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Help psík

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

Mikuláš, nejlepší přítel psa
Srdečně Vás zveme

v sobotu 28. listopadu na mikulášskou besídku
Udělejte radost svému pejskovi, svým dětem i sobě. Dárky máme pro
všechny! S sebou vezměte očkovací průkaz s platným očkováním proti
vzteklině, psince, parvoviróze, hepatitidě atd. Vstupné dobrovolné.
Praha 5, Plzeňská ulice, tram. č. 9 a 10 – zastávka Hotel Golf.
Prezentace je od 10.30 do 11.00 hodin

Letošní Superden byl skutečně SUPER. Přišlo na něj neuvěřitelných
1400 návštěvníků, kterým se podařilo vytvořit neopakovatelnou
atmosféru tohoto – pro nás tak výjimečného – dne. Před zraky
návštěvníků a za účasti takových celebrit jakými jsou Karel Gott,
Miro Žbirka, Marta Kubišová a řada dalších, jsme předávali naše
asistenční pejsky novým majitelům. Děkujeme všem, že se přišli
podívat a podpořili naše výcvikové
centrum!

Mezi našimi
milými hosty
byla také
populární
herečka Jana
Stryková,
známá např.
ze seriálu
Ordinace
v růžové
zahradě
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Vlevo předává
asistenčního
pejska Leona
Šenková.
Vpravo dole
hudební skupina
V-Rock

Zpěvačka
Debbi
nezpívala
na našemu
Superdni
poprvé...
Děkujeme,
že přijala
pozvání
také letos
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Pět let spolupráce
se společností RSJ a. s.
Bylo to v roce 2010, když nás s nabídkou podpory oslovila společnost RSJ,
která jako obchodník s cennými papíry, specializující se na tzv. algoritmické obchodování, působí na světových
burzách.
Sešli jsme se tehdy se zástupci společnosti v jejich tehdejším sídle
ve Wratislavském paláci na Malé Straně
v Praze, kde jsme jim představili náš
projekt speciálního výcviku asistenčních
a signálních psů pro dospělé i děti s vážným zdravotním postižením – „Pomoc
přichází na čtyřech tlapkách“. Náš projekt je zaujal a dohodli jsme
se na vzájemné spolupráci, která
k naší radosti pokračuje i po založení
Nadace RSJ koncem roku 2014 jejím
prostřednictvím.
Sami zaměstnanci společnosti přispívají naší organizaci každý rok určitou částkou, kterou společnost ještě
navýší. Naše organizace tak získala
krásnou pomoc ve výši 1 137 311 Kč.
Sedm našich klientů se již raduje ze
svého psího asistenta, psí studenti posledních třech ročníků získali od společnosti RSJ a jejích zaměstnanců při
slavnostní promoci kvalitní krmivo
Díky pomoci společnosti RSJ se může
slečna Hana Hermína radovat ze své
pomocnice Margarity
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jako dárek, naše organizace dostala darem
praktické stoly a ještě
zbylo na částečné financování nezbytných
oprav v našem výcvikovém areálu v Praze 5
– Motole, které přispěly
ke zlepšování kvality
ustájení našich psích
studentů a tréninkových
prostor, kde probíhá každodenní výcvik a pří- Sam s panem Milanem
prava psů na jejich budoucí službu.
Se společností RSJ jsme ve stálém kontaktu, vzájemně se navštěvujeme, velmi se zajímají o to, čeho bylo díky jejich pomoci dosaženo.
Děkujeme Vám, zaměstnanci společnosti RSJ i Vám RSJ a. s.
za Vaši pomoc a splněná přání našich
klientů!
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Rekondice 2015
Letošní srpnový rekondiční pobyt našich klientů již potřetí přivítalo rekreační středisko v Líchovech u Sedlčan. Ideální areál
s ideálním počasím (i když možná až příliš teplým…) dával tušit
ideálně prožitý týden, během kterého se vše točilo kolem psů.
Kromě opakování výcviků zbyl čas také na „toulky za poznáním“.
Namátkou připomeňme exkurzi do Centra ochrany fauny ČR v Hrachově u Sedlčan či návštěvu sedlčanského muzea.
Mezi naše klienty se přijel podíval, ale hlavně zajímavě povykládat sládek pivovaru Staropramen pan Libor Vávra. O zdraví našich
psích kamarádů jsme se povídali s MVDr. Lukášem Duchkem. Ale
na programu nebylo pouze poslouchání – soutěžilo se např. o „Nej
tým rekondice“. Velký úspěch měla také výroba pamlskovnice.
Stovky fotografií si můžete prohlédnout na našich webových stránkách (www.helppes.cz). A jak viděli letošní rekondici její účastníci?

