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ADRESA:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.p.s.
Hvozdnice 147
252 05 Hvozdnice
Česká republika

ADRESA VÝCVIKOVÉHO AREÁLU:
Plzeňská ulice, Praha 5 – Motol
IČ: 26550105
DIČ: CZ26550105

WEB:
www.helppes.cz 

FACEBOOK: 
https://www.facebook.com/helppes

E-MAIL:
info@helppes.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 
ČSOB, Anglická 20, 120 00, Praha 2

ČÍSLA ÚČTŮ:
Číslo běžného provozního účtu: 175188017/0300
Číslo účtu veřejné sbírky: 215951882/0300
Číslo účtu fundraisingového projektu: 245457738/0300

HELPPES – CENTRUM VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ O.P.S.
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Posláním neziskové organizace Helppes je integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a kolektivu, 
jejich návrat do aktivního života, zařazení do vzdělávacího či pracovního procesu, rozšíření možností při 
sebeobsluze, získání větší soběstačnosti, nezávislosti, sebevědomí, svobody a bezpečí. To vše pomocí psů se 
speciálním výcvikem.

ČLENSTVÍ V ORGANIZACÍCH
Helppes je členem:
Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)
Assistance Dogs Europe (ADEu) 
Assistance Dogs International (ADI)

DŮLEŽITÁ ZMĚNA: 
V  návaznosti na změnu občanského zákoníku došlo v  roce 2013 ke změně právní formy naší organizace 
z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Zároveň se změnou právní formy došlo i ke změně 
sídla společnosti.
S  účinností od 10.10.2013 byla do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Městským soudem 
v  Praze oddílu O, vložky 1221 zapsána obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené, o.p.s., IČ: 26550105, se sídlem Hvozdnice č.p.147, 252 05 Hvozdnice.
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Zuzana Daušová
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Zakladatelé
Zuzana Daušová
Veronika Paldusová

Správní rada
Adéla Krausová – předsedkyně 
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič 
Martin Pivoňka

Dozorčí rada
MUDr. Jitka Suchá – předsedkyně 
Veronika Paldusová
Marina Krettová

Zaměstnanci organizace
Zuzana Daušová – ředitelka a vedoucí výcviku 
Natálie Nováková – asistentka ředitelky
Veronika Paldusová –  PR manažerka, správa sociálních sítí, koordinace vedení práce s  dobrovolnými 

spolupracovníky, péče o psy ve výcviku, vedoucí canisterapie
Pavlína Kotačková – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Kateřina Kadlecová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Bc. Zuzana Rajtrová – pracovnice v sociálních službách, trenérka psů
Jaroslav Karas – správce areálu, bezpečnost práce
Alena Houšková – péče o psy ve výcviku, úklid 
Vlasta Chroustová – péče o psy ve výcviku, úklid

Realizační tým, odborné poradenství, spolupracovníci organizace
Mgr. Pavla Dorničová – instruktorka kurzů Obedience
Jana Fajfrlíková – sociální pracovnice
Ing. Martina Helclová - instruktorka kurzů společenské výchovy psů, rozhodčí
MgA. Petra Lekešová-Krajčinovič – mentální koučink, odborné poradenství
Adéla Krausová – vedoucí PR, dobrovolná spolupracovnice
MVDr. Barbara Lenská – VETLIFE Kladno 
JUDr. Vladimíra Pajerová – odborná spolupráce
Regina Samlíková – instruktorka kurzů společenské výchovy psů
MVDr. Marta Skrejvalová – instruktorka kurzů společenské výchovy psů
Jana Smidová – rozhodčí 
MUDr. Jitka Suchá –  odborná poradkyně, lékařka Psychiatrické léčebny Bohnice, znalkyně v oboru psychiatrie
Zuzana Trankovská – vedení a zpracování bulletinu Helppsík
Jiřina Volšická – rozhodčí, spolupráce v oblasti canisterapie
Ing. Julia Zlejšia – rozhodčí
Bc. Stanislav Beníšek –  odborná spolupráce v  oblasti metodiky výcviku a  welfare psů, tvorba „know how“ 

a metodiky v oblasti výcviku signálních psů pro diabetiky, rozhodčí
Milan Doktor – rozhodčí
MVDr. Lukáš Duchek – VetCentrum, veterinární péče o psy ve výchově a výcviku
Lubomír Jonáš – rozhodčí
Miroslav Konvalina – moderátor akcí, dobrovolný spolupracovník, Čestný člen
Miroslav Melichar – rozhodčí
Martin Pivoňka – správce IT, odborný poradce, dobrovolný spolupracovník
Jan Šimeček – fotograf, dobrovolný spolupracovník
Jiří Šiška – odborná spolupráce
Jaroslav Šmolík – odborná spolupráce
Antonín Valentin – rozhodčí 
Allen Vidras – tvorba webových stránek, dobrovolný spolupracovník

Dobrovolná spolupráce 
Petr Bartoš, Petra Benešová, Erika Bílková, Vladimíra Brettová, Jana Čermáková, Hana Černá, Petra Drábková, 
Barbora Hájková, Martin Hanyš, Dalibor Holý, Eliška Jaňourová, Markéta Jansová, Michal Kalousek, Marina 
Krettová, Ladislav Kričfalušij, Iva Kučerová, Silvie Ličková, Linda Luksa, Tomáš Műller, Kristýna Niemen, Ing. 
Michaela Paldusová, Markéta Pazíková, Naděžda Pecková, Jakub Rajchrt, Kamila Rajchrtová, Tereza Skalická, 
Martin Skalický, Jaroslava Skřivánková, Alena Svobodová, Barbora Svobodová, Pavel Šípek, Milena Wachtlová, 
Pavla Weiglová
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Rok 2013 - rok úrodné sklizně

Je pro mně velikým potěšením, že můžu konstatovat, 

že rok 2013 byl pro Helppes zatím nejúspěšnějším ro-

kem v jeho historii. 

V  roce 2001 jsem „zasela malé semínko s  názvem 

Helppes“, rok 2013 znamenal pro tuto dynamicky se 

rozvíjející organizaci největší a nejlepší „úrodu“.

Hned na počátku roku se nám podařilo získat nejvyš-

ší možné ocenění kvality naší práce – plné členství 

a  akreditaci mezinárodních odborných organizací 

Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs Interna-

tional. Akreditaci jsme získali na dobu 5 let, tedy na 

dobu nejvyšší možnou, která se uděluje pouze těm 

nejlepším organizacím ve světě. Jedná se o  histo-

ricky největší úspěch České republiky v tomto oboru. 

Dokázali jsme tak celému světu, že i přesto, že ne-

ziskový sektor nemá v ČR stále na „růžích ustláno“, 

tak kvalitou i organizace z České republiky se může 

vyrovnat organizacím v  těch nejvyspělejších zemích 

světa. Inspekce hodnotitelů je velmi přísná a dotýká 

se naprosto všech činností organizace. O tom, že zís-

kání akreditace je opravdu velice těžké, svědčí mj. i to, 

že všechny ostatní organizace z ČR, které se pokou-

šely o získání akreditace ADEu a ADI, byly v tomto úsilí 

dosud neúspěšné. 

Dalším velikým úspěchem bylo pro Helppes získání 

Ceny veřejnosti v prvním ročníku ocenění Neziskovka 

roku 2013 a získání ocenění pro Zdravě řízenou NNO 

2013, které uděluje Nadace rozvoje občanské společ-

nosti.

Společně s „naší reklamkou“ Scholz & Friends Pra-

ha se nám podařilo získat Cenu veřejnosti v soutěži 

o nejlepší česko-slovenskou veřejně prospěšnou re-

klamu za rozhlasový spot ke kampani na Super den 

2013.

Podařilo se nám, opět s rozhlasovou kampaní na Su-

per den 2013, suverénně zvítězit také v soutěži Rádia 

Applaus o nejlepší spot neziskových organizací. 

V prosinci mi byla udělena Záslužná medaile Městské 

části Praha 5. Tohoto ocenění si nesmírně vážím a po-

važuji ho za úspěch pro celou organizaci.

Podařilo se nám, zejména díky dárcům a přispěvate-

lům, uspokojit 12 čekatelů na psí pomocníky, resp. 11 

čekatelů na psí pomocníky, protože 1 asistenční pes 

byl klientovi předán před Vánoci na secvičení, které 

bude dokončeno až na počátku roku následujícího - 

teprve úspěšným ukončením secvičování lze považo-

vat psa za předaného. 

Za veliký úspěch považuji také náš fundraisingový 

projekt, který mj. přispěl i  k  tomu, že poprvé jsme 

mohli našim klientům umožnit rekondiční pobyt zce-

la zdarma. Když si uvědomím, kolik z našich klientů 

musí na rekondici šetřit celý rok, někteří si ani tak ne-

mohou rekondiční pobyt z fi nančních důvodů dovolit, 

pak nelze než velmi srdečně poděkovat a smeknout 

přede všemi, kteří v rámci fundraisingového projektu 

přispěli a dali takto nádherný dar našim klientům. 

Ráda bych poděkovala všem pracovníkům a  spolu-

pracovníkům Helppes za jejich obětavou a  výborně 

odváděnou práci. V Helppes nemůže pracovat nikdo, 

kdo do své práce nedokáže vložit srdce, cit, porozu-

mění, empatii a lásku. Jsem velmi ráda, že v Helppes 

se ustálil pracovní tým lidí, kteří toto vše dokážou 

do své práce vkládat a  často nadřazovat pracovní 

zájmy nad osobní. 

Věřím, že Helppes, který skončil jako občanské sdru-

žení s velikými úspěchy, dokáže stejně dobře pracovat 

i jako obecně prospěšná společnost. 

Věřím, že všichni dárci, přispěvatelé, donátoři a pří-

znivci nám zachovají svou přízeň, protože jsme do-

kázali, že v  ČR poskytujeme služby tohoto typu na 

nejvyšší úrovni.

