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Obecně prospěšná společnost Helppes – 
Centrum výcviku psů pro postižené 
o. p. s. ® vám letos nabízí své první číslo 
čtvrtletníku Helppsík. Během předcho-

zích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Helppsík

Děkujeme Nadaci Naše dítě 
a společnosti ROSSMANN
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Díky sedmému ročníku charitativní kampaně, kterou pořádají 
Nadace Naše dítě a síť drogerií a parfumerií ROSSMANN, zís-
kalo naše výcvikové centrum šek na 200 000 Kč, které se zaslou-
žily o výcvik asistenč-
ního zlatého retrívra 
Bastiena. Malý Péťa 
tak získá vytouženého 
kamaráda a jeho ro-
diče nenahraditelné-
ho pomocníka!

Koncem ledna jsme 
měli to potěšení v na-
šem výcvikovém cen-
tru přivítat ředitelku 
Nadace Ing. Zuzanu 
Baudyšovou a jednate-
le společnosti ROSS-
MANN Ing. Vladimíra 
Mikela, kteří společně 
zorganizovali již sed-
mý ročník charitativní 
kampaně 5 000 000 Kč 
pro dětský úsměv.

Nadace Naše dítě 
byla založena 1. října 
1993 jako nezisková organizace s posláním pomáhat dětem, které se 
ocitly v krizi a obtížných životních situacích. Zakladatelkou nadace 
je její současná ředitelka Ing. Zuzana Baudyšová, která k naplnění 
prvotních cílů založila, po vzoru britské Childline, celostátní Linku 
bezpečí pro děti a mládež. Ústřední projekt byl brzy rozšířen o další 
linky krizové intervence, osvětové a vzdělávací programy. 

Společnost ROSSMANN (založena v Německu v roce 1972 Dir-
kem Roßmannem) ve spolupráci s Nadací Naše dítě dlouhodobě po-
máhá prostřednictvím charitativní akce 5 000 000 Kč  pro  dětský 
úsměv ohroženým a nemocným dětem. Ve stanoveném týdnu mohli 
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zákazníci zakoupit v drogeriích ROSSMANN výrobky speciálně 
označené logem úsměvu, a přispět tak na pomoc vážně nemocným 
dětem, dětem vyžadujícím okamžitou pomoc či handicapovaným 
dětem z různých koutů České republiky. Za sedm ročníků se podaři-
lo získat finanční prostředky v celkové hodnotě 41 379 776 Kč. Také 
letos se budou moci zájemci zapojit a přispět na nové projekty.
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Naše Mikulášská 
je už tradice...
„Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) 
pejsky“ už k našemu Helppesu neodmyslitel-
ně patři. Také na tu loňskou přišlo hodně zá-
jemců o Mikulášovo (nebo čertovo) požehná-
ní. Nutno přiznat, že většina pejsků byla celý 
uplynulý rok hodná, a peklo tudíž zůstalo také 
tentokrát bez práce.
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Rodiče malého diabetika Aleše již mohou být klidní. Jejich syna 
chrání na každém kroku fenka border kolie Dixie, která rozpo-
zná, kdy hrozí Alešovi kolaps. Od listopadu loňského ho dopro-
vází také do školy.

„U Aleše byl 
zjištěný dia-
betes v pěti 
letech. Po-
třebuje péči, 
ale také cho-
dit normálně 
do školy a ven 
jako ostatní 
děti. Asistenč-
ní pes je pro 
nás obrovská 
pomoc. Dixie 
je člen rodi-
ny, s Alešem 
se rychle sži-
li. Už jednou 
dokázala poznat, že Alešovi není dobře, a upozornila ho, že si má 
vzít cukr. Jsme vděční všem, kteří nám pomohli asistenčního psa pro 
Aleše získat,“ svěřila se Alešova maminka Michala.

Podle ředitele školy Oty Bence přítomnost asistenčního psa 
ve škole výuku nenarušuje. Personál školy a žáci byli poučeni tre-
nérkou asistenčních psů, aby věděli, jak se mají k Dixince chovat.

Pořízení asistenčního psa je drahá záležitost. Rodičům však po-
mohlo vedení základní školy ve Ždírci nad Doubravou, které zorga-
nizovalo kulturní akci nazvanou Zábava pro psa, jež vynesla 35 tisíc 
korun. Pozadu nezůstali ani místní sponzoři, a tak celková výše sbír-
ky vynesla krásných 46 000 Kč. Mnohokrát děkujeme!

