým by pes se speciálním výcvi-
kem zlepšil kvalitu života a přispěl k jejich sociálnímu začleňování.
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Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 

Také letos jsme byli pozváni k účasti na charitativním bazaru, 
který každoročně pořádá Nadace Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97, který letos připadl na neděli 5. prosince. 

Celým bazarem letos výbor-
ně provázela Kateřina Hra-
chovcová a jako každý rok se 
bazaru zúčastnilo mnoho po-
máhajících organizací a také 
mnoho známých osobností, 

např. Hon-
za Potměšil 
se svou ro-
dinou, Ka-
teřina Bro-
žová, Jitka 
Čvančarová, Aneta Langerová a mnozí další.

V mrazech, které ten den panovaly, nebylo 
možné prostory kostela Pražská křižovatka vyto-
pit, proto jsme 
museli odjet 
před oficiál-

ním ukončením, protože jsme se 
báli o zdraví našich psů. Po ná-
vštěvě svaté trojice a veselého 
zazpívání vánočních písní a koled 
v podání paní Dagmar Havlové, 
moderátorky Kateřiny Hrachov-
cové, Jitky Čvančarové, Anety 
Langerové a dalších, jsme se roz-
loučili a rychle uháněli domů, do 
teplíčka.
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Kalendář akcí, aneb co jsme v roce 2010 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 
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 
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28. – 29. 5. 18. Národní abilympiáda a výstava ABI-REHA
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.   Mistrovství ČR 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
11. 9.  Sen zvířat
18. 9.  SUPER DEN 2010 
4. 10.  Týden pro neziskové organizace – MČ Praha 5 
5. 10.  Týden sociálních služeb – Hustopeče 
6. 10.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
7. 10.  Beseda a přednáška pro ZŠ Praha 13 
9. 10.  Světový den zvířat, Praha 4–Pankráck pláň 
20. 10.  Medical Fair Brno – Pro Váš úsměv 
22. 10.  Beseda a přednáška pro ZŠ Nymburk 
26. 10  Beseda pro děti MŠ Tetty – Praha 6
6. 11.  Narozeniny obchod. centra Praha–Chodov
8. 11.  Beseda a přednáška pro děti z družiny při ZŠ 
 Jiřího z Poděbrad 
11. 11  Beseda a přednáška pro děti z MŠ 
 U krtečka v Helppesu 
16. 11.  Přednáška pro Českou unii neslyšících 
23. 11.  Beseda a přednáška pro družinu při ZŠ Horní Počernice 
24. 11.  Beseda a přednáška pro děti z MŠ  
 U krtečka v Helppesu 
25. 11.  Beseda a přednáška pro děti ze ZŠ Mělník 
4. 12.  Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé)  pejsky 
5. 12.  Mikulášský charitativní bazar Nadace VIZE 97



8 Helppsík

Mikulášská pro všechny 
hodné (i zlobivé) pejsky

Již osmý ročník Mikulášské jsme 
připravili na sobotu 4. prosin-
ce v našem výcvikovém areálu. 
Vstupné bylo již tradičně dobro-
volné a jeho výtěžek bude pou-
žit ve prospěch těch klientů o. s. 

Helppes, kteří čekají na své čtyřnohé pomocníky – asistenční, 
státem nedotované psy. 

Letošní ročník byl konečně bez bahna, zato však hodně mrazivý. 
Podle slabší účasti bylo jasné, že mnozí majitelé se o své psy v ta-
kovémto mrazu bojí, a proto jsou radši doma. Na jednu stranu se 
jim nelze divit, ale na stranu druhou otužování je ku prospěchu ne-
jen psů, ale i lidí. Nicméně ti, kteří letos přišli, by se skutečně (při 
−9 ºC), dali nazvat „partou odvážných“. O to víc si ceníme účasti 
či návštěvy několika z našich klientů, protože většině z nich letos 
počasí účast znemožnilo – lidé s postižením se těžko doslova pro-
bojovávali do našeho areálu, protože okolní chodníky nebyly vůbec 
protažené a na place jsme sice vyhrabali ve sněhu cestičky, ale pro 
vozíčkáře byl i tak terén téměř zcela neschůdný.