Věřím, že naše „staré“, ale pořád platné heslo „po-

mozte nám pomáhat“ bude oslovovat stále více lidí, 

kteří nám umožní dělat naši práci v té nejvyšší možné 

kvalitě a pomáhat tak těm, pro které je Helppsí po-

mocník andělem, který jim svou pomocí dokáže dát 

křídla. 
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Získání akreditace mezinárodních odborných 

organizací Assistance Dogs Europe a Assistance 

Dogs International

Koncem ledna proběhla v  naší organizaci inspekce 

a  velmi přísné hodnocení standardů pro udělení 

akreditace odborných mezinárodních organizací 

Assistance Dogs Europe (ADEu) a  Assistance Dogs 

International (ADI). Tuto inspekci prováděli hodnotitelé 

ADEu a  ADI, paní Elisabeth Färbinger z  Rakouska 

a pan Philip Biggs z Velké Británie.

Při hodnocení jsou posuzovány standardy řízení 

organizace, provozní a  technické standardy pro 

klienty, provozní a technické standardy pro výcvik psů, 

provozní a technické standardy pro péči o psy, blaho 

psů a  zdraví psů, provozní a  technické standardy 

pro zaměstnance a  dobrovolné spolupracovníky 

a standardy zařízení – výcvikového areálu.

Na základě provedené inspekce nám 20.8.2013 byl 

prezidentem ADI, panem Richardem Lordem, zaslán 

výsledek hodnocení. Naše organizace ty nejvyšší 

profesní standardy ve všech bodech hodnocení a jako 

jediná v ČR a první ze zemí tzv. bývalého východního 

bloku splnila, a získala tak plné členství v ADEu a ADI 

a akreditaci na celých 5 let, což je maximální doba, po 

kterou je možné akreditaci udělit. 

Zatím žádná organizace v  ČR inspekcí hodnotitelů 

ADEu a ADI úspěšně neprošla. Helppes se získáním 

akreditace ADEu a ADI dostalo nejen mezinárodního 

uznání, ale i potvrzení, že je nejlepší organizací svého 

druhu v ČR. 

Velmi si tohoto obrovského mezinárodního úspěchu 

vážíme a vážíme si také nabídnuté pomoci ze strany 

ADEu a  ADI, která k  nám bude, po následující 2 

roky, vysílat 1x za rok své zástupce, aby s námi vše 

konzultovali a pomáhali nám ve vývoji tak, abychom 

dokázali držet krok a  trvale splňovat ty nejvyšší 

celosvětové standardy. 

Vzdělávání pracovníků 

Všichni noví zaměstnanci, spolupracovníci i dobrovolní 

spolupracovníci jsou proškolováni s ohledem na druh 

své práce a všichni jsou proškoleni v rámci interních 

předpisů o  bezpečnosti práce, požární ochraně 

a poskytování první pomoci.

V průběhu roku probíhají u vybraných pracovníků také 

pravidelná proškolování o  zacházení s  veterinárními 

prostředky a poskytování první pomoci zvířatům.

Zaměstnanci organizace absolvovali i v r. 2013 odborné 

vzdělávání vztahující se k poskytování sociální služby 

dle zákona o sociálních službách a dále absolvovali 

semináře a  školení, v  rámci vzdělávání pro rozvoj 

a zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

Naše trenérky se zúčastnily semináře Julie Robertson 

z Galen Teraphy Center v Západním Sussexu - Masáže 

psů, aby psům ve výcviku byly schopné odborně 

poskytovat i veškerý servis pro jejich pohodu a zdraví 

a  také učit klienty, jak své psy masírovat. Masážní 

doteky rozproudí tok krve, čímž rychleji doručí kyslík 

do potřebné oblasti a  živiny do svalových buněk. 

To psům poskytuje rychlejší možnost regenerace 

a pro mnohé klienty je to i výborný trénink v rozvoji 

jemné motoriky a bonusem navíc je to, že se jedná 

o  příjemnou společnou činnost trenéra či majitele 

a jeho psa.

V  roce 2013 jsme, kromě běžné údržby areálu, 

o kterou se stará správce areálu pan Jaroslav Karas, 

zabezpečili celý areál bezpečnostním zařízením 

napojeným na centrální bezpečnostní pult i  mobilní 

telefony vybraných pracovníků, vyměnili plot vedoucí 

mezi výběhem pro psy a  potokem a  položili novou 

střechu nad částí původních kotců pro psy. 

Díky akci „Sbírej víčka“ probíhající pod taktovkou 

našeho generálního partnera Pivovary Staropramen 

a.s. - jsme získali zcela zdarma nové tréninkové 

překážky a trenažéry pro psy, vyrobené z recyklovaných 

víček od PET lahví. Děkujeme všem, kteří sbírali víčka 

s námi a darovali nám je.

V  rámci dobrovolnického projektu Community Days Staropramen jsme s  pomocí pracovníků Pivovary 

Staropramen a.s. vyměnili podlahu terasy před tréninkovou místností a klubovnou, vybudovali nové schody ke 

kotcům, zabudovali sloupky k novým vrátkům do výběhu pro psy a obnovili nátěry v areálu. Děkujeme společnosti 

Pivovary Staropramen a.s. za poskytnuté fi nance na tuto akci a jejím pracovníkům za pomoc.

Byl vybudován nový přístřešek pro auto organizace. 

Za pomoc s přípravou areálu na naše akce děkujeme zaměstnancům Allianz pojišťovny, a.s., Československé 

obchodní banky, a.s., České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance, Janssen-Cilag s.r.o. a Provident 

Financial s.r.o., kteří nám přišli pomoct prostřednictvím portálu fi remního dobrovolnictví v  ČR „Zapojím se“ 

platformy Byznys pro společnost.

S drobnou údržbou výcvikového areálu a při jeho úklidu vypomáhají zdarma také členové Základní kynologické 

organizace ČKS 682 – Motol.
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Spolupráce v oblasti PR 

Za dlouhodobou a  významnou pomoc v  oblasti PR 

děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends.

Generální partnerství

Dlouhodobá oboustranná úspěšná spolupráce mezi 

naší organizací a  společností Pivovary Staropramen 

a.s. pokračovala úspěšně i  v  roce 2013. Děkujeme 

společnosti Pivovary Staropramen a.s. a  jejich 

pracovníkům za jejich podporu a  pomoc při našich 

akcích. 

Spolupráce se Státním zdravotním ústavem

V říjnu jsme uzavřeli dohodu se Státním zdravotním 

ústavem o spolupráci v oblasti společného zájmu na 

podpoře zdraví a péče o zdraví ve školách a školských 

zařízeních. Helppes poskytne odborné konzultace při 

tvorbě edukativních materiálů minimalizujících riziko 

napadení psem, fotografi e dokumentující a vysvětlující 

„řeč těla psa“ a vypracuje recenze na výše zmíněné 

preventivní materiály. Ve dnech zaměřených na 

podporu zdraví uspořádá praktické ukázky dovedností 

psích pomocníků a vysvětlí zásady chování ke psům 

dětem ve školách.

Klub speciálního výcviku 943 Helppes Českého kynologického svazu

Členy Klubu speciálního výcviku 943 Helppes ČKS jsou převážně majitelé psích pomocníků – osoby se zdravotním 

postižením. Ke konci roku 2013 měl klub 149 členů.

Vedení a členové klubu se aktivně podílí na mnoha aktivitách ve prospěch majitelů psích pomocníků. Stěžejními 

akcemi jsou každoroční Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR ve výkonu vodících psů.

Především díky vedení klubu vznikly kvalitní zkušební a soutěžní řády k posuzování schopností a dovedností psích 

pomocníků.

Vedení klubu se podílí na tvorbě návrhů legislativních změn, které vedou ke zlepšování života osob s postižením 

- majitelů psích pomocníků.

Pilotní ročník ocenění Neziskovka roku

Do pilotního ročníku ocenění Neziskovka roku 2013, 

který vyhlásila Nadace rozvoje občanské společnosti, 

se přihlásilo 122 organizací z  celé ČR. V  Ceně 

veřejnosti se do hlasování zapojilo 12 tisíc lidí. 

Helppes se podařilo nominovat mezi 15 fi nalistů, 

získat Cenu veřejnosti a  obdržet od Nadace rozvoje 

občanské společnosti osvědčení pro „Zdravě řízenou 

NNO 2013“.

Ocenění, které jsme 7. listopadu převzali, je pro nás 

velmi významné, protože i díky němu víme, že svou 

práci děláme na velmi vysoké úrovni, kterou ocenila 

nejen odborná porota, ale také veřejnost. Všem 

hlasujícím děkujeme za zájem o  tento projekt a  za 

hlasy, které Helppes dovedly k vítězství, velmi si toho 

vážíme. 
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Soutěž o  nejlepší česko-slovenskou veřejně 

prospěšnou reklamu - Žihadlo roku 2013

Žihadlo roku je soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou 

kampaň, jejímž pořadatelem je o.p.s. Neziskovky.cz. 

Cílem soutěže je upozornit na kvalitní veřejně 

prospěšné kampaně neziskových organizací, které 

podněcují společnost k veřejně prospěšným aktivitám.

Porota letos hodnotila celkem 62 kampaní, z  nichž 

odborná porota vybrala do fi nále 16 nejlepších. 

Nejpovedenější veřejně prospěšnou kampaň vybírala 

z nominovaných kampaní i  veřejnost - do hlasování 

veřejnosti se zapojil rekordní počet lidí. Vítězná 

kampaň Super den, kterou pro naši organizaci 

vytvořila reklamní agentura Scholz & Friends Praha 

dostala 3 004 hlasů. 

Bylo nám velkou ctí, společně se zástupkyní Scholz 

& Friends, Bárou Hájkovou, převzít 21. listopadu na 

slavnostním vyhlášení soutěže “Žihadlo roku 2013” 

Cenu veřejnosti. 

Děkujeme všem našim příznivcům za jejich hlasy 

v této soutěži. „Naše“ reklamka si to opravdu zaslouží!

Neziskovky na Applausu

V  prosinci roku 2013 jsme se účastnili soutěže 

Rádia Applaus „Neziskovky na Applausu“ o nejlepší 

rozhlasový spot/reklamu. Díky hlasování veřejnosti 

jsme se stali absolutním vítězem celé soutěže 

a získali tak nejen další měsíc vysílání rozhlasového 

spotu zdarma na Rádiu Applaus, ale také vysílání 

spotů i v roce 2014 a 50% slevu na vzdělávací kurzy 

komunikační / prezentační dovednosti od dceřiné 

společnosti Rádia Applaus – Applaus Media s.r.o.

