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Pod dohledem Karla Gotta odpromovala v Motole patnáctka nových psích 

asistentů … 

Získat vysokoškolský diplom není hračka. Své o tom vědí i asistenční, signální, 

vodící a doprovodní psi „made by Helppes“. Svého slavnostního promočního slibu 

se dočkají po téměř ročním náročném výcviku. V tento slavnostní den veřejně 

přislíbí „službu“ svému pánu – člověku s handicapem. 

V sobotu 24. 9. 2016 se v areálu výcvikového centra Helppes - Neziskovky roku 2013 a 2014 

na Plzeňské ulici v Praze 5 slavilo. A že bylo co oslavovat. Nejenže se uskutečnila, v Motole již 

tradiční promoce chlupatých absolventů Vysokého Učení Helppsího, katedry asistenčních, vodících, 

signálních, terapeutických a průvodcovských psů ročníku 2015/2016, ale obecně prospěšná společnost 

Helppes při té příležitosti oslavila také své patnácté narozeniny. 14. ročník Super dne Helppes již po 

několikáté v řadě moderoval Mirek Konvalina a pro letošek mu byla skvělou parťačkou herečka 

Patricie Solaříková. 

Promující asistenty a jejich novopečené majitele – lidi s postižením, přišlo podpořit mnoho 

známých osobností. Patrony patnácti nových asistenčních psů se stali Karel Gott, Marta Kubišová, 

Barbara Nesvadbová, Lenka Filipová, Hanka Kynychová, Anička Fialová, Jana Stryková, Miro 

Žbirka, Karel Kahovec, Pavel Roth, Viktor Sodoma a skupiny Georges & Beatovens a The Fribbles. 

V rámci bohatého programu bylo možné shlédnout také dvě ukázky dovedností asistenčních zvířat. 

V první ukázce představila paní ředitelka Zuzana Daušová Helppsí slepici, která hravě zvládla 

prezentaci cviků poslušnosti, a asistenčních dovedností . Ve druhé ukázce bylo divákům 

prezentováno, jak těžký mají lidé s handicapem život a jak se jim změní po té, co dostanou psího 

pomocníka. 
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