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Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum 
výcviku psů pro postižené o. p. s. ® vám letos nabízí 
své první vydání čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. Více 
se dočtete na následujících stranách.

Helppsík

Ocenění zakladatelsky centra Helppes
Celkem šest významných občanů narozených, žijících či pracují-
cích v městské části Prahy 5 obdrželo z rukou představitelů rad-
nice Záslužné medaile. 

Tyto medaile jsou nejvyšším 
možným oceněním městské 
části Praha 5. „Toto ocenění 
vyjadřuje vděčnost a díky spo-
luobčanům, kteří se v různých 
oblastech zasloužili o naše 
město. Jsme zavázáni těm, pro 
něž je práce více než zaměst-
nání, je pro ně posláním. Za tě-
mito lidmi zůstává stopa jejich 

S kyticí Zuzana Daušová 
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Všem,
kteří nás podporujete, 
mnohokrát děkujeme!!!
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nadání a hlubokého osobního nasazení,“ uvedl starosta Prahy 5 Mi-
roslav Zelený.

Jednou ze šesti oceněných byla také naše paní ředitelka Zuzana 
Daušová. Upřímně jí gratulujeme a nabízíme čtenářům rozhovor, 
který s ní vedl v roce 2006 náš velký fanoušek fotograf Jan Šimeček.

Jak vypadala cesta, která vás vedla k tomu, abyste se stala pro-
fesionální cvičitelkou psů?

Rodiče psa neměli. Pocházím z „kumštýřské“ rodiny. Babička 
hrála ochotnické divadlo, máma vystupovala ve vesnickém divadle. 
Přátelila se s Yvettou Simonovou a Milanem Chladilem. Byla jsem 
tedy vedena „uměleckým směrem.“ Ve čtyřech letech jsem dostala 
roli ve filmu režiséra Oldřicha Lipského Happy end, kde jsem uplat-
nila svůj dětský temperament. Chodila jsem do baletu. I na piano 
mě učili. Ve skutečnosti mě to však táhlo ke zvířatům. Chtěla jsem 
samozřejmě pejska. Někdy v první třídě jsem měla nejprve kočku. 
Dnes již nevím, proč jsem jí tehdy dala jméno Fisibulus. Nedlouho 
poté jsem venčila psy v širokém okolí. 

Ve třinácti letech mi máma koupila prvního psa – německého ov-
čáka, se kterým jsem začala chodit na cvičák. První rok se mi tam 
vůbec nelíbilo, ale když mi bylo patnáct všechno se obrátilo a já dala 
cvičáku přednost i před tanečními. V osmnácti letech jsem startovala 
na prvním mistrovství mládeže ve výcviku psů. 

V různých zaměstnáních jsem se trápila, sedět v kancelá ři mě ne-
bavilo. Po roce 1989 jsem si hned zažádala o živno stens ký list. Jed-
nou z největších „člověčích výher“ je, když se vám celo životní láska 
a koníček změní v povolání.

Co byste poradila těm, kteří se chtějí stát cvičiteli psů?
Poměrně důležité je, jestli má tazatel talent a cit pro výcvik psů. 

Pokud tomu tak je, je téměř jedno, kterou oblast kynologie zvolí. 
Se vzděláním je trochu problém. Na zemědělské škole existuje obor 
Speciální chovy, nicméně doporučila bych raději školu, která je te-
maticky zaměřena na péči o lidi s handicapem. Cit pro psa vám ale 
stejně žádná škola nedá. 
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Kolik máte vlastních psů a jaké plemeno je 
vašemu srdci nejbližší?

Moje maminka vždycky chtěla boxera. Já si 
ho ale nikdy nepřála. Nejraději mám německé 
ovčáky a nyní vlastním svého druhého belgic
kého ovčáka. Malinois je plemeno ohromně 
kontaktní. Tito psi se rádi pro cokoliv nad-
chnou a nesmírně dobře pracují. Teď má čtyři 
psy. Před lety jsme cvičili i zmiňovaného bo-
xera jako vodicího psa a velice se osvědčil. 