Osobnost Prahy 5

9. prosince převzala zakladatelka naší organizace, 

paní ředitelka Zuzana Daušová, Záslužnou medaili 

Městské části Praha 5 za přínos pro Městskou část 

Praha 5 v r. 2013. 

Máme velikou radost a  moc gratulujeme naší paní 

ředitelce i ostatním oceněným. Celkem bylo oceněno 

5 osobností Prahy 5 a jedna medaile byla udělena “In 

Memoriam”.
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Hlavní projekty 
organizace
Projekt Pomoc přichází na čtyřech tlapkách

V rámci projektu jsme předali 12 našim dětským a do-

spělým klientům s různým typem postižení 12 psích 

pomocníků. 

Od svého založení tak předal Helppes – Centrum vý-

cviku psů pro postižené o.p.s. lidem s různým typem 

handicapu celkem už 174 psích pomocníků.

Výcvik samotný je dlouhodobý a velice náročný. Pro-

to psům ve výcviku musí být poskytnut nejen kvalitní 

tréninkový program, ale také kvalitní welfare. Psi jsou 

po dobu výcviku částečně umístěni ve vytápěných 

a  klimatizovaných kotcích, opatřených kamerovým 

systémem a CD přehrávačem pro audioterapii a čás-

tečně bydlí s trenérkami v jejich bytech. Psům ve vý-

cviku je poskytován dostatečný prostor na venčení, 

procházky, hry, jsou jim poskytovány masáže, fi tness 

aktivity, trenéři provozují se psy hry pro rozvoj psího 

postřehu, inteligence, odvahy a zlepšování spolupráce 

s  člověkem. S  dobrou přípravou psů nám pomáhají 

také naši „pomocní trenéři“ – kočky Aranka a Eržika, 

králičky Forpeska, Bobina a Rozárka, slepičky i mini 

kobylka Katrijn v.d. Meier, protože psí pomocník nesmí 

žádná jiná zvířata honit ani lovit. 

Fundraisingový projekt

V roce 2011 se naše organizace rozhodla spolupra-

covat se společností Fundraising s.r.o. a začít budovat 

vlastní databázi dlouhodobých podporovatelů, s cílem 

stát se co nejméně závislou na dotacích ze strany stá-

tu, a to prostřednictvím direct marketingu, tedy zasílá-

ním listových zásilek přímo fyzickým osobám. 

První oslovení, tedy oslovení zcela nové skupiny lidí, 

se kterými naše organizace do té doby nebyla v kon-

taktu, se nazývá Prospect mailing. Cílem tohoto prv-

ního oslovení je vzdělávat veřejnost o  problematice 

asistenčních psů, kteří významně zlepšují kvalitu ži-

vota klientů se širokou škálou zdravotních postižení, 

ale jejichž výcvik, na rozdíl od výcviku psů vodících, 

stát nehradí. 

V případě, že se oslovený adresát na základě zasla-

ného dopisu rozhodne přispívat na činnost Helppes, 

dostává se do skupiny podporovatelů, které Helppes 

pravidelně oslovuje a  informuje je o nových projek-

tech, na něž je potřeba získat fi nanční podporu. 

V roce 2011 čítala takto získaná databáze 4 294 pod-

porovatelů, v roce 2012 čítala 12 363 dárců a v roce 

2013 to bylo 17 852 dárců. Zisk z direct mailové kam-

paně v roce 2013 byl 4,663.371,- Kč.

Díky tomuto projektu se v roce 2013 podařilo zejména 

profi nancovat náklady na předané psy, poprvé v his-

torii mohli mít všichni klienti rekondiční pobyt zcela 

zdarma, dále se podařilo do-zabezpečit výcvikový 

areál elektronickým bezpečnostním a  kamerovým 

systémem, uskutečnit nákladnější opravy ve výcviko-

vém areálu a po 12 letech existence organizace ko-

nečně zakoupit pro organizaci auto a opatřit ho boxy 

pro bezpečnou a pohodlnou přepravu psů. 

Projekt “Plníme přání”

Projekt Plníme přání je charitativním projektem Sku-

piny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. Oblast 

podpory vybírají sami zaměstnanci Skupiny ČEZ, sami 

také doporučují organizace a  jednotlivce, ke kterým 

by měla pomoc směřovat. Vždy v předvánočním čase 

pak probíhá samotná akce. Zaměstnanci mají mož-

nost darovat peníze, Nadace ČEZ přidá další část ze 

svých zdrojů. V letošním roce byla podpořena výchova 

a  výcvik asistenčních psů. Během jediného měsíce 

přispěli zaměstnanci Skupiny ČEZ částkou 579 665 

korun. Nadace částku ještě zdvojnásobila a celá část-

ka byla věnována na výcvik sedmi asistenčních psů 

pro vybrané klienty. Moc děkujeme Skupině ČEZ, je-

jich zaměstnancům a Nadaci ČEZ za jejich obrovskou 

podporu.

Projekt „Dlouhodobé zaměstnanecké sbírky ve 

ŠKODA AUTO a.s.“

V říjnu jsme přihlásili náš projekt výcviku asistenčních 

psů do soutěže o výběr a zařazení do Dlouhodobých 

zaměstnaneckých sbírek ve ŠKODA AUTO a.s. 

Do tohoto projektu bylo přihlášeno 244 projektů!!! 

V prvním kole do fi nále postoupilo 16 projektů, ze kte-

rých v tajném hlasování, kterého se zúčastnilo 12.166 

zaměstnanců společnosti ŠKODA AUTO, bylo vybrá-

no 5 organizací a jejich projektů – a Helppes je mezi 

nimi!!! Spolu s námi byly vybrány projekty organizací 

Linka bezpečí, Bezpečně na silnicích, Člověk v  tísni 

a Život dětem. 

3. prosince jsme, spolu s dalšími čtyřmi úspěšnými 

neziskovými organizacemi, slavnostně podepsali Me-

morandum k tomuto projektu se společností ŠKODA 

AUTO a.s., Odbory KOVO MB při ŠKODA AUTO a.s., ZO 

OS KOVO při ŠKODA AUTO a.s. Kvasiny, ZO OS KOVO 

při ŠKODA AUTO a.s. Vrchlabí. Od 1. ledna 2014 budou 

mít zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO možnost 

podporovat Helppes jako jednu z 5 vybraných nezis-

kových organizací. 

Charitativní projekt “PINKÁME PRO” 

Tento projekt vznikl z iniciativy hráček a hráčů České 

volejbalové reprezentace a byl slavnostně zahájen 18. 

5. 2013. Z výtěžku projektu je fi nancována asistenční 

fenka Julka pro našeho klienta pana Jana Serbuse.
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Jan Serbus 

Jan utrpěl v 6 letech komplikovanou zlomeninu ste-

henní kosti. Ani po roce se však kost nezhojila a ná-

sledovaly další a další operace, které však nevedly ke 

kýženému výsledku. Důvodem byla zjištěná diagnóza 

Osteogenesis imperfecta 4. stupně neboli genetická 

choroba způsobující extrémní lomivost kostí. Zákeř-

nost a nepředvídatelnost tohoto postižení mu přivo-

dilo mnoho zlomenin, především stehenních kostí, 

rozdrcených kolen, loktů, zápěstí, prstů, kotníků apod. 

Dnes se pohybuje pomocí jedné nebo dvou berlí, ale 

na větší vzdálenosti potřebuje invalidní vozík. Pro 

pana Honzu jsme vycvičili fenku zlatého retrievera 

Julku. Ani její osud nebyl jednoduchý – kdybychom se 

jí v Helppes neujali, byla by utracena v karanténní sta-

nici na Slovensku. Dnes je z Julky krásná psí slečna 

– absolventka Helppsí „akademie“, která svému pá-

níčkovi vydatně pomáhá, podává berle i jiné předměty, 

které upustí, otevírá v případě potřeby dveře, dává na 

něho pozor a udržuje ho v dobré fyzické kondici i psy-

chické pohodě.

Miroslava Štická

16letá slečna Mirka trpí spinální muskulární atrofi í. 

Její asistenční rottweiler Bad, kterého jsme jí před 

lety vycvičili, odešel již do psího nebe. Mirka si ten-

tokrát přála pejska, který by jí byl nejen pomocníkem 

a přítelem, o kterého by se mohla sama postarat, ale 

také si ho vzít na klín, pomazlit se s ním a provádět 

s ním potřebné terapeutické úkony. A tak jsme pro ni 

vybrali a připravili šikovného malého pudlíka Kimiho, 

vlastním jménem Joakim Black Yrtep. Kimi slečně 

Mirce podává předměty běžné potřeby, přinese léky 

ze šuplíku, zvonící mobil, pomáhá jí svlékat oblečení 

a procvičovat pravou ruku, protože právě pravačkou 

Mirka téměř nehýbe.

Martina Vávrová 

Paní Martinu z Prahy upoutala na invalidní vozík roz-

troušená skleróza. Asistenční zlatá retrívřice Klea jí 

pomáhá k větší samostatnosti, podává jí upadlé před-

měty, otevírá dveře, pomáhá se svlékáním, zouváním 

bot, přitáhne vozík, pomůže paní Vávrové s přemisťo-

váním z vozíku na určené místo, pomáhá jí srovnat se 

do potřebné polohy.

Asistenční pes pro vozíčkáře nebo těžce tělesně postiženou osobu / balanční pes

Asistenční pes pomáhá osobám upoutaným na invalidní vozík s běžnými denními úkony péče o svou osobu - 

pomoc při podávání potřebných či upadlých předmětů, otevírání, zavírání i podržení dveří, otevírání a zavírání 

zásuvek, lednice, pračky apod. a podávání předmětů z nich, pomoc při svlékání a oblékání, rozsvěcení a zhasínání 

světla, pomoc s manipulací.

