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P r a h a – V sobotu 17. září oslavilo Centrum výcviku asistenčních psů Helppes 10. výročí od
svého založení. Při této příležitosti se konal již tradiční Super den – slavnostní předávání
asistenčních psů jejich budoucím majitelům. Výcvik asistenčních psů není státem hrazený (na
rozdíl od psů vodicích), proto je zcela odkázaný na sponzorské dary.
Mezi pozvanými hosty, kteří pejsky předávali, byli herci, zpěváci, ale například také šéfdirigent
Národního českého orchestru pan Libor Pešek, který předával labradorku Briseonu Excelent Dogs,
která bude pomáhat 4letému chlapečkovi, jenž trpí autismem, s rozvojem jemné i hrubé motoriky a
řečových schopností, bude mu parťačkou a kamarádkou, bude střežit jeho spánek a pomáhat mu
vyrovnávat se se stresovými situacemi.
Výcvik byl hrazený ze společného projektu Nadace Naše dítě a společnosti Rossmann „5 milionů
pro dětský úsměv“. Nadace Naše dítě z tohoto projektu již přispěla šesti klientům Helppesu na
pořízení jejich psích pomocníků.
Zlatého retrívra má doma také další patronka Helppesu – paní Ivana Gottová, která předávála fenku
Besi pro 3letého chlapečka se zrakovým postižením a opožděným vývojem. Besi je pro Toníčka
zdrojem nových podnětů, pomáhá mu s rozvojem hmatových a orientačních schopností, významně se
podílí i na rozvoji jeho motorických schopností.
Na výcvik Besi přispěla Nadace Leontinka, společnost Euro security product s. r. o. se svými
zaměstnanci, ale také další soukromí dárci. V září 2008 zahájila Nadace Leontinka s Českou
pojišťovnou společný projekt (s celorepublikovou působností) Psí oči, jehož podstatou je přispívat na
výcvik asistenčních psů pro děti a mladé dospělé s kombinovaným tělesným postižením. Toto
rozhodnutí vzešlo z potřeby pomoci těžce postiženým dětem a těm, kteří o ně pečují, neboť průměrné
náklady na kvalitně vycvičeného asistenčního psa se pohybují kolem 200 000 Kč.
Mezi hosty letošního Super dne byl také zpěvák Ondřej Hejma, který předával asistenční fenku Báru.
Bára bude pomáhat Davidovi, který je postižený dětskou mozkovou obrnou, s udržením rovnováhy,
při chůzi po schodech, podá mu spadlou berli, přinese školní aktovku a jiné předměty, které si David
při chůzi o berlích sám podat či nést nemůže. Výcvik Báry byla hrazený rovněž prostřednictvím
společného projektu Nadace Naše dítě a společnosti Rossmann „5 milionů pro dětský úsměv“.

Mezi hosty této akce byli rovněž věrní příznivci výcvikového centra Helppes zpěvačky Marta
Kubišová, Tonya Graves ze skupiny Monkey Business, zpěváci Miro Žbirka, Michal Hrůza, Karel
Kahovec a Martin France, herci Jan Potměšil a Václav Vydra, novinářka Barbora Nesvadbová.

Kontakty:
Zuzana Daušová
gsm: 603 769 864
zuzana@helppes.cz

Natálie Nováková
gsm: 739 074 968
natalie@helppes.cz