Helppes klade velký důraz na prezentaci na veřejnosti…
Je třeba, aby se veřejnost dozvídala o existenci psů pomáhajících 

spoluobčanům s handicapem. Našeho každoročního zářijového Su-
per dne se vedle klientů účastní i umělci a populární osobnosti. Ti 
zajistí pozornost nejširší veřejnosti i médií. Pro klienty s handicapem 
je určitě milé, když jim psa předává jejich oblíbený umělec. Který to 
je, to se dá zjistit u rodiny a přátel. Potom se snažíme osobnost požá-
dat o předání psa. Vše je samozřejmě pro našeho klienta do poslední 
chvíle překvapení. 

Jak řešíte situace, kdy začíná stárnout a ztrácet zrak vodicí nebo 
asistenční pes?

Předáváme psy s předpokladem, že budou co nejdéle sloužit. Mají 
všechna potřebná vyšetření. Pes však zestárne. Člověk si většinou 
na psa vytvoří ještě silnější citovou vazbu než člověk zdravý. Nastá-
vá tedy problém. V Anglii to například řeší tak, že v osmi nebo devíti 
letech věku psa dostává klient nového psího pomocníka. Zajímavé 
je, že v některých zemích existují i pořadníky zájemců, kteří se ují-
mají těchto zestárlých psů a umožní jim dožít v té nejlepší péči. Pro 
tyto lidi je čest postarat se o takového psa. U nás, pokud je to možné, 
si klient opatří druhého psa a nechá si pak oba. Někdy si zestárlé-
ho psa vezmou na dožití příbuzní našeho klienta. Pes, který proká-
zal svému majiteli službu, má zcela jistě právo na důstojné dožití. 
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Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 
naleznete na nich 

veškeré aktuální informace

Dá se odhadnout, kdy bude pes pomá-
hající člověku s handicapem minulostí 
a jeho úkoly převezme technika?

V mnoha úkonech dokáže technika psa 
velmi dobře nahradit. Nikdy však technika 
nedokáže nahradit kontakt s přírodou. Mů-
žete mít doma robota, který vám uvaří čaj. To 
se pes nikdy nenaučí. Dovedou to ale asistenční opičky, které umějí 
i vyndat kazetu z videa. Dokážou nalít a podat čaj… Dá se předpo-
kládat, že v nedaleké budoucnosti pes dokáže jen třetinu toho, co 
robot. Ale jde o přítomnost živého tvora. Na robota bude určitě dál-
kový ovladač. Nikdy se však nestane podnětem k rozvíjení jemné 
motoriky. Živé zvíře je velikou motivací. Měli jsme klienta, kde pes 
řešil problém se samotou a stal se významným podnětem k rehabili-
taci. V době, kdy byla manželka v zaměstnání a děti ve škole, nezů-
stal díky své asistenční fence sám. 

Pes není jen pomůckou, která vykoná určitý naučený úkon. Doká-
že také zrušit bariéry mezi zdravými a nemocnými lidmi. Když na-
stoupím s vodicím psem do tramvaje, lidé nepoznají, že jde o výcvik 
a já je mohu pozorovat. Je zajímavé, že většina kolemstojících se 
začne usmívat. Studie dokazují, že polohování se psem, prohřívání 
spastických končetin nedokáže nahradit umělé teplo. Infračervené 
záření, ani láhve s teplou vodou psa nenahradí. Je dobré, že se tech-
nika vyvíjí, ale myslím si, že psa nenahradí nikdy.

Text a foto: Jan Šimeček
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Soutěž Žihadlo roku 2013
... soutěž o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou reklamu 
zná své vítěze.

Nejpovedenější veřejně prospěšnou kampaň vybrala ze šestnácti 
nominovaných kampaní i veřejnost. Lidé prostřednictvím online 
hlasování na webových stránkách www.zihadloroku.cz poslali 
za deset hlasovacích dní nejvíce hlasů rozhlasové kampani „Super 
den“ organizace Helppes – Centra výcviku psů pro postižené, pro 
kterou ji vytvořila reklamní agentura Scholz & Friends Praha. 