Balanční pes doprovází osoby s těžkým tělesným postižením, které se pohybují za pomoci berlí, holí nebo chodít-

ka. Kromě úkonů asistence jim zároveň poskytuje oporu při pohybu. 

Z části tito psi dokážou nahradit péči osobního asistenta či člena rodiny.

Tomáš Dokulil

Tomáš se vinou úrazu po skoku do vody v 15 letech 

ocitl na invalidním vozíku. Vybrali jsme pro něj silné-

ho, šikovného a přátelského labradora Beníka, který 

mu je nejen dobrým pomocníkem a asistentem, ale 

i komunikačním mostem s  jeho okolím. Podává mu 

různé potřebné věci z míst jemu nedostupných, ote-

vírá v případě potřeby dveře, pomáhá se svlékáním 

a  dalšími potřebnými úkony asistence. Beník měl 

původně pomáhat malé Veronice. Bohužel, rodina, ve 

které jsme Beníka předávali, mu nebyla schopná za-

bezpečit potřebnou péči a již v průběhu secvičování 

jsme ho byli nuceni z rodiny odebrat.

Klient Pes Plemeno Kdy 

Jan Serbus Julka golden retriever duben

Tomáš Dokulil Ben labradorský retriever červen

Miroslava Štická Joakim Black Yrtep (Kimi) pudl malý září

Martina Vávrová Klea golden retriever říjen
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Patrik Holuša

14letý Patrik se narodil s dětskou mozkovou obrnou. 

Těžká forma této nemoci ho trvale upoutala na lůž-

ko. Navíc Patrik vidí jen světlo a stín a trpí bolestivými 

spastickými křečemi. Zlatá retrívřice Bonny Golden 

Paradise Valley mu prohřívá svaly, aby se mu uvolni-

ly. Patrik jí hází různé předměty, které mu Bonnynka 

nosí – pomocí této hry procvičuje zejm. pravou ruku, 

kterou má jinak tendenci si až do krve kousat. Také je 

k ruce Patrikovým rodičům ve chvíli, kdy se mu věnují, 

potřebují něco podat, odnést či otevřít dveře při jeho 

přenášení. PhDr. Marie Macková 

Paní Marie má od 16 let problémy se srdcem, kvůli 

kterým má i kardiostimulátor. V posledních letech po-

třebovala pomoc osobního asistenta. Paní Marie vede 

aktivní život a  občas bylo těžké nějakého asistenta 

najít. 

Paní Marie nám, po secvičení s Chuckem, napsala:

„Od dubna mám asistenčního psa Chucka. Život je 

pro mne mnohem jednodušší. Nemusím se již ohlížet 

na to, kdy mi může být osobní asistent reálně k dis-

pozici, Chucka mám u sebe 24 hodin. Snad nejvíce 

mi zjednodušil cestování. Dříve jsem se téměř každý 

den setkávala s nadávkami a urážkami, nyní se lidé 

naopak usmívají. Ptají se, co znamená označení „asi-

stenční pes kardiaka“ a uvolňují mi místo k sezení bez 

řečí.

Cítím se také mnohem bezpečněji v noci. Již nehro-

zí, že bych v bytě zůstala ležet bez pomoci. V případě 

potřeby by Chuck zavolal záchranku. Zatím jsem však 

tuto jeho pomoc nepotřebovala, protože Chuck mi za-

čal hlásit problémy se srdcem dopředu. Mám tak čas 

si lehnout a vyhnout se pádu, který ne vždy skončil 

bez následků. (Jinak řečeno, došlo k omezení násled-

ků pádů.)

Chuck působí i na mé studenty. Řada mých studentů 

zastávala názor, že postižení lidé nemají zabírat pra-

covní místa zdravým lidem. Díky Chuckovi ví, že jsem 

postižená a řada z nich svůj názor přehodnotila.

Celkově se změnila atmosféra na mém pracovišti. 

Chuck lidi spojuje, zlepšuje náladu. Dokonce i Ti, kte-

ří se zpočátku stavěli k přítomnosti psa na pracovišti 

velmi negativně, změnili názor. Všichni shodně uvá-

dějí, že nečekali, jak bude poslušný a „neviditelný“.

Asistenční canisterapeutický pes

je vycvičen pro potřeby tělesně postižených osob, převážně dětí, které jsou odkázány na pomoc svých rodičů 

nebo dalšího člena rodiny – pes tedy asistuje postiženému i členům rodiny, kteří o postiženého pečují a povely 

přijímá od postiženého i od pečující osoby. Zvládá pomoci např. při otevírání dveří při přenášení dítěte, s oporou 

při pohybu postiženého, při rozvíjení jemné i hrubé motoriky, podávání předmětů a pomůcek pečující osobě i sa-

motnému handicapovanému, při tzv. polohování (terapeutická metoda), rozvoji řečových a hmatových schopností, 

při rozvoji sociálního chování apod.

Signální pes pro osoby trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními

je vycvičený pro osoby postižené epilepsií či jiným druhem záchvatu (kardio, narkolepsie apod.). Jedná se o velice 

zrádná onemocnění, která nejsou vidět a často blížící se atak záchvatu přichází zcela nečekaně, v nevhodnou 

chvíli a na nevhodném místě. Veřejnost snadno zamění postiženého záchvatem, ležícího na chodníku, za opilého 

nebo zfetovaného člověka, což může mít pro postiženého i  fatální následky. Speciálně vycvičený pes dokáže 

v blízkosti bydliště, pracoviště, školy, či na místech s malým pohybem osob doběhnout pro pomoc, na místech 

neznámých či na frekvenci přivolat pomoc svým projevem a značením upozornit kolemjdoucí na svého pána 

a tím zajistit tolik potřebnou pomoc. Signální pes dokáže také přinést a podat léky, mobilní telefon, inzulínové 

pero, přinést přikrývku a zakrýt postiženého, zahřívat postiženého vlastním tělem, pokud se postižený dostane do 

bezvědomí a upadne obličejem směrem dolů, kdy hrozí zadušení, pes ho dokáže otočit. Jeho přítomnost a úzký 

vztah, který si se svým páníčkem naváže, pomáhá jako zklidňující faktor a velmi často dochází ke snížení četnosti 

záchvatů.

 Forem a příčin „záchvatových“ onemocnění je mnoho a  je známo, že některé z nich dokáže pes rozpoznat 

i dopředu. To znamená, že v některých případech může pes svého majitele upozornit 5 – 20 i více minut předem 

na blížící se záchvat, a tím mu poskytnout čas, aby si vzal lék, který atak záchvatu či bezvědomí eliminuje nebo 

snižuje jeho závažnost, případně aby vyhledal bezpečné místo nebo někoho upozornil, že potřebuje pomoc. Zna-

čení záchvatů předem (mimo diabetu) ale psa nelze naučit, tato „vlastnost“ musí být psu vrozena a výcvikem ji 

lze pouze „zdokonalit“ a upřesnit.

Asistenční signální pes pro kardiaka

Jan Kubíček

13letý Honzík už od nás jednoho asistenčního psa 

měl. Toho se ale musel z důvodu alergie vzdát. Po-

stupem času rodina zjistila, že přítomnost pejska bez 

podsady Honzíkovi žádné problémy nedělá a tak jsme 

pro něj vycvičili australského silky teriéra Goliáše, 

vlastním jménem Chief de Alphaville Bohemia. Hon-

zíkovi, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou, 

která způsobila, že trpí spastickou kvadruparézou a je 

proto odkázán na chodítko a na delší vzdálenost po-

užívá invalidní vozík, je Goliáš velkým pomocníkem. 

Podává mu upadlé předměty, pomůže mu otevřít dve-

ře, se svlékáním, je mu společníkem a kamarádem.

Klient Pes Plemeno Kdy 

Patrik Holuša Bonny Golden Paradise Valley golden retriever červen

Jan Kubíček Chief de Alphaville Bohemia (Goliáš) australský silky teriér prosinec

Klient Pes Plemeno Kdy 

PhDr. Marie Macková Chuck Norris z Bengasu border kolie duben
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Valentýna Szarková

8 letá Valentýnka trpí atypickým autismem. Její ne-

moc je důvodem nočních běsů, strachu z  chůze po 

schodech, jízdy výtahem, z pohybu v cizím prostředí, 

špatného přijímání změn. Goldenka Anička jí dodává 

potřebné jistoty, střeží její spánek, pomáhá jí lépe při-

jímat změny.

Tereza Nováková 

Maminka 24 leté slečny Terezy nám vyprávěla, jak 

hrozné pro ni bylo, když nemohla svou malou dcerku 

obejmout a nevěděla, proč se tak brání objetí, pláče 

a v očích má strach. Pak přišla diagnóza – atypický 

autismus a vývojová porucha chování. Pro slečnu Te-

rezu je stresující jakákoli změna, pobyt mezi více lid-

mi, problémem je jít k lékaři, na nákup apod. Asistenč-

ní průvodcovský pes, německý ovčák Cave Gymor, 

dokáže potlačit její pocity paniky. V jeho přítomnosti je 

slečna Tereza schopná jít i do obchodu, cestovat MHD, 

pohybovat se mezi lidmi bez ataků paniky. Caveho 

jsme pro ni vybrali, protože pro slečnu Terezu, která 

vyrůstala mezi německými ovčáky, je toto plemeno 

pevným bodem, o který se dokáže opřít.

Viktorie Vrátilová

Slečna Viktorie trpí, v  důsledku prodělané dětské 

mozkové obrny, špatnou stabilitou a zrakovým posti-

žením. Od nás získala vodící fenku fl at coated retrie-

vera Atty z Annenských zahrad. Díky Attynce se život 

Viktorie značně změnil. Není již odkázaná na ničí 

pomoc, pokud chce jít ven, nakoupit, k  lékaři či na 

úřad. Věrnou pomocnicí a  „očima“ jí je dnes vodící 

fenka Attynka. Krom pomoci s orientací v prostoru jí 

v případě potřeby ochotně podává spadlé či ztracené 

předměty.