Základní škola pomohla Alešovi
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Na podzim loňského roku vypsala 
redakce časopisu AGE pro žáky 
základních škol soutěž „Srdce 
s láskou darované“.

Děti mohly vyrábět srdíčka pro ma-
minku, dědečka, pro seniory v do-
mově důchodců nebo mohly vybrat 
jednoho člověka ve svém blízkém 
i vzdáleném okolí, který by si srdce 
zasloužil za nějaký mimořádný čin 
apod. V rámci této soutěže jsme pro 
děti ze ZŠ Jakutská uspořádali vzdě-
lávací program o práci našich psích 
pomocníků. Děkujeme paní učitelce 
za toto senzační propojení a dětem 
za krásné srdíčko s dobrotami pro 
naše psí studenty.

„Srdce s láskou darované“
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Sepsat u notáře testament, neboli česky závěť, ještě zdaleka ne-
znamená, že se v dohledné době odeberete na pravdu boží. Na-
opak. Závěť bychom měli sepisovat nikoli pod tlakem, ale s jas-
nou myslí. Nehodným příbuzným závětí nevyhrožujeme. Svůj 
úmysl si ponechme pro sebe. Už jen proto, že se tak vyhneme 
tlaku ze strany těch, kteří po nás dědit nebudou…

Co praví o závěti odborní-
ci? Zákon umožňuje sepsat 
závěť v podstatě komuko-
liv, důležitá je forma, kterou 
se závěť musí sepsat. Tzv. 
zůstavitel může závěť buď 
napsat vlastní rukou, nebo 
ji zřídit v jiné písemné for-
mě za účasti svědků nebo 
ve formě notářského zápisu. 
Společná závěť více zůsta-
vitelů (např. manželů, sou-

rozenců nebo registrovaných partnerů) je neplatná.
V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla pode-

psána, jinak je neplatná. V závěti zůstavitel ustanoví dědice, popřípa-
dě určí jejich podíly nebo věci a práva, které jim mají připadnout. Ne-
jsou-li podíly více dědiců v závěti určeny, platí, že podíly jsou stejné. 
Důležité je si uvědomit, že v závěti nemusí být rozdě-
len celý majetek zůstavitele. Závěť tedy je platná i v přípa-
dě, pokud zůstavitel pořídil závěť jenom o části svého majetku.  
Zbytek majetku, který do závěti zůstavitel nezahrnul, bude v dě-
dickém řízení rozdělen podle pravidel pro dědění ze záko-
na (dědit budou osoby, jež jsou členy určité dědické skupiny). 
Závěť se ruší platnou závětí pozdější – to však neplatí bezvýhradně. 

Štvou vás příbuzní?
Sepište testament!
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Budou-li existovat závěti dvě, ale každá bude obsahovat odkázání 
jiného majetku, budou platné, ačkoliv je jedna dřívější a jedna poz-
dější (např. zůstavitel sepíše první závěť, v níž odkáže dceři auto, 
a za dva roky na to sepíše druhou závěť, ve které synovi odkáže byt). 

Jak sepisují závěť nevidomí, němí či jinak handicapovaní? Zůsta-
vitel, který nemůže číst nebo psát, projeví svoji poslední vůli před 
třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečte-
na a přítomnými svědky podepsána. Přitom musí před nimi potvr-
dit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Pisatelem a předčitatelem 
může být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem. 
V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo 
listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvr-
dil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Listinu musí svědci podepsat. 
Osoby  nevidomé mohou projevit poslední vůli také před třemi 
současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena. 
Osoby neslyšící a hluchoslepé, které nemohou číst nebo psát, mo-
hou projevit poslední vůli formou notářského zápisu nebo před tře-
mi současně přítomnými svědky, ovládajícími touto osobou zvolený 
komunikační systém neslyšících a hluchoslepých osob, a to v listině, 
která musí být tlumočena do zvoleného komunikačního systému. 
V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo 
listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel po-
tvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Obsah listiny musí být 
po jejím sepsání přetlumočen do zvoleného komunikačního systému 
neslyšících a hluchoslepých osob; i toto musí být v listině uvedeno. 
Listinu musí svědci podepsat.