@ Chtěla bych moc poděkovat dárcům fundraisingového projektu,
že mi přispěli na rekondičně integrační pobyt pořádaný organizací
Helppes. Tento pobyt mi velmi pomohl v tom, že mi zkušení trenéři
z organizace Helppes ukázali, jak nadále pracovat s mým asistenč-
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ním psem doma, upozornili
mě na chyby, které při práci s ním dělám a zaměřili
se se mnou na individuální
problémy v poslušnosti
a ve speciálních pracích
(asistenci), které se svým
psem mám.
Také mi ukázali, jak
můžu psa pozitivně motivovat pomocí klikru, kdy
pes musí sám přijít na to,
co po něm chci a dále,
Městské muzeum Sedlčany nabízí stálé expozice
věnované např. Jakubu Krčínovi či Josefu Sukovi
co všechno se svým psem
můžu i přes svůj handicap
dělat. Také byla velmi zajímavá přednáška veterinárního lékaře Lukáše Duchka z pražské veterinární kliniky, který nám povídal o různých onemocněních a poraněních psa, a co v takových případech
dělat. Jsem moc ráda, že jsem se díky vám mohla tohoto pobytu
zúčastnit, a získat tak mnoho zkušeností a vědomostí, jak nadále
pracovat a utužovat vztah se svým asistenčním psem. Děkuji.
Věra Janoštíková

@ Moc se mi tento

pobyt líbil. Aktivity byly
na úrovni. Příštím rokem
bychom se chtěli zúčastnit znovu.
Gabriela Drdová

Nadšení mezi našimi
klienty vyvolalo vyrábění
tzv. pamlskovnice.
Sklenice od naší oblíbené
kávy se proměňovaly
v originální dózy
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@ Rád bych poděkoval

všem organizátorům,
sponzorům, ale také
účastníkům letošního
rekondičního pobytu
v Líchovech.
Celý týden byl naplněný zajímavým a vzdělávacím programem,
který mně osobně přinesl
mnoho nových informací z oblasti kynologie,
ale také mi umožnil
seznámení s novými
lidmi. Tito lidé nejenže
mají stejné zájmy jako
já, tedy lásku k přírodě
a zejména k pejskům, ale
také některé společné
starosti. Výměna životem
získaných zkušeností je
Soutěž o „Nej tým rekondice“ byla náročná
často k nezaplacení.
Chtěl bych poděkovat všem instruktorům i dobrovolníkům za jejich profesionální a vstřícný přístup. Nevím, jak probíhaly minulé
pobyty, ale letos se v Líchovech sešla dobrá parta, kterou nerozdělilo ani nesnesitelné vedro a všudypřítomné vosy. Děkuji vám přátelé.
S pozdravem a přáním hezkých dní
Honza Horák s mamkou a labradorkou Betynkou

@ Dárcům patří velké poděkování za podporu. Moc a moc děku-

jeme. Nejenom dárcům veliký dík, ale ani bez úžasné péče všech
členů Helppes bychom se neobešli.
Jste jedineční, skvělí, je to pro nás za celý rok to nejkrásnější.
Odvážíme si spoustu krásných zážitků, nových informací a také přátelství. Budeme se těšit na příští rekondici.
Eva, Jarmilka, Roxi a Jack
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Sledujte naše stránky
www.helppes.cz nebo
facebook.com/helppes

Centrum ochrany fauny ČR v Hrachově zaujalo i naše psí asistenty

Sládek pivovaru Staropramen Libor Vávra (vlevo) povídal moc zajímavě
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9

Dobrovolnický den – Zapojím se
Děkujeme
dobrovolníkům z firmy
KPMG za velkou
pomoc při údržbě
našeho areálu!
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Dobrovolnický den – Zapojím se
Děkujeme všem
dobrovolníkům
z České
pojišťovny,
kteří nám
přišli pomoct
s přípravou
našeho areálu
na letošní
zářijový
Super den!
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Family Day ve Staropramenu
Moc děkujeme našemu generálnímu partnerovi – pivovary Staropramen, a. s., za pozvání na jejich krásnou akci – Family Day.
Rádi jsme návštěvníkům ukázali dovednosti našich asistenčních
psích pomocníků, ale také kobylky Katrijn v.d. Meier.
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Community Days
Staropramen
V termínu od 5. do 7. října se konaly již
tradiční „Community Days Staropramen“. Letošní třicítka Staroprameňáků
nám, tedy vlastně našim psím studentům,
vymalovala kotce a relaxační místnost, aby měli
zase čisťoučko. Mají to tam jako nové. Dále provedli venkovní nátěry a stavbu nového plotu.
Moc děkujeme za pomoc. Spolupráce s Vámi, milí Staroprameňáci, si velmi vážíme a moc se těšíme na další společné akce.
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Znáte vánoční zvyky a pověry?
Házení střevícem, rozkrajování jablka, pouštění lodiček z ořechových skořápek. To jsou některé z notoricky známých vánočních zvyků a tradic. Jak se však orientujete v obyčejích, které
byly běžné pro naše předky?
1. Začneme jednoduchou otázkou: Který tvar se musí objevit
v rozkrojeném jablíčku, aby člověk mohl počítat se zdravím
a štěstím?
a) kolečko
b) hvězdička
c) trojúhelník
2. Který kov se o Vánocích obvykle lije?
a) měď
b) olovo
c) cín
3. Co znamená, pokud se při pouštění lodiček z ořechových skořápek
drží lodička u kraje nádoby?
a) že člověk brzy zemře
b) že se bude příští rok držet doma
c) že ho postihne nějaké neštěstí
4. Zlaté prasátko na Štědrý večer uvidí ten, kdo:
a) se celý den postil
b) nejedl celý den maso
c) neochutnal celý den rybu
5. Na Štědrý den se, podle pověry, nesmí:
a) uklízet
b) utírat prach
c) věšet prádlo
6. Podle jednoho ze zvyků se v okamžiku, kdy se na Štědrý večer
rozsvítí, všichni dívají po stěnách, respektive po svých stínech. Proč?
a) čí stín je nejmenší, ten do roku zemře
b) čí stín je pokroucený, ten bude mít nešťastný rok
c) čí stín nemá hlavu, ten do roku zemře
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7. Pod talíře se při štědrovečerní večeři dává několik rybích šupin.
Co mají zajistit?
a) štěstí
b) peníze
c) hojnou úrodu
8. Kolik druhů pokrmů měli naši předci na štědrovečerní tabuli?
a) pět
b) sedm
c) devět
9. Kolik má sedět stolovníků u štědrovečerní tabule?
a) sudý počet
b) na počtu nezaleží
c) lichý počet
10. Co se stane tomu, kdo vstane předčasně od štědrovečerního stolu?
a) nedostane žádné dárky
b) do roku zemře
c) do roku onemocní
Vyhodnocení:
0–3 správné odpovědi
Tradice, pověry a obyčeje vám mohou připadat přežité, přesto však
dotvářejí neopakovatelnou atmosféru Vánoc, kterou je hezké si
připomenout. Třeba letos, co říkáte… ?
4–6 správných odpovědí
Vaše znalosti vánočních zvyků jsou potěšující. Zkuste se podívat
do knihy, která se vánočními obyčeji zabývá a přenést některé z nich
i k vám domů.
7–10 správných odpovědí
Vaše znalosti jsou báječné. Je obdivuhodné, jak se v obyčejích našich
předků dokážete orientovat i přesto, že v dnešní době patří spíše
k opomíjeným oblastem vědění. K dosaženému výsledku gratulujeme!