Asistenční / terapeutický pes pro osoby trpící autismem

úkolem speciálně vycvičeného psa je pomoci člověku s autismem překonávat všechny obtíže, spojené s verbální 

komunikací a při navazování sociálních vazeb. Speciálně vycvičený pes dokáže dodávat autistovi ujištění, že 

pocity úzkosti a strachu nejsou potřeba, protože psí kamarád je vždy na jeho straně. Tím, jak se postupem času 

rozvíjí pouto mezi postiženým a jeho psem, sílí šance, že postižený dokáže časem přenést svůj vztah se psem 

vůči svému okolí. Poskytuje jim přátelství, kamarádství, nekonvenční a bezpodmínečnou lásku. Zvyšuje mu kva-

litu života, dává větší nezávislost a pomáhá překonávat problémy, se kterými je konfrontován.

Speciálně vycvičený pes je uklidňujícím prvkem, je vycvičen na to, aby dokázal u autisty nenásilně přerušit jeho 

nežádoucí opakující se chování.

Vodící psi pro osoby se zrakovým postižením

Vodící pes doprovází osoby se zrakovým postižením a zajišťuje jejich bezpečný a samostatný pohyb.

Martin Růžička

19 letý Martin trpí poruchou autistického spektra. 

Nejenom autismus mu neumožňuje snadné nava-

zování sociálních vazeb, přispívá k tomu i opožděný 

vývoj řeči, lehká mentální retardace a potíže s jemnou 

a hrubou motorikou. Martin se bojí větších skupin ne-

známých lidí a velmi těžko snáší změny ve svém oko-

lí. Vše musí probíhat přesně podle plánu. Když se ně-

čeho vyleká, dojde u něj k tzv. útěkové reakci. Goldení 

slečna Enie je jeho komunikačním mostem s okolím 

a svojí stálou přítomností ho neustále ujišťuje, že se 

s ní nemusí ničeho bát. Pomáhá mu také s rozvojem 

jemné i hrubě motoriky a řečových schopností.

Klient Pes Plemeno Kdy 

Viktorie Vrátilová Atty z Annenských zahrad fl at coated retriever červenec

Klient Pes Plemeno Kdy 

Valentýna Szarková Anička golden retriever říjen

Martin Růžička Enie golden retriever listopad

Tereza Nováková Cave Gymor německý ovčák listopad
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Vyřazení psi

V  roce 2013 jsme z  důvodů nevyhovujícího zdra-

votního stavu nebo povahových vlastností pro práci 

psích pomocníků v průběhu testování vyřadili a vrátili 

ve zkušební době 30 dnů jejich původním majitelům 

4 psy.

Z již probíhajícího výcviku jsme vzhledem ke změně 

povahy v pubertě vyřadili psa labradorského retrieve-

ra Kubu, pro kterého jsme našli opatrovnickou rodinu.

Vrácení psí pomocníci od klientů

V roce 2013 se k nám vrátil jeden psí pomocník.

Labrador Ben se k nám v  září vrátil z  rodiny malé-

ho autisty Lukáše, protože Lukáš ztratil o  Bena zá-

jem a Ben tak již nemohl plnit svou asistenční službu. 

Bena jsme přecvičili pro potřeby malého Honzíka a od 

počátku roku 2014 bude přinášet radost a  pomoc 

v nové rodině.

Úhyn psích pomocníků

V roce 2013 uhynuli nebo byli uspaní 3 psí pomocníci 

V červnu z důvodu selhání vnitřních orgánů uhynula 

ve věku 8 let asistenční canisterapeutická labradorka 

Betty, která pomáhala Pavlíkovi Červenému. 

V červenci musela být ve věku 12 let z vážných zdra-

votních důvodů uspaná goldenka Channy, asistenční 

canisterapeutický pes slečny Kristiny Jakubcové, 

když jí selhaly ledviny. 

V srpnu byla ve věku 10 let z důvodu akutní leukémie 

uspaná Holly-Bekky Sonak, asistenční goldenka sleč-

ny Kateřiny Jirsové. 

Statistika plemen vycvičených psů (za celou dobu působení Helppes)

Umístění vycvičených psů - rozdělení dle krajů a okresů (za celou dobu působení Helppes)

Plemeno počet
z  toho vrácen a  po docvičení pro 

potřeby jiného klienta znovu předán

Golden retriever 69 8

Labrador retriever 60 8

Border collie 8

Kříženec 4

Švýcarský bílý ovčák 3 1

Rottweiler 2

Belgický ovčák 2

Knírač malý 3

Svatobernardský pes 2 1

Flat coated retriever 2

Německý boxer 1

Německý ovčák 6

Irský teriér 1

Výmarský ohař 1

Knírač velký 1

Cairn terrier 1

Finský špic 1

Airedale terrier 1

Chodský pes 1

Pudl velký /královský/ 2

Pudl malý 1

Australský silky teriér 1

celkem 173 18

Kraj Okres Počet

Praha 46

Praha 1 2

Praha 4 10

Praha 5 7

Praha 6 5

Praha 7 1

Praha 8 3

Praha 9 8

Praha10 10

Kraj Středočeský 16

Nymburk 4

Kladno 1

Mladá Boleslav 4

Praha-západ 1

Praha-východ 2

Kolín 2

Kutná Hora 1

Benešov 1

Kraj Jihočeský 2

Tábor 1

Český Krumlov 1

Kraj Plzeňský 7

Klatovy 2

Plzeň-sever 1

Plzeň-jih 2

Rokycany 2

Kraj Karlovarský 5

Karlovy Vary 3

Mariánské Lázně 1

Cheb 1

Kraj Ústecký 15

Louny 1

Teplice 9

Chomutov 4

Děčín 1

Kraj Liberecký 12

Jablonec nad Nisou 1

Semily 1

Česká Lípa 7

Liberec 3

Kraj Královéhradecký 10

Hradec Králové 5

Rychnov nad 

Kněžnou

1

Trutnov 3

Náchod 1

Kraj Pardubický 6

Ústí nad Orlicí 2

Chrudim 3

Pardubice 1

Kraj Okres Počet

Kraj Vysočina 6

Jihlava 3

Havlíčkův Brod 1

Žďár nad Sázavou 1

Třebíč 1

Kraj Jihomoravský 14

Brno – město 9

Brno-venkov 1

Vyškov 1

Znojmo 3

Kraj Olomoucký 5

Šumperk 3

Olomouc 2

Kraj Zlínský 6

Uherské Hradiště 3

Vsetín 2

Otrokovice 1

Kraj Moravskos-

lezský

17

Karviná 8

Ostrava-město 4

Frýdek-Místek 1

Opava 3

Nový Jičín 1

Zahraničí 6

USA Florida 1

Itálie Torino 1

Austrálie Queensland 1

Německo Nordhausen 1

Slovensko Zalázne 1

Švýcarsko Carouge 1

Celkem předáno 173

Z toho ve službě 138

Poznámka 171 klientů/173 psů

6 klientů - druhý pes

ve dvou případech 2 klienti využívají 1 psa

v jednom případě 3 klienti využívají 1 psa
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Klienti – procentuální rozdělení dle velikosti měst a obcí (za celou dobu působení Helppes)

velikost města klienti

město nad 100 000 obyvatel 36 % 

město 50 000 – 100 000 obyvatel  6 % 

město 10 000 – 50 000 obyvatel 19 %

město 3 000 – 10 000 obyvatel 10 %

vesnice do 3 000 obyvatel 29 %

Žadatelé o psí asistenty

Pro rok 2014 evidujeme ke konci roku 2013 16 žadatelů o psí pomocníky
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Rekondičně integrační pobyt

Již tradiční rekondičně integrační pobyt, který kaž-

doročně v letním období pořádáme pro naše klienty, 

majitele psích pomocníků, se uskutečnil od 10. do 17. 

srpna v pobytovém a rehabilitačním středisku Líchovy, 

které je přímo určeno pro osoby se zdravotním posti-

žením a  nachází se v malebném, klidném prostředí 

obklopeném lesy, na břehu přehrady Slapy. Pobyt se 

na tomto místě konal poprvé a vzhledem ke spoko-

jenosti s místem pobytu takřka všech zúčastněných 

zcela jistě ne naposledy. Obzvlášť velkou chválu pěli 

všichni na kuchařské umění osazenstva místní kuchy-

ně.

Rekondice se zúčastnilo přes 50 lidí - 18 klientů - od 

dětských klientů po seniory s nejrůznějšími typy po-

stižení a  téměř dvojnásobek rodinných příslušníků 

a asistentů. Bohatý program byl zaměřen na každo-

denní tréninky s psími pomocníky, přípravu na ZZO - 

zkoušku základní ovladatelnosti psa, vzdělávání, hry 

a soutěže. Nezapomínalo se také vzdělávání formou 

přednášek a  relaxaci všech zúčastněných a  jejich 

psích doprovodů. 

V rámci programu jsme navštívili Sedlčanské historic-

ké muzeum a zatrénovali si s psími asistenty v reál-

ném prostředí Sedlčan. 

Zajímavou a poučnou přednášku a poradenství s ve-

terinární tématikou si pro nás připravil pan MVDr. Lu-

káš Duchek z veterinární kliniky VetCentrum Stodůlky.

Zatímco si dámy užívaly zušlechťování, pánové si 

vyslechli zajímavou přednášku o pivu, za kterou dě-

kujeme panu Liborovi Vávrovi, obchodnímu sládkovi 

z Pivovarů Staropramen a.s.

Majitelé psích pomocníků, kteří ještě neměli složený 

test Chování psa na veřejnosti, ho úspěšně složili. 

Příprava na zkoušky vyvrcholila v  pátek jejich sklá-

dáním. Pan rozhodčí z Českého kynologického svazu, 

Bc. Stanislav Beníšek byl s výkony účastníků zkoušek 

velmi spokojený a až na jednu výjimku všichni přihlá-

šení byli úspěšní.

Nechybělo samozřejmě ani posezení u táboráku s ky-

tarou, písničkami a opékáním buřtů. 

A  vodomilové hojně využívali místní bazén, který je 

uzpůsobený i pro koupání vozíčkářů.

Poprvé v historii rekondičních pobytů se díky našemu 

fundraisingovému projektu podařilo, že všichni klienti 

měli pobyt zcela zdarma, což lze považovat za zásad-

ní zlom a významnou pomoc klientům, kteří mnohdy 

šetří na rekondiční pobyt celý rok a někdy si ho nemo-

hou dovolit vůbec.