„Do hlasování veřejnosti se letos zapojil rekordní počet lidí. 
Vítězná kampaň Super den dostala 3 004 hlasů,“ řekl Jiří Kučera, 
ředitel obecně prospěšné organizace Neziskovky.cz, která soutěž již 
sedm let pořádá.

Zdroj: www.zihadloroku.cz
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helppes.cz 
nebo 

facebook
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Nadace Naše dítě pomáhá...
Music therapy I. byl název benefičního 
večera, který ve prospěch našeho výcvi-
kového střediska uspořádala nadace Naše 
dítě. Bez nároku na honorář vystoupili 
například Marek Ztracený, bývalá Miss 
Jitka Válková, kapela Sixin, Jan Bárta 
a Bůhví nebo Noise Trap. Večer zpestřily 
módní přehlídky z dílen návrhářek Petry 
Brzkové a Ekateriny Saviny. 

Výtěžek večera byl určený 
na podporu výcviku asistenční-
ho psa pro malého šestiletého 
Alexe. „V případě tohoto stateč-
ného chlapce se snažíme a díky 
umělcům, kteří vystoupí zadar-
mo a vlastně organizují spolu 
s nadací tento večer, aby se vy-
brala částka, která usnadní Ale-
xovi život, protože to je na asi-

stenčního pejska, na kterého se těší a který mu určitě pomůže při 
jeho diagnóze, to znamená, že 
pokud by přišel záchvat, či ja-
kákoliv indispozice, tak tento 
pejsek zaštěká a upozorní rodi-
če, že se něco děje,“ vysvětlu-
je ředitelka Nadace Naše dítě 
Zuzana Baudyšová (na fotu 
vpravo). „Celý výtěžek půjde 
na nákup asistenčního pejska. 
Druhý rozměr toho koncertu je 
velká morální podpora a solidarita s celou rodinou, protože diagnóza 
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vyžaduje, aby rodiče byli stateční a zároveň, aby cítili širokou pod-
poru lidí dobré vůle, takže je to o financích a zároveň je to i o vyjád-
ření velké podpory rodičům a malému Alexovi.“

Na benefičním večeru, který uspořádala Nadace Naše dítě ve spo-
lupráci s Janem Bártou, se podařilo vybrat 80 251 Kč. Děkujeme!

Zdroj: www.budupomahat.cz
Foto: Ivan Navrátilík 

Začátkem prosince loňského roku se konala již 
tradiční „Mikulášská pro všechny hodné (i zlo-
bivé) pejsky“. Celkem si přišlo pro nadílku 
dvacet šest psisek. Všichni si odnesli nádher-
né dárečky od našich sponzorů (Brit, Pivovary 
Staropramen, Hill’s a Key dental zubní klini-
ka), kterým mnohokrát děkujeme!

Odpoledne se zájemci zúčastnili Miku-
l á š ského 
p ě t i b o j e 
a aportu Luciferovy 
uzeninky. Soutěžilo 
dvacet psíků. Umís-
tění v soutěžích: 
vítězkou pětiboje se již po něko-
likáté stala Katka Řejhová s kří-
ženkou Dianou, i když letos to 
neměla vůbec snadné. Plný počet 
bodů jako Katka s Dianou měla 
ještě Eva Vašková s malou pud-
ličkou Zorkou. O první místo se 
muselo losovat a štěstí přálo Kat-

Mikulášská se (zase) vydařila...
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ce. Eva se Zorkou 
tedy místo druhé 
a třetí byli zástupci 
klientů Helppes – 
Barborka Reiterová 
s asistenční fen-
kou zlatého retrí-
vra Eliškou. Bar ča 
s Eliškou pak byly 
naprosté špičky také 
v aportu Lucifero vy 
uzeninky.

Za ceny do soutě-
ží ještě jednou děkujeme na  šim sponzorům. Bez nich, ani bez dobro-
volných spolupracovníků, by se takové akce konat nemohly. 