Správné odpovědi: 1b, 2b, 3b, 4a, 5c, 6c, 7b, 8c, 9a, 10b
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www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/

Sledujte naše
www.helppes.cz nebo
facebook.com/helppes
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit vašim příbuzným,
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které
máte rádi, pod vánoční stromeček?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Vánoce se blíží...
Tričko přece užije každý… a je-li
navíc s vtipným textíkem (Žeru psy,
co mají za ušima. Táhneme za jeden
provaz. Přispívám na psí kusy.
Fandím psům, co se do toho umí
zakousnout. Pomáhám tedy Psem.),
je úspěch zaručený, to nám věřte.
Kromě triček máme také např.
ponožky, náramky, náušničky,
frisbee, jojo, propisky,
samolepky, žetony
do nákupních vozíků atd.
Báječná je také
„Paličkou praštěná
kuchařka“.
Koukněte se na naše
webové stránky, možná
vás budou inspirovat
a našim asistenčním
a signálním pejskům opravdu
hodně pomůžete.

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
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17

P roje kt

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 proškoleným 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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Kalendář akcí, aneb co jsme letos už stihli ...
28. 11. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
21. 11. Canisterapeutické zkoušky
19. 11. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Duhovka, Praha 6
18. 11. Benefiční koncert Nadace Leontinka v kostele sv. Salvátora
7. 11. Trénink na podzimní canisterapeutické zkoušky
5. 11. Prezentace pro firmu BARCLAYS
5. 11. Konference „Neziskové organizace v roce 2016“ – Verča, Zuzana
a Tobiáš byli vyzvědět, jak to bude s NNO v roce 2016.
3. 11. Canisterapie v Dětském rehabilitačním stacionáři, Ostrava
3. 11. Návštěva pana Jiřího za Gerrym
2. 11. Návštěva Horáčkových za Besinkou – za Besinkou se přijela
podívat její budoucí rodina.
2. 11. Předání a secvičení labradorky Amandy s novou rodinou –
v týdnu od 2. do 8. 11. proběhlo předání Amandy a secvičení s novou
rodinou. Přejeme jí skvělý život psího pomocníka.
31.10. Zkouška asistenčního canisterapeutického psa – Amanda –
Amanda úspěšně složila zkoušku asistenčního canisterapeutického psa.
27.10. Focení pro MF Dnes
26. 10. Goldenek Samík měl návštěvu
26.10. Oslava Jarových narozenin – přejeme vše nejlepší.
23.10. Rehaprotex Brno – ve dnech 23. a 24. října jsme se zúčastnili
veletrhu RehaProtex v Brně. Skládali se testy chování psa na veřejnosti.
22.10. Helppesáci na tahu s Karlem Kahovcem – po dlouhé odmlce
jsme se šli pobavit na rockový večer s Karlem Kahovcem, Viktorem
Sodomou a skupinou George & Beatovens.
15. 10. Předání a secvičení labradorky Denisky s novou rodinkou –
v týdnu od 15. do 21.10. proběhlo předání Denisky a secvičení s novou
rodinou. Přejeme jí skvělý život psího pomocníka.
12. 10. Fišerovi na návštěvě za Amandou
12. 10. Předání a secvičení labradorky Margarety s novou paničkou –
od 12. října proběhlo předání a secvičení labradorky Margarety s novou
paničkou. Se slečnou Hanou Hermínou si skvěle rozumí. Přejeme oběma
spoustu fajn zážitků a pohodové soužití.
10. 10. PesFest v kino AERO – děkujeme za možnost účasti na této
akci. V kině Aero se promítaly filmy se psí tematikou. V přestávkách
mezi promítáním večerních filmů jsme divákům předvedli dovednosti
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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signálního psa. Margareta si svoje poslední ukázky užívala. I my jsme si
přišli na své, když jsme měli možnost zkouknout nádherný film Hačikó.