Nemají vaši příbuzní rádi vás nebo vašeho asistenčního či vodi-
cího pejska? Sepsat svou závěť můžete také ve prospěch kterékoli 
neziskové organizace.

Sledujte naše internetové stránky

www.helppes.cz 
Najdete tam stovky fotografií!
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Kupte si kávu na 
dripit.cz a podpoříte Helppes
Ať už je váš den jakýkoliv, dobrá překapávaná káva vám může 
spravit náladu. Dobrou čerstvou černou kávu si můžete uvařit 
kdekoliv. Díky Drip it. Všechny tři druhy jsou výborné!

Colombia ranní probuzení – Colombia je káva typická svou 
kyselejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je 
v případě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti 
a jiskřivosti, jako byste snědli hrst ostružin. Tahle káva vás jistě ka-
ždé ráno postaví na nohy.

Nicaragua čokoládová – káva z Nikaraguy má bohatou chuť. Její 
kyselost je potlačena výraznějšími sladšími tóny. s nádechem citru-
sů, medu a čokolády V ústech se vám rozplyne jako kousek krémové 
čokolády a zanechá příjemný pocit jemnosti a sladkosti.

Venezia blend jemná – spojili jsme chuť čtyř káv a výsledkem je 
jedinečná jemnost. Představte si, jak se zakusujete do nádherně zralé 
máslové hrušky. V ústech cítíte lehkou sladkost po medu. Tahle káva 
se vám bude rozplývat na jazyku.

Překapávaná káva zvýrazňuje výjimečnost jednot-
livých druhů káv. Je chuťově bohatá a výrazná, 
a přitom lehoučká. Dříve jste si ji mohli dát téměř 
v každé kavárně. A dnes díky Drip it sáčku prak-
ticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na  
e-shopu www.dripit.cz při-
spíváte na výcvik asistenč-

ních psů v organizaci 
HELPPES. Za každou za-

koupenou krabičku získá-
vá Helppes 5 korun.



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 11

11. března 

Evropský den 
mozku
Funkce lidského mozku s miliardami neuronů je základem tě-
lesných i duševních pochodů, osobnosti, myšlenek a pocitů. Jeho 
složitá a dosud ne zcela probádaná struktura může být i původ-
cem mnoha onemocnění. K popularizaci tématu byl roku 1988 
vyhlášen Evropský den mozku, který připadá na 11. března.

Připomínat význam mozku zřejmě příliš nemusíme, neboť bez moz-
ku by žádný živočišný druh nemohl žít a přitom se jedná o nejméně 
probádaný orgán nejen lidského těla. 

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) trpí neurologický-
mi onemocněními v Evropě nejméně 50 milionů lidí a jejich počet 
stále stoupá. Neurologickým chorobám se podle odborníků nevěnuje 
tolik pozornosti, kolik by zasloužily, a to i přes skutečnost, že nákla-
dy s nimi spojené dosahují třetiny všech výdajů na zdravotní péči 
v EU. K nejrozšířenějším neurologickým chorobám patří migréna, 
podle statistik jí trpí až 41 milionů Evropanů, okolo 4,5 milionu oby-
vatel EU se potýká s demencí, přibližně 2,6 milionu jich trpí epilep-
sií. Na čtvrtém místě se s 1,1 milionu nemocných umisťuje Parkin-
sonova choroba, následovaná cévní mozkovou příhodou, která ročně 
postihne přibližně milion obyvatel Evropy.

V souvislosti s tímto světovým dnem se koná mnoho odborných 
přednášek, kde se scházejí odborníci, aby předali své nové poznatky 
a výsledky svých výzkumů široké veřejnosti. Nejčastějšími tématy 
přednášek jsou fungování mozku jako takové či konkrétní případy 
jako je zpracování bolesti, zpracování chutí, vnímání obrazu, pře-
nosu sluchových informací a samozřejmě dostanete také informace 
ohledně mezinárodních projektů a spoluprací.