Všem děkujeme!
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Charitativní sbírka volejbalistů
„PINKÁME PRO“

Tato sbírka vznikla z iniciativy 
hráček a hráčů volejbalové re-
prezentace České republiky.
Také v letošním roce budeme 
společně PINKAT PRO Honzu 
Serbuse, trpícího vážným one-
mocněním postupného řídnutí 
a lomivosti kostí (osteogenesis im-
perfecta). Cílem je vybrat celkem 
211 131 Kč. Na konci února 2014 
bylo vybráno 192 476 Kč.

Děkujeme!

Jak můžeme přispět?

1)  bankovním převodem na účet projektu, č. účtu: 
215951882/0300, variabilní symbol 442011

(variabilní symbol je nutné uvádět pro potřebu evidence došlých 
plateb; možnost individuálních darovacích smluv na vyžádání)

2)  příspěvkem v hotovosti do úředně zapečetěné kasičky 
na vybraných volejbalových akcích 

(utkání reprezentace ČR, antuková liga, akce ABV, semináře a kempy, 
volejbalové turnaje + areály atd. ...)

Tímto pilotním projektem bychom rádi odstartovali tradici 
dobročinné aktivity celého českého volejbalového hnutí a začali 

pravidelně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

Bylo by skvělé, kdyby si všichni aktivní i pasivní příznivci 
volejbalu a sportu obecně, vzali tento projekt k srdci.
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Projekt 

Vzdělávání a mobilita v Praze 
pomáhá Pražanům se zdravotním postižením 

odstranit překážky a zlepšit dostupnost vzdělávání 
a zaměstnávání.(Projekt není určen studentům.)

Klientům nabízíme bezplatnou přepravu do a ze 
zaměstnání, případně za vzděláváním nebo na kurzy.

Jezdíme na území hl. m. Prahy, vozy jsou upraveny pro 
přepravu lidí se zdravotním postižením. Vozy jezdí s pro
školeným asistentem, který pomáhá klientům při nástupu 
a výstupu.

Projekt je určen pro spoluobčany uznané ČSSZ 
za invalidní v 1., 2. příp. 3. stupni nebo držitele průkazu 
TP, ZTP a ZTP/P ve věku 18 – 65 let, kteří mají trvalé 
bydliště na území hl. m. Prahy, nebo se v Praze více než 
půl roku zdržují či pracují. 

Počet cestujících je limitovaný kapacitou našeho vozového parku.

Více informací na www.vmpraha.cz
Příležitostnou přepravu si můžete objednat vždy 
nejméně 24 hodin předem na těchto kontaktech:

pondělí – pátek: 7 – 17 hodin
zelená linka 800 888 539 

e-mail: dispecink@vmpraha.cz
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Třetí rok s Ralfem
Již třetím rokem sdílím se svým psím po-
mocníkem všední i nevšední zážitky ži-
vota. Jistým způsobem se sobě navzájem 
neustále přizpůsobujeme, tím se zdoko-

nalujeme a rozšiřujeme svou nezávislost 
a s tím spojenou soběstačnost. 

Tato soběstačnost, která samozřejmě nikdy nebude 
absolutní, se týká nás obou. Je to věc, která je pro nás velmi důležitá, 
nejen pro naše společné fungování, ale dovoluje nám to se sobě více 
přiblížit a tím také rozšířit naše schopnosti. 
Prvním velkým posunem bylo sundání ohlávky. Vyplynulo to v pod-
statě samo od sebe. Vždy, když jsme se někde zastavili na delší dobu 
a Ralf měl klidový režim a ležel, napadlo mě, že bude mít větší po-
hodlí bez ohlávky, což je pochopitelné. Zprvu jsem vždy někoho po-
prosil, aby mu ji sundal. I při pouštění na volno je nutné sundat a poté 
i odepnout karabinu z obojku. Manipulace s karabinou je však pro 
mnohého tetraplegika nepřekonatelnou překážkou. 