9. 10. Tobyho návštěvní den – za Tobym se přijela podívat jeho budoucí
panička.
9. 10. Kurz „Psychohygiena a stress management“ – trenérka Pavla se
vzdělávala.
9. 10. Předání a secvičení labradorky Denisky s novou rodinou – od
9. října proběhlo předání a secvičení labradorky Denisky v nové rodině.
Se svou malou paničkou Kamilkou si skvěle rozumí.
8. 10. Rozloučení s létem – léto definitivně skončilo. Loučili jsme se
s ním na Praze 4, kde jsme veřejnosti předvedli ukázky práce asistenčních
a signálních psů. Děkujeme za pozvání.
5. 10. Horáčkovi za Besinkou – za Besinkou dnes přijela její budoucí
rodinka.
5. 10. Community Days Staropramen – od 5. do 7. října se konaly již
tradiční „Community Days Staropramen“. Letos nám Staroprameňáci
vymalovali kotce a relaxační místnost pro naše pejsky, provedli rovněž
několik venkovních nátěrů a pomohli se stavbou nového plotu. Moc
děkujeme za pomoc. Spolupráce se Staropramenem si velmi vážíme a moc
se těšíme na další společné akce.
3. 10. Den domácích mazlíčků – Praha 3 – dnes jsme měli dvě
ukázky psích pomocníků. Charlie a Amanda předvedli dovednosti psích
pomocníků a Katka s Verčou zodpověděly mnoho dotazů týkajících se
problematiky asistenčních a signálních psů. Děkujeme za pozvání.
2. 10. Bohoušek a Charlie – trénink – labrador Charlie měl návštěvu.
Přijel za ním jeho budoucí páníček, a tak spolu trošičku potrénovali.
30. 9. Kočičí kavárka – děkujeme za pozvání do Kočičí kavárny.
Trenérkám i psiskům se tam moc líbilo.
29. 9. Trénink psů s králičkou ForPeskou
25. 9. Zkouška asistenčních psů – Deniska a Margareta úspěšně složily
závěrečnou zkoušku a brzy již půjdou do svých nových rodin.
24. 9. Za Deniskou přijela budoucí panička Kamilka – jedna
z posledních návštěv malé Kamilky za Deniskou u nás. Deny už půjde
brzy do nové rodiny.
23. 9. Snídaně nestátních neziskových organizací (NNO) z Prahy 5
– setkání zástupců nestátních neziskových organizací z Prahy 5 se
zúčastnila Verča. Zajímavé byly informace o Fondu pro nestátní neziskové
organizace, který je financovaný z prostředků EHP a který bude v lednu
2016 přijímat žádosti o grant.
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21. 9. Horáčkovi na návštěvě za Besinkou – za Besinkou se přijela
podívat její budoucí rodina.
21. 9. Narozeniny Nadace Naše dítě – rádi jsme se připojili
ke gratulantům při oslavě 22. narozenin Nadace Naše dítě. Děkujeme
Nadaci za dlouhodobou podporu našich klientů.
19. 9. Family Day ve Staropramenu – děkujeme našemu generálnímu
partnerovi – pivovary Staropramen a. s. za pozvání na jejich akci –
Family Day. Moc rádi jsme ukázali dovednosti psích pomocníků.
18. 9. Výstava sociálních služeb Prahy 13
18. 9. Dobrovolnický den – Zapojím se – KPMG – děkujeme
dobrovolníkům z firmy KPMG za pomoc při údržbě areálu.
12. 9. Super Den – letošní Super den byl zkrátka SUPER. Přišlo na něj
neuvěřitelných 1400 návštěvníků a atmosféra byla nezapomenutelná.
11. 9. Dobrovolnický den – Zapojím se – Česká pojišťovna – děkujeme
dobrovolníků z České pojišťovny za pomoc s přípravou areálu na Super
den.
7. 9. Helppesáci v TV Relax – Zuzana s Ájou a labradorkou Amandou
byly ve vysílání TV Relax, aby prezentovaly problematiku psích
pomocníků a pozvaly diváky na Super den 2015.
5. 9. Narozeniny Nadace Leontinka – rádi jsme se dnes připojili
ke gratulantům při oslavě 10. narozenin Nadace Leontinka. Rádi
jsme odprezentovali práci psích pomocníků. Děkujeme Leontince
za dlouhodobou podporu našich klientů.
4. 9. Trénink psů s kočičkou Arankou – do tréninku se zapojila
i kočička Aranka.

2. 9. Trénink psů v Chýni – při tréninku je nutné vyrazit i někam
„na venkov“, proto se trenérky i se psisky vypravili za Prahu.