Zdroj: web
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@ @ @ Maily, které nás potěšily @ @ @

K čemu je vhodná rekondice…

Zima je po dlouhé době jako malovaná. Každý den vyrážíme 
s tetou ven a jezdíme na saních nebo stavíme sněhuláky, popřípadě 
skáčeme do závějí a děláme andílky. Dnes tomu nebylo jinak. Lákal 
nás velký kopec nad vesnicí, kde jsme ještě nejezdily. Vydaly jsme 
se tedy na kopec. Mělo to jediný háček, celý kopec je obehnaný 
ohradníkem, protože soused tam na pastvu vyhání býky. Trošku 
jsme se bály, ale věřily jsme, že když tam včera jezdily jiné děti, 
tak na býky nenarazíme ani my. Viděly jsme, že jsou v ohradě, ale 
přesto jsme si plánovaly, že když tak před nimi vylezeme na strom. 
Jenže nakonec to dopadlo úplně jinak.
Asi při třetí jízdě jsme uviděly, že se nahoru na kopec žene velký, 

neznámý pes. Strašně jsme se bály. Pes utekl ze zahrady a začal 
kolem nás kroužit jako žralok. Nevěděly jsme, co dělat. Ale potom 
jsem si vzpomněla na letní tábor s Helppesem, kde se teta učila 
povelovat svého asistenčního psa. Tetě povely vůbec nejdou, takže 
mohla na psa křičet, jak chtěla, pes stále pobíhal kolem nás a začal 
také štěkat a snažil se nás kousat do rukávů. Nepomáhalo nic. Až 
jsem zakřičela povel já. „Lehni!“. A pes poslechl. Dala jsme mu 
další povel „Zůstaň“ a teta potom psa přivázala na svoji šálu
Byly jsme zachráněné. Psa jsme odvedly na zahradu, kam patří, 

a protože nás to přece jen trošku vyděsilo, tak jsme šly domů 
na lívance, které jsme si ráno s tetou předem usmažily.

Marie, Klára a Chuck

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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Je to přesně rok, co jsme dostali Gina. Co se změnilo? Davídek i já 
jsme získali toho nejlepšího přítele, který je nám velkou oporou, 
i když neumí mluvit, je s ním sranda, a když máme krizi, tak nás 
dokáže uklidnit. Hodně rád podává věci nebo nosí nákup, dokonce 
se sám nabízí, že něco ponese, že nám pomůže s vysvlékáním, 
a vyloženě ho to baví. Je to takový náš gentleman, který rád 
pomáhá a rád nám dělá radost, protože ví, že bude náležitě 
pochválen, a má radost z toho, že my máme radost. 
Večer, než uložím Davídka, mu většinou čtu pohádku, Gino si taky 

přijde na pohádku, někdy až do postele. A ráno zase Davídka i mě 
budí, uklízí Davídkovi pyžamo a nejradši má ponožky a spoďáry. 
Už se naučil, že Davídek chodí v určitou dobu ze školy. Gino 
chodí a drbe do mně, že už ho máme jít vyzvednout. Když pracuju 
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z domova, je se mnou doma a když jedu do práce 
do Brna, jede se mnou do Brna. Občas ale musí 
zůstat doma, např. dnes jsem jela na alergologii, 
tam jsem ho s sebou nemohla vzít, a to se mě pak 
všichni ptají, kde mám psa, už je všem divné, že ho 

nemám s sebou. Po návratu domů mě čeká obrovské 
přivítání, může se radostí ukroutit. Je na mě poněkud závisláček, 
a i mně moc chybí, když ho musím nechat doma a jet sama někam 
autem, je to pro mě fakt divný pocit. Na Davídka je taky fixovaný, 
i když na mně asi víc, protože se mnou je prakticky pořád. Je to můj 
stín. 
Když jsme venku, je vidět, že Davídka vyhledává, nosí mu 

balónek a hlídá si ho, jestli se mu příliš nevzdálil z dohledu. Když 
se Davídek vrátí z víkendu od tatínka, tak ho hrozně vítá a nějak 
intuitivně pozná, že se má vrátit, a už dvě hodinky před tím začne 
být nervózní, jakmile se něco šustne na chodbě, tak poštěkává, 
a když zazvoní David, tak valí do chodby a štěká, já mu otevřu 
dveře a on nakukuje a hrozně vrtí celým zadkem a vyhlíží, kdy 
uvidí Davídka na schodech. Pak mi všechno zběsile podává – boty, 
rukavice, bundu, zkrátka všechno, co z Davida spadne na zem. 
Davídek se s Ginem přes den pořád mazlí, když spolu cvičí, 