Po vstupní prohlídce panem doktorem Lukášem Duchkem, které-
mu tímto moc a moc děkujeme nejen za tuto akci, ale za celoroční 
vzornou péči jeho veterinární kliniky VetCentrum o naše psí svěřen-
ce, zahájila letošní mikulášskou „svatá trojice“ a psí slečny i kluci 
museli, aby dostali dárečky, něco předvést – podat pac, zatancovat, 
ukázat bříško, zaštěkat... Ti, na které jejich majitelé „napráskali“, že 
zlobili, museli dáním packy slíbit, že už budou hodní. 

Každoročně je úžasné sledovat psí výrazy při předstoupení před 
„svatou trojici“ – v očích psů se objevují stejné výrazy jako v očích 
dětí. Někteří jsou úplně vykulení, někteří se snaží tvářit statečně, jiní 
se schovávají za majitele. Je zajímavé, že většinou ti, o kterých majitel 
řekne, že byli hodní, se tváří daleko statečněji než ti, které jejich ma-
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jitelé přihlásí do kategorie zlobivců. Asi 
jsou si vědomi svých hříchů.
Pro nepřízeň počasí jsme museli zrušit 
soutěž Mikulášské hopsání, protože ve 
sněhu a námraze by byla tato soutěž ne-
bezpečná nejen pro lidi, ale i pro psy. 

Velmi si vážíme účasti slečny Barbor-
ky Čelanské s její čtyřnohou asistentkou 
Kačenkou, která se svými rodiči přijela 
až z Havlíčkova Brodu. A holkám se 
to vyplatilo J – Barča se stala jednou 
z vítězek celého sedmiboje a suverén-
ní vítězkou v aportu čertova kopýtka. 
Kačenka se předvedla jako správný asi-
stenční pes a jako jediná ze všech účast-
níků buřta své paničce přinesla neporušeného a podala ho nahoru na 
vozíček přímo do ruky.

 Letos se prokázalo, že soutěže jsou koncipovány skutečně tak, 
že mohou soutěžit společně handicapovaní a zdraví majitelé psů 
a že handicap soutěžících neznamená vůbec žádné omezení. Letošní 
ročník má v sedmiboji dva vítěze, kteří měli naprosto shodný počet 
bodů – jeden zdravý majitel psa a jedna vozíčkářka.

Ceny pro účastníky byly nezvykle bohaté a naše poděkování patří 
tradičnímu sponzorovi našich akcí, našich psů a klientů, firmě A-Vet 
a letos také nově firmě Pedigree, které pro soutěžící pejsky připravi-
ly skutečně nádherné ceny. 

Poděkování patří i projektu Můj hrdina, který nám věnoval pro 
soutěžící vykrajovátka na cukroví v podobě zvířátek, takže předpo-
kládáme, že v mnohých rodinách účastníků budou mít letos cukroví 
ve tvaru pejska či kočičky J. Děkujeme také mediálním partnerům 
za jejich zájem a účast. Letošní mikulášskou besídku natočili pro 
své diváky TV Praha 5 a TV Praha 13 a reportáž si přišla udělat paní 
redaktorka Míša Jendruchová ze Psích kusů.

Po skončení soutěží a vyhlášení vítězů přijely opožděně další 
účastnice – paní Petrová s dětmi a svou psí asistentkou Maruškou 

Jedna z disciplín Mikulášského 
sedmiboje – Za Prahu čistější 
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a malá Klárka Przbylová se svou psí pomocnicí Nettynkou. Klárka  
přijela v doprovodu maminky a sestry až z Horní Suché u Havířova. 
Ač už všichni z pořadatelů a pomocníků byli naprosto zmrzlí, nedalo 
nám to a uspořádali jsme pro paní Petrovou a Klárku (za kterou sou-
těžila maminka) soukromé druhé kolo mikulášských soutěží. Škoda, 
že se jim nepodařilo přijet včas, protože by se bez pochyby umístily 
na předních místech. Maruška i Nettynka suverénně přinesly buřty 
– kdyby byly v „regulérní“ soutěži, tak by všechny tři soutěžící psí 
asistentky bojovaly o vítězství mezi sebou. Samozřejmě si odvezly 
také krásné ceny a když jsme viděli, s jakou vervou a nadšením se 
obě dámy do soutěží vrhly, tak jsme ani na chvíli nezalitovali, že 
jsme jim umožnili absolvovat všechny soutěžní disciplíny a ač naše 
těla už byla totálně promrzlá, zahřálo nám to dušičky. 