8. 8. Týdenní rekondičně integrační pobyt pro klienty Helppes
19. 7. První setkání Bohouška s Charliem – Bohoušek poprvé potkal se
svým budoucím novým psím pomocníkem Charliem.
18. 7. Ředitelka Helppesu Zuzana Daušová na Radiožurnálu –
naše paní ředitelka byla hostem v pořadu „Host radiožurnálu“, kde si
s moderátorkou Patricií Strouhalovou povídaly o psích pomocnících.
Záznam rozhovoru si můžete poslechnout na: http://www.rozhlas.cz/
radiozurnal/host/_zprava/bezbarierovost-je-v-cesku-stale-minimalniupozornuje-cvicitelka-psich-pomocniku--1512866
1. 7. Trénink pana Milana se Samem
26. 6. Návštěva za labradorkou Amandou
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25. 6. Spolehlivá snídaně – „spolehlivá“ snídaně pro novináře
a zástupce prověřených organizací, které Značku spolehlivosti získaly.
24. 6. Převzetí šeku v ZŠ Jarov – letos se na Charitativním bazaru
vysbíralo 40 000 Kč. Děkujeme za dlouhodobou podporu a za částku
8 200 Kč, která bude využita na výcvik asistenčních psů.
24. 6. Zkoušky asistenčních psů – Amálka, Beth a Neli – dnes úspěšně
složily zkoušky tři helppsí studentky. Gratulujeme jejich trenérkám Áje
a Pavlíně.
23. 6. Natáčení pořadu „Telefon“ – dnes u nás natáčela Česká televize,
pro dětskou stanici Déčko, zábavně-vzdělávací magazín, plný užitečných
rad pro malé i velké chovatele domácích mazlíčků.
23. 6. Převzetí šeku v Riverside School – moc děkujeme žákům
a učitelům z Riverside School za podporu výcviku asistenčních psů.
Děkujeme za krásnou částku 14 180 Kč.
23. 6. Natáčení s TV Barrandov – opět se u nás natáčelo. Děkujeme
za zájem o témata asistenčních a vodicích psů.
22. 6. Kurz „Specifika mentálního postižení a přístup k lidem
s mentálním postižením“ – tentokrát se vzdělávaly trenérky Pavlína
a Katka.
21. 6. Dětský den firmy RSJ v Toulcově dvoře – mockrát děkujeme
za pozván na Dětský den firmy RSJ. Jsme rádi, že si ukázky výcviku
a práce asistenčních psů zvolili jako doprovodný program.
20. 6. Den koní, aneb kůň dává křídla, Vladykův dvůr
19. 6. Den Bezpečí v Berouně – letos jsme se opět účastnili Dne
Bezpečí v Berouně. Helppsíci ukázali, jak důležitý je pro svého pána
s handicapem jeho asistenční pes.
18. 6. Veletrh sociálních služeb MČ Praha 1 – děkujeme za pozvání
a možnost prezentovat na veletrhu sociálních služeb Prahy 1
18. 6. Natáčení s TV Barrandov – opět se u nás natáčelo. Děkujeme
za zájem o témata asistenčních a vodicích psů.
17. 6. Charitativní bazar ZŠ Jarov – opět se konal tradiční Charitativní
bazar ZŠ Jarov. Děkujeme za tuto krásnou a smysluplnou akci.
16. 6. Focení pro Nadaci naše dítě a Rossmann – krásné focení
s Davídkem a Quinem pro společný projekt s Nadací Naše dítě
a Rossmannem.
15. 6. Focení pro Kapku naděje s Martou Kubišovou – mockrát
děkujeme za možnost zapojit se do Kapky naděje a přispět tak k tomuto
projektu.
15. 6. Trénink Margarety s budoucí paničkou
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13. 6. Benefice „Kdo má rád“ v Martinském mlýně – mockrát
děkujeme zpěváku Martinovi Francemu za pozvání. Rádi jsme se
zúčastnili dětského dne, který koncertu předcházel u ukázali dětem práci
psích pomocníků.
12. 6. Canisterapie v DSS Neklanka – Pavla s Verčou a labradorkou
Amandou byly potěšit klienty DSS Neklanka.
11. 6. Trénink Margarety s budoucí paničkou
6. 6. MOTO – HAF
5. 6. Valná hromada Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
(AVPO ČR) – naše kolegyně Veronika se VH zúčastnila a byla zvolena
jako nová členka Dozorčí rady AVPO. Gratulujeme!
5. 6. Návštěva budoucí rodinky za Besinkou
5. 6. Trénink goldenka Sama s budoucím páníčkem
4. 6. Návštěva za labradorkou Amandou
3. 6. Trénink pudlíka Gerryho s budoucím páníčkem
2. 6. Vzdělávací program pro studenty VOSZ a SZŠ z Prahy 1 –
studentům se u nás líbilo a užili si náš vzdělávací program.
2. 6. Trénink Elišky a flatky Nely
30. 5. Den otevřených dveří ŠKODA AUTO a. s. – mockrát děkujeme
automobilce Škoda Auto, že jsme dostali příležitost prezentovat se
na jejím Dni otevřených dveří. Byla to moc fajn akce. Ukázky výcviku
a práce asistenčních psů se návštěvníkům moc líbily. Děkujeme také panu
Peškovi a Badymu a rodině Reiterových s Eliškou, že přijeli a ukázali, co
jejich asistenční pejsci dokážou.
29. 5. ABIREHA – naše oblíbená pardubická akce. Potkali jsme spoustu
našich známých a bylo to moc příjemné. Přijeli za námi také pan Milan
s labradorem Badym a pan Jan za Betynkou, která mu bude brzy předána.