Na rekondiční pobyt jsme dostali mnoho krásných 

ohlasů, z nichž vybíráme:

 

„O  letních prázdninách jsme s  naším asistenčním 

pejskem Bertíkem absolvovali rekondiční pobyt v re-

kreačním středisku Líchovy, který probíhal od 10.8. 

do 17.8. u slapské přehrady, kde jsem jako kluk trávil 

každé léto s  rodiči. Čím blíže byl termín odjezdu na 

rekondici, tím větší byly obavy z toho, jak to vše kde-

si uprostřed lesa a blízko vody společně zvládneme 

a o to méně se mi vůbec jet chtělo. Naštěstí jsem na 

rekondici jel a měl tak příležitost prožít nádherný tý-

den ve společnosti skvělých lidí. 

Byl to týden, kdy jsme se s pejskem mohli secvičit pod 

dozorem profesionálů a upevnit si tak svůj vzájemný 

vztah, posílit důvěru i  autoritu, či si vyzkoušet spo-

lečný pohyb v neznámém městě při plném provozu. 

K tomu navíc probrat s trenéry a s lidmi s podobnými 

starostmi jejich zkušenosti, problémy a  jejich řešení 

při soužití s  asistenčním pejskem, jenž je plnohod-

notným členem rodiny. Třešničkou celého pobytu byla 

zvládnutá zkouška základní ovladatelnosti (ZZO), kte-

rou Bertíček zvládl opravdu „levou zadní“.

Příjemné prostředí, profesionální přístup všech z OS 

Helppes, perfektně připravený bohatý program, vstříc-

nost místního personálu a výborné jídlo spolu s letním 

počasím, to vše mělo za následek, že na konci pobytu 

se nikomu nechtělo odjet. Pokud to jen bude možné, 

velice rád se s pejskem zúčastním i příštího rekondič-

ního pobytu a nejlépe na stejném místě.

Obrovské díky všem,“

Gabriel Koiš a Bertík, Praha (klient)

„Hezký letní den!

Chtěla bych Vám poděkovat za pěkný týden.

Z Vás všech z Helppesu bylo cítit, jak svou práci děláte 

s chutí a radostí.

A ze všech zúčastněných bylo cítit jen dobré.

Nebyla jsem tam po celou dobu, tak to možná vidím 

v jiném světle, ale necítila jsem tam žádnou zlobu.

Vždy se mi těžce odjíždělo od maminky, ale pak se 

mi zase těžce odjíždělo od té party lidí, kdy každý žije 

svým úžasným příběhem.

Byla jsem ráda u něčeho, co má v životě smysl!“

Monika Elfmarková (maminka klienta)
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Divadla pro Helppes

Žižkovské divadlo Járy Cimrmana ve prospěch našich klientů připravilo již páté benefi ční představení. Tentokrát 

se jednalo o skvělou divadelní hru Záskok. Celému žižkovskému ansámblu a divákům patří velké poděkování za 

jejich dlouhodobou přízeň a velmi významnou podporu. Výtěžek letošní benefi ce pro projekt “Pomoc přichází na 

čtyřech tlapkách” činil krásných 129 600 Kč. 

Přednášky, besedy, ukázky dovedností psích pomocníků, osvětové a vzdělávací aktivity, účast na akcích, 

pořádané akce – v roce 2013 jsme uskutečnili 62 prezentací a vzdělávacích akcí pro školní zařízení či 

veřejnost a zúčastnili se mnoha dalších akcí

Vzrůstající zájem o přednášky, semináře a besedy s ukázkami dovedností psích pomocníků pro veřejnost a ukáz-

ky dovedností našich psů ze strany laické i odborné veřejnosti nás velmi těší. Velký zájem zaznamenáváme také 

ze strany školních zařízení. Všem zájemcům se snažíme vyjít vstříc, neboť našim cílem je zlepšení přijímaní

osob se zdravotním postižením do společnosti, kteří využívají jako kompenzační pomůcku čtyřnohé asistenty, 

a také pochopení významu asistenčních psů. Jsme si vědomi, že osvětová činnost je velmi důležitým prvkem na 

této cestě. Obecně lze říci, že již mnohdy jsou výsledky osvětové činnosti viditelné, ale je nutné v této oblasti stále 

pokračovat v zájmu zvyšování kvality života lidí s postižením a pochopení významu asistenčních psů.

V roce 2013 jsme také měli možnost předvést ukázky dovedností psích pomocníků a vodící mini kobylky Katrijn 

v.d. Meier publiku z celého světa na Mistrovství světa všech plemen, které se konalo poprvé v ČR, v Roudnici nad 

Labem.

Canisterapie

Od roku 2003 se Helppes věnuje projektu canistera-

pie. Děkujeme vedení Psychiatrické léčebny Bohni-

ce, že se testování canisterapeutických týmů může 

odehrávat v  reálném prostředí tohoto zařízení za 

přítomnosti klientů léčebny a  za pomoci odborných 

pracovníků tohoto léčebného zařízení. Odborní pra-

covníci PLB posuzují majitele psů pro výkon praktické 

canisterapie, neboť canisterapii může se svým psem 

vykonávat pouze vyrovnaný a pohodový člověk, který 

chápe smysl této činnosti a  je schopen plně spolu-

pracovat s pracovníky zařízení či rodinami potřebných 

osob, dokáže se vhodně chovat k osobám s různým 

typem postižení, k dětem i seniorům, ví jak se vhodně 

obléci a v jakém stavu má být jeho canisterapeutický 

pes.

Od počátku testování canisterapeutických týmů slo-

žilo úspěšně ve spolupráci s KSV 943 Helppes ČKS 

canisterapeutickou zkoušku již 332 týmů, z  toho 15 

v roce 2013. 59 týmů se canisterapii věnuje aktivně 

a dochází do některého ze sociálních či zdravotnic-

kých zařízení nebo rodin potřebných osob v  rámci 

celé ČR.

Od roku 2005 do roku 2013 prováděli pracovníci 

Helppes pravidelně canisterapii v Domově pro zrako-

vě postižené Palata, kam docházeli s budoucími psími 

pomocníky za klienty tohoto zařízení. Z důvodu velké 

časové vytíženosti jsme smlouvu s Palatou v polovině 

roku ukončili. 

Nadále však pracovníci Helppes dochází s pejsky za 

klienty denního stacionáře Akord. Zde se věnují canis-

terapii od roku 2010.

Na našich webových stránkách vedeme pravidelně 

aktualizovanou databázi canisterapeutických týmů, 

ve které si zájemci o  tuto pomocnou terapii mohou 

sami vyhledat vhodný canisterapeutický tým. 
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Mistrovství ČR ve výkonu 

asistenčních psů 

Mistrovství ČR 

ve výkonu vodících psů

Pod záštitou primátora hl. m. Prahy, doc. MUDr. Bo-

huslava Svobody, CSc., starosty MČ Prahy 18, On-

dřeje Lněničky a  místostarosty MČ Prahy 5, JUDr. 

Petra Lachnita se v  sobotu 3. května konaly dvě již 

tradiční vrcholné soutěže ve výkonu psích pomocníků 

– 4. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 

2013, které je stále jedinou soutěží tohoto druhu na 

světě a 9. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodících 

psů 2013. Obě mistrovství uspořádal Helppes spolu 

se členy Klubu speciálního výcviku 943 Helppes ČKS 

a konaly se v  rámci Mezinárodní výstavy psů Praha 

v areálu PVA Letňany. 

Pro soutěžní dvojice šlo o  velmi náročné prostředí 

s  podmínkami odpovídajícími nárokům na soutěže 

nejvyšší. Cviky asistence a poslušnosti se předváděly 

v  hale za přítomnosti mnoha návštěvníků, kteří byli 

často v doprovodu psů, televizních štábů a rozličných 

pachů. To vše bylo pro soutěžící velmi náročné a ani 

nezvyklá akustika jim nic neulehčila.

I soutěžní trasa pro vodící psy vedoucí skrze prostory 

výstaviště plné vystavovatelů a jejich psů, kolem stán-

ků s psími potřebami a stánků s občerstvením, kde 

to tak nádherně psím čumáčkům vonělo, byla velmi 

náročná. 

Nároční byli i rozhodčí KSV ČKS, kteří se posuzování 

výkonů závodníků ujali. Paní Jana Smidová ze Slo-

venska, paní Jiřina Volšická a  pánové Bc. Stanislav 

Beníšek, Milan Doktor, Lubomír Jonáš a Miroslav Me-

lichar soutěž posoudili výborně a spravedlivě. Veřejné 

vyhlašování výsledků jednotlivých cviků bylo přínosné 

pro soutěžící a velice zajímavé i pro diváky. Soutěžící 

v obou mistrovstvích předvedli vesměs výborné výko-

ny a Mistryní České republiky ve výkonu asistenčních 

psů se pro rok 2013 stala Barbora Reiterová se svou 

asistenční goldenkou Eliškou.

Mistryní České republiky ve výkonu vodících psů se 

stala paní Marie Biedermannová se svou věrnou po-

mocnicí labradorkou Almou Chuchelský háj, které se 

říká Kána.

Oběma mistryním i všem soutěžícím ke skvělým vý-

sledkům gratulujeme.

Nádherné poháry prvním třem ve všech kategoriích 

a  pro celkového vítěze věnoval Český kynologický 

svaz. Za krásné poháry pro vítěze děkujeme Českému 

kynologickému svazu, za podporu a velmi hodnotné 

ceny pro soutěžící děkujeme fi rmám VAFO PRAHA, 

s.r.o., A - VET s.r.o., Družstvo EKOVER s.r.o., o.s. MDA 

RIDE, SUPRAPHON a.s., Městské části Praha 5 a ča-

sopisu Pes přítel člověka, který věnoval překrásný psí 

dort. 

Celý soutěžní den skvěle moderoval náš dlouhodobý 

dobrovolný spolupracovník a kamarád Miroslav Kon-

valina.