Obrovské poděkování patří všem pořadatelům a pomocníkům – 
pracovníkům organizace, dobrovolníkům a kamarádům, kteří se na 
přípravě a průběhu celé akce podíleli.             Zuzana Daušová

Mikulášský sedmiboj
Andělská dráha (chůze s klapkami na očích a s bílou holí) – psovod se psem na 
vodítku projde s neprůhlednými klapkami na očích určenou trasou a musí splnit dané 
úkoly 
Předsváteční údržba kondice – sedni, lehni, vstaň – provádí společně oba – psovod 
i pes. Hodnotí se způsob, rychlost a elegance provedení. Vozíčkáři můžou za sebe 
určit náhradníka nebo musejí provést „pantomimicky“. 
Andělské přijímání (chytání pamlsků) – pes je na volno, nebo ho může držet po-
mocník – psovod hází psovi pamlsek – piškot – ze vzdálenosti 2 metry..
Výlov vánočního kapra (lov vánočního krocana) – v případě, že nebude mrznout, 
loví se kapr, v případě mrazu se loví krocan. Psovod sedí na invalidním vozíčku, pes 
je vypuštěn z vodítka a vyslán ke „kádi“ s kaprem nebo ke „kurníku“ s krocanem. 
Kapra (nebo krocana) musí pes ihned chytit a přinést psovodovi. 
Půst – pes je odložen nebo ho drží pomocník psovoda na startovní čáře. Psovod 
probíhá „bufetovou uličkou“, ve které jsou „nastraženy“ dobrůtky, doběhne na její 
konec a přivolá jedním povelem psa. Pes by měl uličkou proběhnout, aniž by „spa-
pal“ mňamky (ty nesmí „sežrat“ ani psovod). 
Pekelné menu – psovod má na očích neprůhledné klapky. Psovodu a psu je předlože-
no 5 dobrůtek (vhodných pro psa i člověka) a je pouze na psovodu, co sní pes a co on 
sám.. Hodnotí s rychlost provedení – psovod a pes mají na tuto disciplínu 1,5 minuty.
Za Prahu čistější – hod psím hovínkem. Na zemi je položené „psí hovínko“, psovod 
ho musí nabrat na lopatku a hodit do koše. 
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Soutěž
Aport čertova kopýtka – aneb aportování buřta 
Psovod sedí na invalidním vozíčku a drží psa za obojek – bez vodítka, nesmí pře-
kročit (přejet) startovní čáru – tyčku na zemi, na pokyn startéra odhodí buřta na 
vzdálenost minimálně 2 metry a podle svého uvážení (možno ihned) vypouští psa 
s povelem pro přinesení aportu – buřta zpět. Vyhrává pes, který přinese celého buřta 
a neporušeného buřta předá psovodovi. 

Pekelné menu – chleba, psí 
pamlsek Frolík, černá oliva, 

okurka a  fazole

Lov vánočního krocana Svatá trojice a Kačenka 

Aport čertova kopýtka – aneb aportování 
buřta. Vyhrává pes, který přinese celého buřta 
a neporušeného buřta předá psovodovi.
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Sledujte internetové stránky
www.helppes.cz 

naleznete na nich veškeré aktuální informace

Milí přátelé, kamarádi a příznivci Helppesu, 
přejeme vám všem veselý konec roku a v roce příštím hlavně hodně 
zdraví nejen vám, ale také vašim pejskům.
Letošní PF nám nakreslil kreslíř a grafik Mirek Vostrý, který ji naší 
organizaci daroval. Mockrát děkujeme! Co všechno Mirek Vostrý 
umí se můžete dozvědět na jeho stránkách www.mirekvostry.cz.