28. 5. Canisterapie ve stacionáři Akord – pravidelná canisterapie pro
klienty denního stacionáře Akord.
27. 5. Rossmann a Nadace Naše dítě – Nadace Naše dítě a společnost
Rossmann podpoří výcvik asistenčního psa pro malého Davídka. Dnes
proběhlo setkání lidiček z nadace i z Rossmannu a Davídka s maminkou.
26. 5. Karel Kahovec v Limonádovym Joe – odreagování je občas
potřeba a tak jsme k němu využili koncert Karla Kahovce a skupiny
George & Beatovens.
26. 5. Friendly Finance s. r. o.
26. 5. Trénink Elišky a flatky Nely
25. 5. Helppes v Sama doma – dnes byla paní ředitelka Zuzana Daušová
hostem v pořadu ČT 1 Sama doma.
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23. 5. Canisterapeutické zkoušky – tento den na helppsích
canisterapeutických zkouškách uspěly tři týmy (z devíti), a to Honza
Drobný a kříženec pitbulla Teky, Lucie Koláčková a labrador Portos
z Podblanicka a Martina Šebestová a labradorka Blue Berry Dograsty.
Vítám je mezi námi a gratulujeme!
22. 5. RoadShow Značky spolehlivosti – Praha – závěrečná prezentace
Značky spolehlivosti spolu s Asociací veřejně prospěšných organizací
proběhla opět v Praze.
22. 5. Dobrovolnický den Zapojím se – Česká spořitelna
21. 5. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Jarov – proběhl další ze
vzdělávacích programů pro žáky základní školy, tentokrát pro Jarov.
21. 5. Trénink goldenka Sama s budoucím páníčkem
20. 5. Road Show Značky spolehlivosti – Liberec – Verča
s labradorkou Deniskou prezentovali v Liberci spolu se zástupci Asociace
veřejně prospěšných organizací Značku Spolehlivosti.
19. 5. Seminář „Sociální šetření“
18. 5. Natáčení s TV Barrandov – děkujeme TV Barrandow za zájem
o tak důležité téma, jako je chybějící status asistenčních psů a jejich
financování. Reportáž se vysílala 24. května.
18. 5. Natáčení s naší vodicí kobylkou Katrijn pro ČT
15. 5. Dobrovolnický den Siemens
14. 5. Trénink pudlíka Gerryho s budoucím páníčkem
12. 5. Canisterapie v DSS Neklanka – trenérka Pavla byla
na pravidelné canisterapii u seniorů v DSS Neklanka.
11. 5. Předání Goldenka Dana novému páníčkovi – v týdnu od 11.
do 15. května byl předán goldenek Dan novému pánečkovi. Byli spolu
řádně secvičeni a my jim přejeme krásný společný život.
11. 5. Tréninky se psy
11. 5. Natáčení ČT do pořadu „Ochránce“ – televizní cyklus Ochránce
natáčení Česká televize již několik let, jde o reportáže, které se zabývají
bojem s neschopnými úředníky. Cyklus přináší rady, jak vyhrát boj o vaše
práva. Jsme moc rádi, že se o problematiku přístupu lidí s handicapem
s psím pomocníkem zajímají média. Snad se situace zlepší…
10. 5. Finále Mistrovství světa belgických ovčáků v Písku – bylo nám
velkou ctí představit práci asistenčních psů na tomto kynologickém svátku
nejen českým TOP pejskařům, ale i těm světovým.
7. 5. Mistrovství světa belgických ovčáků v Písku – 1. den – Zuzka,
Naty a Verča jely obhlédnout situaci na nedělní prezentaci práce
asistenčních psů.
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7. 5. Návštěva za goldenkem Samem
6. 5. Zkoušky asistenčních psů – Dan a Beth – zkoušku skládali další
dva studenti. Dan zkoušku splnil a v pondělí odjede do nového domova
a rošťačka Betynka si dá reparát. Je to jako s dětmi…
6. 5. Prezentace pro Domov pro seniory – dámská delegace ve složení
Ája, Pavla, Verča, goldenka Amálka a labroška Amanda potěšily seniory
na Jarově. Psí holky předvedly, jak pracuje asistenční pes a ty lidský si
s babičkama a dědouškama hezky popovídali. Bylo to moc milé setkání.
5. 5. Návštěva za labradorkou Amandou
5. 5. Vzdělávací program pro studenty VOSZ a SZŠ z Trutnova –
studenti zdravotní školy v Trutnově si vzdělávací program u nás užili.
4. 5. Koncert Karla Kahovce a skupiny George & Beatovens
4. 5. První návštěva budoucí rodinky za Besinkou
4. 5. Vzdělávací program pro žáky Riverside School – s touto školou
jsme navázali dlouhodobější spolupráci. Mockrát děkujeme naší
dobrovolné spolupracovnici Alče, která nám vzdělávací programy pro ně
překládá do anglického jazyka.
2. 5. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a ČR ve výkonu
vodicích psů
28. 4. Benefiční představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana –
hra Záskok
25. 4. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka – máme čtyři
nové klienty, pro které budeme shánět a cvičit jejich psího pomocníka
„Made by Helppes“.