Děkujeme za spolupráci Českému kynologickému 

svazu a za vstřícnost a pochopení majiteli PVA, fi rmě 

ABF i všem vystavovatelům a návštěvníkům.

Za pomoc s přípravou a  realizací obou soutěží moc 

a moc děkujeme dobrovolníkům z Pivovarů Staropra-

men a.s. a  Wüstenrotu a  všem našim dobrovolným 

spolupracovníkům, díky jejichž pomoci jsme mohli 

tuto náročnou akci uspořádat.
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Pod záštitou zástupce starosty Městské části Praha 

5 JUDr. Petra Lachnita jsme 7. září oslavili již 12té 

narozeniny a  na slavností promoci Vysokého učení 

asistenčního a  vodícího předali jejich novým maji-

telům - dospělým i  dětem s  různým typem posti-

žení, 12 psích pomocníků, kteří úspěšně složili své 

asistátnice a stali se tak asistenčními či vodícími psy. 

Své psí asistenty převzali jejich noví majitelé z rukou 

významných osobností našeho kulturního i politické-

ho života.

Slavnostního dne se zúčastnili a patronát nad 12 psí-

mi asistenty přijali manželé Ivana a Karel Gottovi, Mar-

ta Kubišová, Barbara Nesvadbová, Martin France, Ka-

rel Kahovec, generální ředitel Pivovarů Staropramen 

Zbyněk Kovář, Miro Šmajda, Ondra Vodný, Miro Žbirka, 

skupiny The Fribbes, Portless a Republic of Two.

Nové týmy – lidi s postižením a  jejich čtyřnohé po-

mocníky přišli podpořit i další VIP osobnosti, stávající 

i budoucí majitelé psích pomocníků a rekordní počet 

– více jak 1200 návštěvníků.

Mezi dalšími významnými hosty byli místostarosta 

MČ Prahy 5, JUDr. Petr Lachnit, zástupci generálního 

partnera Helppes Pivovarů Staropramen a.s., zástup-

ci Nadace ČEZ, Nadace Leontinka, Nadace Naše dítě 

a dalších významných sponzorů projektu „Pomoc při-

chází na čtyřech tlapkách“.

Bohatý program doprovodily také ukázky dovedností 

psích studentů. V  jedné z ukázek, kterou byla hraná 

scénka o vykradení banky a úspěšném zadržení zlo-

dějů, vystoupila i naše vodící mini kobylka Katrijn v.d. 

Meier.

Celým dnem provázeli osvědčení moderátoři Super 

dnů - MgA. Petra Lekešová Krajčinovič a  Miroslav 

Konvalina.

Děkujeme všem partnerům Super dne 2013, gene-

rálnímu partnerovi Super dne 2013 - společnosti 

Wüstenrot a.s., MČ Praha 5, společnostem Pivovary 

Staropramen a.s., Ondrášovka a.s., Lahůdky Cajtha-

ml s.r.o., Cafe Avanti, fi rmě A-VET s.r.o., Vafo Praha, 

s.r.o., reklamní agentuře Scholz & Friends Praha s.r.o. 

– zejm. Báře Hájkové, Adélce Krausové, Danielu Kupe-

rovi a Allenu Vidrasovi, fotografu Honzovi Šimečkovi, 

panu Ing. Křikavovi a Tiskárně Flora s.r.o. 

Velký dík patří také partnerům, kteří se podíleli na 

mediální kampani – mediální a  reklamní agentury 

Mediacom, ZenithOptimedia, Outdoor Akzent s.r.o., 

Frontend s.r.o., iShorts, MF reklama, Česká pošta s.p., 

rádio Blaník, TV Nova a TV Prima.

Obrovské díky patří všem sponzorům, účinkujícím, 

dobrovolným spolupracovníkům, příznivcům a kama-

rádům, bez jejichž pomoci by se Super den nemohl 

uskutečnit.S
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Bulletin Helppsík

V roce 2005 začal vycházet pravidelně čtvrtletní bulletin Helppsík. V tomto bulletinu informujeme naše klienty, 

příznivce i nejširší veřejnost o naší činnosti, aktivitách a projektech, čtenáři se v něm naleznou informace o dění 

a užitečných novinkách, které jsou určeny pro osoby s různými typy handicapů. Do bulletinu přispívají svými 

články ze života se psími pomocníky také sami naši klienti. 

Helppsík vychází jak v tištěné verzi, tak na webu organizace, kde si ho díky bezbariérovému přístupu mohou 

přečíst i osoby se zrakovým postižením.

Za redakci bulletinu patří naše veliké poděkování spolumajitelce vydavatelství Canistr, paní Zuzaně Trankovské, 

za grafi cké zpracování děkujeme panu Bohumilu Bezvodovi, za tisk děkujeme Ing. Pavlu Křikavovi a Tiskárně 

Flora s.r.o.

Vodící kobylka Katrijn v.d. Meier

Chůzi s Katrijn si v letošním roce vyzkoušela celá řada 

lidí se zrakovým postižením. Všichni se shodují v tom, 

že chůze s mini koníkem je velmi příjemná a dodává 

jim pocit velké jistoty. 

Jeden nevidomý si podal žádost o vodícího mini koně. 

Na začátku roku 2014 bude absolvovat pohovory 

s našimi odbornými spolupracovníky a na základě vý-

sledků hodnocení odborníků, včetně psychiatra, bude 

žádost schválena nebo zamítnuta. 

Katrijn se zúčastnila mnoha prezentačních a vzdělá-

vacích programů a těšila se velkému zájmu médií.

Kurzy společenské výchovy psů

Kurzy společenské výchovy psů jsou v  Helppes již 

tradicí a prošlo jimi od roku 2003 již bezmála 1000 

majitelů psů.

Pro bezproblémové a  spokojené soužití se psem je 

potřeba svého psího kamaráda dobře poznat, po-

rozumět mu, vědět, jak ho správně socializovat, dát 

mu dobré „společenské“ vychování a naučit se s ním 

pracovat tak, aby pes nejen dobře poslouchal, ale aby 

spolupráce těšila psa i majitele, a aby soužití se psem 

přinášelo radost a potěšení majiteli, jeho rodině i okolí.

V našich kurzech se toto vše můžou majitelé psů na-

učit pod vedením špičkových odborníků na výchovu 

a výcvik psů. Účastí v těchto kurzech zároveň přispí-

vají na dobrou věc, protože celý výtěžek z těchto kur-

zů je určen ve prospěch projektu Pomoc přichází na 

čtyřech tlapkách.

Kurzy Obedience

Obedience – neboli česky poslušnost – si klade za 

cíl naučit psa pracovat přesně a  radostně, důraz je 

přitom kladen na vzájemný vztah a souhru dvojice – 

psovod a jeho pes.

Tyto kurzy sportovní poslušnosti jsou určeny přede-

vším pro ty, kteří již dobře zvládli základní poslušnost 

a ovladatelnost svých čtyřnohých parťáků, práce s je-

jich psím kamarádem je baví, přináší jim oběma ra-

dost a rádi by ji časem zúročili zkouškou či dokonce 

účastí na soutěžích, ať již na místní úrovni, nebo i na 

poli mezinárodním.

Mezinárodní konference ADEu a ADI v Belgii

Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky

Ve dnech 3. - 5. listopadu se v Belgickém městečku 

Spa konala konference členů mezinárodních odbor-

ných organizací ADEu a ADI. Protože se nám podařilo 

splnit náročné podmínky nejvyšších mezinárodních 

standardů v poskytování služeb tohoto druhu a získat 

akreditaci pro plnohodnotné členství v  mezinárod-

ních organizacích, sdružujících poskytovatele těchto 

služeb – Assistance Dogs Europe a Assistance Dogs 

International, účastnili jsme se konference již jako 

akreditovaní a  plní členové obou mezinárodních or-

ganizací. Na konferenci naši organizaci zastupovaly 

naše delegátky Zuzana Daušová, Bc. Zuzana Rajtrová 

a Veronika Paldusová.

Zástupkyně naší organizace se vzdělávaly na odbor-

ných workshopech, zúčastnily se mnoha seminářů, 

navazovaly přátelství se zástupci ostatních škol a dě-

lily se s nimi o zkušenosti z oblasti výcviku psů a péče 

o klienty. Krom mnoha informací nám přivezly velké 

překvapení – Helppes byl vybrán prezidiem ADEu 

a ADI jako hostitelská organizace Mezinárodní konfe-

rence ADEu a ADI. Česká republika se tak stane, díky 

Helppesu, první ze zemí tzv. bývalého východního blo-

ku, které se dostane cti hostit nejvýznamnější událost 

v oblasti výcviku asistenčních, signálních a vodících 

psů v roce 2015. 

V  sobotu 7. prosince se pod Záštitou MČ Praha 5 

a pod taktovkou Mikuláše, čertice a anděla konala již 

tradiční Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pej-

sky. Celkem přivedlo na nadílku své páníčky 26 psů 

a  fenek a  všichni si odnesli nádherné dárečky díky 

podpoře MČ Praha 5 a  sponzorů Vafo Praha s.r.o., 

Pivovary Staropramen a.s., A-VET s.r.o. a  Zubní 

klinika Key dental s.r.o., kterým mnohokrát děkujeme.

Po nadílce pak zájemci mezi sebou zápolili v Mikuláš-

ském pětiboji a Aportu Luciferovy uzeninky. 

Vítězkou pětiboje se stala již poněkolikáté Kateřina 

Řejhová s kříženkou Dianou. Druhé místo patřilo Evě 

Vaškové s  malou pudličkou Zorkou a  na krásném 

třetím místě se umístily zástupkyně klientů Helppes - 

Barborka Reiterová s asistenční goldenkou Eliškou. Ty 

dvě byly také absolutní jedničkou v aportu Luciferovy 

uzeninky .

Děkujeme místostarostovi MČ Praha 5, JUDr. Pet-

ru Lachnitovi, který převzal záštitu nad touto akcí 

a osobně se jí zúčastnil.

Za pomoc s konáním akce děkujeme našim dobrovol-

ným spolupracovníkům.
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Čestní členové

Helppes udílí čestné členství lidem a  významným 

osobnostem, kteří pomáhají šířit myšlenku projektu 

a  cíle organizace. Čestní členové jsou současně 

patrony psích pomocníků a  klientů Helppes, někteří 

dokonce mnohanásobnými.

V roce 2013 bylo uděleno čestné členství Helppes 

těmto osobnostem:

Miroslav Konvalina - dlouhodobý podporovatel, 

dobrovolný spolupracovník a moderátor akcí Helppes

Ing. Zbyněk Kovář - generální ředitel Pivovarů 

Staropramen a.s.

Miro Šmajda – zpěvák

Ondra Vodný - moderátor Radia Frekvence 1

The Fribbles, Portless a  Republic of Two - hudební 

skupiny

Spolupráce s médii

Děkujeme zástupcům médií za jejich zájem 

o  problematiku lidí s  postižením a  jejich psích 

pomocníků, zejména:

Mediálním společnostem a  reklamní agenturám 

Mediacom Praha s.r.o., ČTK, ZenithOptimedia, MF 

reklama, Outdoor Akzent s.r.o., Frontend s.r.o., iShorts, 

Spirit Media s..r.o., AdActive, Impression Media s.r.o.,

Časopisům a  novinám – Týden, Instinkt, Refl ex, 

Respekt, In magazín, Květy, Rytmus života, Pes 

přítel člověka, Svět psů, Haf a  Mňau, Pet Media, 

Pražská pětka, Stop, MF Dnes, Lidové noviny, Blesk, 

Hospodářské noviny, Práce, Metro, Deník Sport, Práce 

a sociální politika, Abilympijský zpravodaj, AHA, Naše 

rodina, Reader´s  Digest Výběr, Sociální služby, Moje 

zdraví, Chvilka pro tebe

Televizím – ČT 1, ČT 2, ČT 24, regionální redakce 

ČT, TV Prima, TV Nova, TV Praha 5, TV Public, TV 

Barrandov, TV Metropol

Rádiím – ČRo, Radiožurnál, Regina, Regiony, Rádio 

City, Frekvence 1, Impuls, Rádio Blaník 

Internetovým médiím – iDnes, Novinky.cz, iHNed, 

Super.cz, Rádio Aplaus

Zvláštní poděkování

Bez pomoci a  podpory našich partnerů, příznivců, 

podporovatelů, dárců a  čestných členů při realizaci 

našich projektů, aktivit a  činností bychom mnohé 

z nich pro naše klienty vůbec nemohli pořádat. 

Děkujeme Vám všem, že nám pomáháte pomáhat!

Děkujeme za vzornou péči o  zdraví našich psích 

svěřenců a  za spolupráci Veterinární klinice Vet 

Centrum Duchek s.r.o., zejména majiteli této kliniky, 

MVDr. Lukáši Duchkovi a Veterinární klinice Vetlife - 

oční specialistce MVDr. Barbaře Lenské

MPSV – za podporu našich sociálních služeb 

MHMP – za podporu našich projektů a  činnosti 

organizace

Městské části Praha 5 za podporu našich projektů 

a činnosti organizace

Městské části Praha 4 za podporu našeho projektu

Reklamní agentuře Scholz & Friends za dlouhodobou 

podporu a  zdarma poskytované služby a  produkty 

v oblasti PR

Generálnímu partnerovi společnosti Pivovary 

Staropramen a.s. za podporu našich projektů 

a činnosti organizace 

Zaměstnanců skupiny ČEZ a Nadaci ČEZ za podporu 

našich klientů a projektu Pomoc přichází na čtyřech 

tlapkách

Nadaci Leontinka a jejímu partnerovi České pojišťovně 

a.s. za dlouhodobou podporu našich dětských klientů 

z projektu „Psí oči“

Nadaci Naše dítě za pomoc pro naše dětské klienty 

Fóru dárců za podporu projektu Pomoc přichází na 

čtyřech tlapkách

Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za poskytnutí 

kuponů na MHD

Českému kynologickému svazu – za dlouhodobou 

odbornou spolupráci a podporu 

Fotografům Janu Šimečkovi, Jakubovi Rajtrovi a Petru 

Bartošovi z ateliéru Lupefoto

Tiskárně Flora s.r.o. – zejména jejímu jednateli, 

výrobnímu a  technickému řediteli, panu Ing. Pavlu 

Křikavovi za dlouhodobou pomoc a  podporu 

organizace

Děkujeme, že jste nám 
i v roce 2013 pomáhali pomáhat!
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Fyzické osoby

100 001 Kč –200 000 Kč 
Libor Holuša

50 001 Kč –100 000 Kč
Ing. Karel Kuropata

10 000 Kč –50 000 Kč
Ing. Bohumil Auinger
Ing. Pavel Bednář
Ing. Karla Bernášková 
Ing. Ilja Brüll 
MUDr. Dagmar Bumbálková
Maroš Číslák 
Cornelia Cigosová 
Jana Frimlová 
JUDr.Petr Hala
JUDr. Vít Horáček 
Ing. Oleg Hruška 
Ing. Jana Hrušková 
Hugo Mensdorff – Pouilly 
Lukáš Klášterský 
Miroslav Kovanda
Vladimír Kreidl 
MVDr. Miroslav Kulich 
Ing. Hana Marešová
Květa Matoušková 
Ing. Alena Motyčková 
Ing. Hana Nedomová 
Ing. Boris Nevrlý 
MUDr. Eva Nováková 
Ing. Pavel Ovsík 
Martin Pastula 
Ondřej Peca
MUDr. Stanislav Polák 
Marie Přibylová 
Ing. Martin Skalický 
MUDr. Pavla Skálová
Ing. Hana Smetanová 
Ing. Kateřina Suchopárová 
Ing. Tomáš Svátek 
Ing. Alena Šaníková
Eva Školová 
PhDr. Petr Šorel
Ing. Šárka Švancarová
MUDr. Jaroslava Tolarová
MUDr. Zdenka Vojtková 
Ing. Jan Zeman

Právnické osoby

Nad 1 000 000 Kč
Nadace ČEZ a zaměstnanci skupiny ČEZ

300 001 Kč –1 000 000 Kč
Nadace Leontinka

100 001 Kč –300 000 Kč
Nadace Naše dítě 
Pivovary Staropramen a.s. 
RSJ a.s

50 001 Kč –100 000 Kč
ELEKTRA - PV, s.r.o. 
KODYS, spol. s r.o.
PPD Czech Republic, s.r.o.

10 000 Kč –50 000 Kč 
ACI - Auto Components International, s.r.o.
Český kynologický svaz
Dopravní podnik hl. m. Prahy 
Družstvo EKOVER 
Furch Guitars, s.r.o. 
INDUSTRY INVEST s.r.o. 
Javlin a.s. 
KPMG Česká republika, s.r.o. 
Městská část Praha 5  
Členové rady Městské části Praha 4 
Nadace Telefónica 
Scholz & Friends s.r.o.
WashTec CZ, spol. s.r.o. 
WOOKY a.s. 
Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s.

Státní správa

585 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí

87 000 Kč
Magistrát hl. města Prahy

60 000 Kč
Městská část Praha 5

50 000 Kč 
Městská část Praha 4

Naše velké poděkování patří 
i mnoha dalším dárcům!

Veřejná sbírka

V rámci veřejné sbírky, jejíž součástí jsou i dárcovské SMS - projekt Fóra dárců “Daruj správně”,

do kterého byl náš projekt v roce 2008 zařazen, bylo v roce 2013 získáno 298.867,50,-Kč

Všem přispěvatelům srdečně děkujeme, zejména jménem našich klientů a žadatelů o psí pomocníky.

Hlavní činnost

ČÍSLO ÚČTU KČ

Celkový objem fi nančních prostředků 9 859 379,47

Osobní náklady 2 853 497,00

Mzdové náklady 521 2 160 758,00

Odvody zdravotní + sociální 524 689 503,00

Zákonné soc. náklady 527 3 236,00

Provozní náklady - materiálové 925 470,31

Potraviny 501 228 555,51

Kancelářské potřeby 501 28 847,04

Vybavení DDHM 501 143 565,04

Ostatní materiál 501 490 369,57

Spotřeba PHM 34 133,15

Nemateriálové náklady 5 558 453,48

Energie 502 109 605,23

Náklady na psy ČEZ 510 147 560,01

Opravy a údržba 511 2 118,00

Cestovné 512 132 916,44

Náklady na reprezentaci 513 4 973,00

Ostatní služby 518 5 161 280,80

Ostatní náklady 521 958,68

Pojištění a poplatky 549 195 776,01

Silniční daň 531 3 915,00

Odpisy 551 138 952,00

Členské příspěvky 582 26 919,50

Daně a poplatky 538 0,00

Ostatní náklady 54 156 396,17

Finanční zpráva

Hospodaření Helppes – Centra výcviku psů pro postižené o. s. za období

1. 1. 2013 –31. 12. 2013
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Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hospodářská činnost

ČÍSLO ÚČTU KČ

Celkový objem fi nančních prostředků 13 363 133,54

Tržby za služby 602 1 104 563,50

Úroky bank 644 7 031,42

Kurzové zisky 645 1 098,24

Fond darovaných zvířat 648 15 100,00

Jiné ostatní výnosy 649 1 787,23

Dary, sbírky 682 11 641 353,15

Členské příspěvky 684 7 200,00

Dotace MPSV 691 585 000,00

ČÍSLO ÚČTU KČ

Celkový objem fi nančních prostředků 144 908,61

Reklama 602 40 424,20

Prodané zboží 604 98 297,00

Úroky banky spořící 644 6 187,41

ČÍSLO ÚČTU KČ

Celkový objem fi nančních prostředků 49 585,49

Provozní náklady – materiál. 48 375,49

Prodané zboží 504 48 375,49

Nemateriál.náklady 1 210,00

Reklama 518 1 210,00

Příjmy za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti = zisk 95 323,12 Kč

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti = zisk 3 503 754,07 Kč

Příjmy za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Výdaje za období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
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Za grafi cké zpracování této Výroční zprávy děkujeme reklamní agentuře Scholz & Friends

Za tisk této Výroční zprávy děkujeme Tiskárně Flora s.r.o. s.r.o. 
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