Ohlávka se skládá ze dvou ok, jedno se dává okolo krku a druhé 
na čumák. Je to velice užitečná pomůcka, zvláště ve městě a v mís-
tech, kde se pohybují lidé. Pes je s ohlávkou lépe ovladatelný a dává 
si také větší pozor na elektrický vozík. Nedochází tak k tahání a ne-
žádoucímu kontaktu psa s koly vozíku. Není to nic, co by ho jakkoli 
omezovalo. Právě naopak. Svým způsobem ohlávka zajišťuje bez-
pečnost a hladký průběh procházek, návštěv společenských akcí, ale 
i běžného provozu našeho života.

Vítězství nad „hmotou“
Jednoho dne jsem při rutinním venčení zkusil Ralfovi ohlávku sun-
dat sám. Nebylo to snadné, ale zvládli jsme to. Nejdříve jsem ji se-
jmul z čumáku a pak přetáhl přes hlavu. Neusnul jsem na vavřínech 
a zkusil jsem ji i nasadit. Nezapomeňme, že Ralf musel mít v té 
chvíli nervy z oceli, protože mi to nešlo. Poté, co jsem to aspoň 
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jednou zopakoval a neustále Ralfa ve správnou chvíli chválil, se 
mě zmocnilo zvláštní uspokojení. Tato práce nyní patřila jen mně! I 
na Ralfovi bylo vidět, že si uvědomoval, že to dělám já a ne nikdo 
jiný. Že se zanedlouho posunem i přes karabinu, by mě ani ve snu 
nenapadlo… 

Finský hák
Úplnou  náhodou jsem na internetu narazil na finský hák, který se 
používá v severských zemích, kde jsou karabiny na závodech psích 
spřežení dokonce zakázány. Jejich mechanismus by totiž mohl za-
mrznout a psa by již nebylo možné odepnout. Tvar háku mě zaujal 
a hned jsem ho objednal. Po přidání provázku jsem byl schopný ho 
uchopit a manipulovat s ním. Další venčení jsme to šli vyzkoušet. 
Výsledek nebyl jistý. Pro připnutí Ralfa je nutné, aby seděl na přesně 
určeném místě vedle mě. Nahnu se k němu a přitáhnu si oko oboj-
ku, aby mířilo směrem ke mně. Uchopím hák za přidaný provázek 
a zaháknu za oko obojku, obojek pak otočím znovu okem dolů, pak 
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nasadím ohlávku a je to. Samozřejmě, že jsem to musel několikrát 
opakovat, aby nám to šlo rychleji a snadněji. 

Snad nemusím rozebírat, co pro nás oba znamená, že jsem po dvou 
letech s Ralfem zvládl snad nejdůležitější věc, jakou je odpoutání 
a připoutání psa. Rozhodně to pro nás není samozřejmostí. O to větší 
nám to přináší radost. Jdeme ven a můžu Ralfa pustit, zavolat a při-
pnout. I přes četné zdravotní problémy, které mě v loňském roce 
postihly a nutily nás být občas na delší čas doma, nezahálíme a tré-
nujeme. Doma, venku, ale i ve společnosti. Ralf je mi neustále k dis-
pozici a já jemu. Je to plnohodnotné partnerství člověka a psa, které 
je stvrzené naší oboustrannou snahou, přináší ovoce a samozřejmě  
vysněnou samostatnost a soběstačnost. 

Bohumil Sokol

Kalendář akcí aneb, 
co jsme už stihli v roce 2014
28. 2. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ U Krčského lesa
17. 2. Kurz „Komunikační/prezentační dovednosti“ – díky hlasování 
veřejnosti jsme se s 1205 hlasy stali absolutním vítězem soutěže 
NEZISKOVKY NA APPLAUSu a získali tak nejen další měsíc vysílání 
rozhlasového spotu zdarma na radiu Applaus, ale také 50% slevu 
na vzdělávací kurzy „Komunikační/prezentační dovednosti“.
10. 2. Kurz „Mediální trénink“ 

29. 1.  Seminář – Metodika hodnocení spolehlivosti NNO

22. 1. Vzdělávací program pro ZŠ Kbely

20. 1. Music Therapy I. 

13. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ a ZŠ praktická v Horních   
Počernicích

6. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ Smíškov – Klánovice 
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@ @ @ Labradorka Megy je číslo... @ @ @

Musíme se s vámi podělit o jeden z dalších úžasně popsaných 
příběhů asistenční signální fenky Pegy  Megy. Příběhy píše 
maminka našeho klienta Jakuba... 
 
Byla zima, venku plno sněhu, někdo z něj měl radost (Megy) 
někdo ne (manžel Pavel). Měli jsme pocit, že lítání Megy venku 
v zimě ji nevyčerpává. Naopak, že ji nabíjí. Čím víc běhala, tím 
byla divočejší, nadšenější, uši nahoru, chlupy naježené. Chtěla 
házet balónek. Utahala nás postupně všechny. Když došly síly 
i poslednímu a Megy pochopila, že se jde domů, zavrtávala se 
do sněhu a snažila se splynout s hromadou, kterých bylo po zahradě 
několik. Hlavně nejít domů do tepla. 

Že tam byla nakonec moc ráda, to nám dosvědčí přiložená fotka. 
Nemyslete si, že ji takhle někdo naaranžoval, kdepak! Megy je 
pravý gaučový povaleč. Ona ví, jak si užít život! 

Možná si vzpomenete, jak vypadala její první noc u nás. Moc 
dobře věděla, že budou platit taková pravidla, jaká nám nastaví. 
Takže po hodině a čtvrt dlouhém vyčerpávajícím boji (hlavně pro 
syna Jakuba) skončila v posteli. 

Ráno si prohlédla zbytek domu a zahradu a usoudila, že 
nedopadla nejhůř. Když všem svými pracovními kousky předvedla, 
že ona není žádný „čokl od boudy“, dala nám jasně najevo, že ležet 
na zemi pro ni nepřipadá v úvahu. 

Vybrala si dvojgauč. 
Zkontrolovala, jestli jsou polštářky na obou stranách a ulehla. 

Od Té doby chraň bůh všechny návštěvy, které by si chtěly sednout, 
když se Megy chystá ulehnout. 

Máme své hosty rádi, takže v době návštěvy Megy zavíráme 
do prvního patra. Přijde na to, jak dlouho tam musí být zavřená, 
podle toho nám odpustí buď hned nebo za nějakou dobu. Ještě je 
jedna cesta, jak si získat zpět její náklonnost. Mít něco v ruce... 
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Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz nebo facebook 

naleznete na nich veškeré 
aktuální informace

Někdy máme pocit, že čumák musí mít plechový, protože kde všude 
je schopná ho strčit, aby vyšťourala kousek něčeho, co nám upadlo 
a zapasovalo se to někde pod skříňku. Hlavně, že je to k jídlu! Jídlo je 
její největší vášeň. 
Jak se vám líbí spokojená Megynka?  
Nebojte se, fotili jsme opatrně, abychom ji nevyrušili...
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Plánovaný rekord v po-
čtu nejvíce zapálených 
prskavek v jednom 
čase na jednom místě 
sice překonán nebyl, 
ale akce byla krásná. 
Na náměstí se sešlo 159 
„prskavkářů“. Jelikož 
byla tato krásná akce 
tak trošku benefiční – 
výtěžek ze vstupného 
podpořil výcvik asis-
tenční zlaté retrívřice 
Enie pro Martina tr-
pícího autismem, tak 
jsme tam samozřejmě 
nemohli chybět. Enie 
a labrador Diego pre-

zentovali práci asistenčních psů a Spike se mazlil s účastníky.

Prskavka Hodonín
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Přátelé,
to je z letošního prvního čísla Helppsíka všechno.  
Přejeme vám všem v letošním roce hlavně hodně 
zdraví. Mějte se všichni moc hezky, užívejte si pří-
rody, opatrujte se a nad stránkami našeho bulleti-
nu se těšíme na shledanou. 

Máme vás všechny moc rádi.
Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních a vodicích psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické 
zpracování Bohdan Bezvoda, fotografie archiv o. p. s. Helppes, Jan Šimeček.

Nás, šarpeje, jako 
vodicí nebo asistenční 

nejspíš neuvidíte