22. 4. Vzdělávací program pro ŠD Čakovice
21. 4. Vzdělávací program pro žáky ŠD Kolovraty
21. 4. Kurz „Jak si získat média na svojí stranu?“ – dnes se vzdělávala
Zuzana s Verčou.
18. 4. Trénink na Canisterapeutické zkoušky
18. 4. Benefiční koncert ve prospěch Elišky a flatky Nelinky –
benefiční koncert byl skvělý. Svatostánek byl doslova nabit pozitivní
energií. V kasičce se během koncertu nasbíralo úžasných 27 257 Kč,
za které všem návštěvníkům moc a moc děkujeme.
17. 4. Natáčení reportáže TV Nova – byla u nás natáčet TV Nova;
tématem byla vodicí fenka Maggie.
17. 4. Trénink pana Mirka s Danem – jeden z posledních tréninků pana
Mirka s Danečkem. Dana čeká zkouška, a pak už budou jenom spolu.
16. 4. Trénink paní Marie s Bénem
14. 4. Vyhlášení Křesadla – gratulujeme našemu dobrovolnému
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spolupracovníkovi Tomášovi k získání Křesadla za rok 2014;
ze 46 nominovaných získalo cenu deset dobrovolníků.
13. 4. Předání Goldenka Arnieho nové paničce – v týdnu od 13. do 17.
dubna byl předán a secvičen s novou paničkou Věrkou goldenek Arnie.
Přejeme jim skvělý společný život.
12. 4. Socializační procházka centrem Prahy – dnes se konala
další socializační procházka pro naše frekventanty kurzů společenské
výchovy.
10. 4. Trénink pana Jana s Beth
10. 4. Trénink Elišky s Nelou
8. 4. Trénink na Mistrovství ČR asistenčních psů a Mistrovtví ČR
vodicích psů
8. 4. Prezentace pro oblastní odbočku Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých Kyjov – dnes se za námi přijela podívat
skupinka zrakově handicapovaných osob z kyjovské odbočky SONS.
Připravili jsme si pro ně ukázku práce asistenčních psů a kdo chtěl měl
možnost projít se se simulátorem vodicího psa, tzv. DOGSIMem
a s naší vodicí kobylkou Katrijn.
3. 4. Návštěva Michala s Wilíkem
1. 4. První návštěva pana Jiřího za pudlíkem Gerrym
1. 4. Vašek s Colettkou ve Snídani s NOVOU
1. 4. Vyhlášení ankety „Statečné psí srdce 2014“– dva naši Helppsíci
získali toto krásné ocenění. V kategorii „Pomáhající srdce“ (ocenění
dlouhodobě pomáhajícího psa) získal ocenění německý ovčák Cave
Gymor, který pomáhá své paničce Terezce (autistka). Cenu hlavního
partnera získala fenka flat coated retrívra Colettka, asistentka epileptika
Vaška. Oběma k oceněním moc gratulujeme.
1. 4. Návštěva pana Houdka za Samem
31. 3. Ukázka práce Helppsíků pro studentky ERASMU – moc
děkujeme za sponzorský dar, který podpoří výcvik asistenčních
psů. (Erasmus je program EU podporující zahraniční mobilitu
vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském
vzdělávání v Evropě.)
31. 3. Odreagování v Limonádovým Joe – skvělý koncert Karla
Kahovce a skupiny George & Beatovens.
27. 3. Návštěva pana Jana za Betinkou
26. 3. Pracovní setkání (komunitní plánování Prahy 5) – letošní první
setkání pracovní skupiny – komunitní plánování Prahy 5.
26. 3. Setkání pracovní skupiny MČ Prahy 5
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26. 3. Beseda s ukázkami v knihovně Lužiny – besedu vedla trenérka
Katka a Dan s Amandou prezentovali práci asistenčních psů.
25. 3. Natáčení ČT pořadu Gejzír
25. 3. Setkání zástupců společnosti RSJ, Nadace RSJ
a podporovaných nestátních neziskových organizací (NNO) – moc
milé setkání ve firmě RSJ, která je naším dlouhodobým podporovatelem.
Setkání se věnovalo projednání změn a představení nově vzniklé Nadace
RSJ.
23. 3. Dlouhodobý kurz „Pracovník v sociálních službách“
21. 3. Test chování psa na veřejnosti – Praha 5, Anděl
19. 3. Vzdělávací program pro žáky z Riverside School – představení
práce psích pomocníků proběhla u nás v areálu, celá prezentace byla
vedena v angličtině.
18. 3. Trénink s klienty v Praze – klienti rádi využívají možnosti
pravidelných tréninků, které pro ně organizujeme. A my je samozřejmě
moc rádi vidíme a máme radost z toho, jak jim společný život s Help
psíkem šlape.
17. 3. Trénink Elišky s Nelou
17. 3. Plénum Českého kynologického svazu – pléna ČKS se za Helppes
zúčastnila Zuzana Daušová.
17. 3. Vzdělávací program pro žáky z MŠ Chmelnice – další z mnoha
vzdělávacích programů, které pro děti základních škol realizujeme.
16. 3. RoadShow „Značky spolehlivosti“ – Praha – během března,
dubna a května představuje AVPO ve všech krajských městech „Značku
spolehlivosti“. RoadShow odstartovala v Praze a my jsme se jí jako jedni
z prvních majitelů značky s radostí účastnili.
13. 3. Trénink Elišky s Nelou – také Nelinka se poctivě připravuje