musím je odměňovat oba, takže taková zdravá rivalita, motivují 
jeden druhého. Davídek mu ukazuje nový cvik jako pejsek, aby 
Gino lépe pochopil, co po něm chci. A už se těšíme, jak si letos 
zkusíme zasoutěžit na vašem mistrovství. Snad nám to vyjde 
a neskončíme poslední…
Každopádně jeho příchod do naší rodiny měl pro mě i Davídka 

velice pozitivní vliv. Dříve jsme se cítili oba hrozně osamělí, i když 
jsme měli jeden druhého, ale chyběl nám ten třetí člen, se kterým je 
zábava a který nás miluje takové jací jsme. Davídek ve třídě určitě 
lépe zapadl do kolektivu a myslím, že už dokáže i lépe komunikovat 
se spolužáky. Hlavně s holkama, některé potkáváme po škole u nás 
na sídlišti, tak si s nimi hraje a už se s nimi i sám třeba domluví, 
že se sejdou druhý den na brusle. Holky hážou Ginovi míček, takže 
mu skutečně pomáhá navazovat sociální kontakty. Díky tomu, že 
se Davídek dal do řeči se spolužačkou, která už na brusle chodila, 
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se taky rozhodl překonat svůj panický strach a druhý den to šel 
zkusit.Další den si rozbil nos na ledě a říkal, že už bruslit nikdy 
nepůjde, ale opět to překonal a dnes už bruslil popáté a rovnou 
s hokejkou a pukem. Je to pro mě neuvěřitelný posun, protože on se 
zásadně odmítá učit a nechce ani zkusit nic nového. Brusle si před 
tím nechtěl ani zkusit obout na nohu! Už plánuje, jak bude jezdit 
na jaře na kolečkových bruslích. 
Díky Ginovi jsme poznali spoustu nových lidí, někteří jsou stále 

našimi přáteli, někteří jimi byli jen chvilku a někteří lidé se k nám 
obrátili zády, ale to jen svědčí o jejich špatné povaze a neúctě 
k nám, takže to, že jsme dostali Gina, nám vlastně také otevřelo oči 
a zcela jsme přehodnotili žebříček priorit. 
Za poslední rok jsme si také proti minulým letům užili spoustu 

výletů, cestování, poznávání, a po sedmi letech jsme byli podruhé 
v životě s Davídkem na dovolené (rekondici). To v Davídkovi a mně 
tak hluboce utkvělo, že se celý rok těšíme, že v létě zase pojedeme, 
a Davídek si docela často vzpomene na různé zážitky z rekondice, 
a to je vážně co říct! Protože on většinou všechny výlety zapomene. 
Nevzpomíná si skoro na nic. Díky Ginovi jsou jeho zážitky tak nějak 
intenzivnější a mnohem hlubší a vše si víc užíváme, máme větší 
radost ze života i z maličkostí. Osobně, než jsme ho dostali, jsem se 
už skoro nedokázala z ničeho radovat, nedokázala jsem se ani smát.
Takže také pro mě je Gino obrovským plusem. Měsíc před 

předáním Gina jsem vysadila antidepresiva, která jsem užívala 
asi 6,5 roku, a teď už je celý rok neberu a směju se z plna hrdla! 
I přesto, že nejsem nijak bohatá, co se majetku týče, tak jsem 
bohatá, protože mám štěstí, že mám Davídka a Gina. 

Jiřka a Davídek 
 

 
Sledujte naše internetové stránky

www.helppes.cz 
nebo 

facebook.com/helppes 
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www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/

Sledujte naše 
www.helppes.cz nebo 

facebook.com/helppes



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 17

Také přemýšlíte nad tím, co koupit svým příbuzným, 
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které 
máte rádi, k narozeninám nebo svátku?

Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen 
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

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. náramky, náušničky, 
frisbee, jojo, propisky či žetony do nákupních vozíků 
atd. Báječné jsou také plyšové přívěsky.
Koukněte se na naše stránky, možná vás budou 
inspirovat a našim klientům pomůžete.

Dárek, který potěší...
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců, 
kterým upřímně děkujeme! 
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Přátelé,
to je z letošního prvního čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Mějte 
se všichni moc hezky a nad stránkami našeho 
bulletinu se těšíme 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

Pojďte všichni sem.
Už vám nesu jaro!