na závěr tréninku, aby mohla jít brzy pomáhat své paničce Elišce.
12. 3. Trénink pana Mirka s Danem
9. 3. Předání a secvičení labradora Badyho s novým páníčkem –
v týdnu od 9. do 13. března byl předán a secvičen s novým páníčkem
labrador Bady. Přejeme skvělý společný život.
9. 3. První letošní „Buřtování“ – Zuzana Daušová ví, jak překvapit nic
netušící tým, druhá část pracovní porady probíhala u nového ohniště.
7. 3. Vyhlášení ankety „Kynolog roku 2014“ – jako každý rok jsme se
zúčastnili vyhlášení ankety Kynologa roku. Všem gratulujeme.
4. 3. Návštěva rodiny Polacsekových a Corrinta
4. 3. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Pražačka
2. 3. Reportéři z Prager Zeitung v Helppes
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26. 2. Zkoušky asistenčních psů – Arnošt a Bady – gratulujeme
Arnoštovi a jeho trenérce Zuzzi a Badymu s trenérkou Pavlou ke zkoušce
asistenčního psa pro vozíčkáře.
26. 2. Trénink Michala s Wilíkem
25. 2. Slavnostní udílení ceny „Prima Zlatá Pecka“ – za reklamní
kampaň Super dne 2014 – rádiový spot a plakáty (tištěná reklama) si
„naše“ reklamní agentura Scholz & Friends převzala ocenění Prima
Zlatá Pecka. Moc gratulujeme a děkujeme za dlouhodobou spolupráci.
25. 2. Vzdělávací program pro žáky z MŠ v Nučicích – trenérky Zuzzi
a Pavla a studenti Bady a Arnošt prezentovali práci asistenčních psů
dětem z MŠ v Nučicích.
24. 2. Návštěva za labradorkou Amandou
20. 2. Trénink slečny Elišky s Nelčou
20. 2. Trénink pana Mirka s Danem
19. 2. Kurz „Specifika komunikace s nevidomými a slabozrakými“
19. 2. Návštěva klientky Kamily Slavíkové – dnes přijela návštěva
za labradorkou Deniskou její budoucí panička Kamilka.
18. 2. Návštěva rodiny Polacsekových a Corrinta – děkujeme
za návštěvu. Moc rádi jsme vás viděli a jsme rádi, jak vám to s Corrim
skvěle funguje.
18. 2. Jednání v Senátu – Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
– dnes proběhlo jednání v senátu, kterého jsme se společně
s naší klientkou – paní Marií a jejím asistenčním borderáčkem Chuckem,
zúčastnili. Snad se podaří vyřešit problémy s chybějícím statusem
„asistenčního, signálního a vodicího psa“. Bude to sice „běh na dlouhou
trať“, ale toto jednání byla „první vlaštovka“.
17. 2. Trénink paní Marie s Bénem
16. 2. Rozšířená schůze zástupců organizací krajského výboru Praha
(ČKS) – za ZKO Motol se účastnila Zuzana s Večou.
16. 2. Pravidelný pondělní trénink s vedoucí výcviku
13. 2. Trénink v OC Nový Smíchov – trénovat nakupování se musí
všude. Tentokrát se trénoval v obchodním centru Smíchov, kde je spousta
lidí a rušivých vlivů.
11. 2. Trénink Helppsíků
7. 2. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – letošní první
pohovory o asistenční, signální a vodicí psy se konaly jako vždy u nás.
6. 2. Trénink pana Mirka s Danem
5. 2. Canisterapie ve stacionáři Akord
4. 2. Trénink paní Marie s Bénem
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4. 2. Trénink paní Marie a borderáčka Chucka
2. 2. Trénink pana Marka a Barušky
2. 2. Společný trénink v Hornbachu
22. 1. Návštěva paní Marie za vodicím labradorem Bénem –
za Bénem přijela jeho budoucí panička paní Marie. Po přivítání vyrazili
na společný trénink do města.
21. 1. Trénink pana Mirka s jeho budoucím asistentem Danem
20. 1. Trénink slečny Elišky s její budoucí asistentkou Nelinkou
19. 1. Balbínova poetická hospůdka
19. 1. Společný trénink Helppsích studentů
15. 1. Trénink paní Květy a labradora Plaxe
14. 1. Vzdělávací program pro děti z FlowerGarten Preschool –
první letošní vzdělávací program se konal u nás v areálu pro děti
z anglické školy FlowerGarten Preschool. Goldenek Dan s trenérkou
Katkou a Zuzi dětem ukázali práci asistenčních psů.
14. 1. Seminář „Strategické plánování“
13. 1. Focení Helppsích modelů
8. 1. Canisterapie ve stacionáři Akord – terenérka Katka s Balůem
na pravidelné hodince canisterapie.
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců,
kterým upřímně děkujeme!
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Jaképak asi letos
budou Vánoce... ?

Přátelé,
to je z letošního čtvrtého čísla Helppsíka všechno.
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejskům. Mějte
se všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatrujte
se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme
v roce 2016 na shledanou. Máme vás 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

