
Bulletin pro příznivce asistenčních psů 3/2017

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

zích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Helppsík

SUPER DEN 2017

3/20173/2017

Super den 2017

senzací
nejsou

naši psi

internetuAle někomu dokáží udělat senzační život. 
Podpořte asistenční psy na dnu předání 

jejich novým majitelům, 
který se koná v areálu Helppes, Praha 5

Vystoupí Karel Gott, Miro Žbirka, 
Marta Kubišová a další.

23. 9. od 10:30



VŠEM DĚKUJEME ZA PODPORU!

Pokud k nám přijdete i se svým pejskem, nezapomeňte s sebou 
vzít očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, 
psince, parvoviróze, hepatitidě atd. 

Srdečně Vás zveme v sobotu 23. září 
od 10.30 hodin do našeho motolského areálu 

na náš Super den.
Vystoupí KAREL GOTT

Miro Žbirka
Marta Kubišová a další...

Vstupné dobrovolné

Praha 5, Plzeňská ulice, tram. č. 9 a 10 
zastávka Hotel Golf
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Mistrovství prověřilo kvalitu
8. Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2017 
a 13. ročník vrcholné soutěže majitelů vodicích psů o mistrov-
ský „Pohár Českého kynologického svazu ve výkonu vodicích 
psů 2017“ – obě tyto soutěže pořádal Helppes pod záštitou mini-
sterstva práce a sociálních věcí a také za nepřehlédnutelné pod-
pory Městské části Prahy 5. Díky štědrosti sponzorů si soutěžící 
odnášeli hodnotné ceny a skvělé zážitky, které pro ně připravil 
žlutočerný tým Helppes rozšířený o dobrovolníky. 

Výkony psovodů i jejich psů posuzovali proškolení a nezávislí roz-
hodčí Klubu speciálního 
výcviku ČKS. A soutěž-
ní výkony byly oprav-
du skvělé. O konečném 
pořadí rozhodovaly jen 
s drobné rozdíly. U sou-
těžících psů bylo možné 
sledovat velmi vyrov-
nané výkony na vyso-
ké úrovni. Z rozhovorů 
soutěžících bylo jasné, 
že vládne napětí a ně-
kdy i tréma. A to i přes 
to, že několik soutěž-
ních dvojic jsem foto-
grafoval na této soutěži 
již opakovaně. 

Soutěž vodicích psů 
probíhala na dráze ve-
doucí kolem areálu. 
Plastové překážky se 
střídaly se silničními 
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přechody pro chodce. Tu a tam byla přichystána voňavá psí pochu-
tina, která prověřila disciplínu a soustředění vodicího psa. Ve valné 
většině zůstaly laskominy bez povšimnutí…

Divácky velmi atraktivní byla soutěž asistenčních psů. V areálu 
Helppes se zkoušela poslušnost a také mnoho dalších dovedností. 
Přinášení předmětů, pomoc při převlékání klienta. Psi předváděli 
skvělou manipulaci se skříňkami, zásuvkami. Vynášeli prádlo z prač-
ky, otevírali a zavírali dveře. Ovládali nástěnné vypínače. Pro mne 
byl asi nejpůsobivější asistenční pes neslyšícího chlapce, který na-
prosto perfektně značil situaci, kdy na tohoto klienta někdo zavolal 
jménem. Samostatnou a opravdu skvělou kapitolou je soužití autis-
tických dětí s jejich asistenčními psy. Jako by zde fungovala i jaká-
si nepopsaná mimosmyslová komunikace a především také sdílená 
radost. O autistech se říká, že žijí v jakémsi svém, velmi specifi ckém 
světě, do kterého je velmi obtížné proniknout. Jak se mohli diváci 
této soutěže přesvědčit, asistenční psi takovým komunikačním mos-
tem skutečně jsou. 

Letošní soutěž proběhla za obtížnějších klimatických podmínek. 
Přesněji řečeno, soutěžící klienti a jejich psi čelili ostrému slunci 
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a vysoké teplotě. Ochotně a jakoby sa-
mozřejmě plnili povely i starší psi. Nebyl 
jsem sám, koho tato skutečnost překvapila 
a zaujala. Na sociální síti se na toto téma 
nakonec živě diskutovalo zvláště v oka-
mžiku, kdy vedle sebe ležely dva snímky. 
Mistryně ČR ve výkonu asistenčních psů 
roku 2011. Tehdy desetiletá Barborka Rei-
terová a její fenka zlatého retrívra Eliška. 
Na letošním snímku s pohárem je tedy 
již slečna Barbora a fenka Eliška ve věku 
jedenácti let. Na další osud, případný od-
chod na odpočinek starších asistenčních 

Všem sponzorům děkujeme!
Velké poděkování patří nejen všem soutěžícím, kteří nejširší 

veřejnosti prezentovali práci psů se speciálním výcvikem 
pro lidi s handicapem, ale také sponzorům obou mistrovství: 

Českému kynologickému svazu za nádherné poháry 
a fi rmám VAFO Praha s.r.o., Pivovary Staropramen a.s., 

Key promotion s.r.o., ale všem dobrovolným spolupracovníkům. 
Bez nich by takováto soutěž nemohla být nikdy uspořádána. 
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psů jsem se zeptal ředitelky paní Zuzany Daušové: „U 99 % klientů 
zůstávají psi se svými klienty až do konce. Například Eliška je velmi 
milovaná a ošetřovaná fenka. Je zatím stále v tak výborné kondici, že 
kdyby úplně přestala pracovat, tak by ji to úplně psychicky zničilo. 
Ve vodicích psech dnes soutěžil jeden veterán ve věku 12 let. Vypa-
dá výborně, pracuje s radostí. Odchod vodicího i asistenčního psa je 
velmi náročné období. Většina klientů si nemůže vzít ke psu, který 
musí ve službě skončit, jeho nástupce. Při odchodu psího pomocní-
ka za duhový most je žádost klienta o náhradníka vždy v pořadníku 
posunuta na první místo.“

     Text a foto: Jan Šimeček
 

VÍTĚZ MISTROVSKÉ SOUTĚŽE O POHÁR ČKS VE VÝKONU 
VODICÍCH PSŮ PRO ROK 2017: 
Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad (start. č. 5), 
2. místo obsadil Roman Vaněk a Nabuchodonozor bez PP (start. č. 2), 
3. místo vybojovala Marie Biedermannová (start. č. 4) 
Nejlepší poslušnost: 
Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad
Nejlepší speciální část – vedení nevidomého po určené trase: 
Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad
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MISTR ČR VE VÝKONU ASISTENČNÍCH PSŮ PRO ROK 2017: 
Věra Janoštíková a Arnie from Black Gully (na fotu uprostřed); 
2. místo patří Barboře Reiterové s Eliškou bez PP; na 3. místě se 
umístil David Zezula a Héraklés Černá sluníčka (Gino)
Nejlepší poslušnost: Věra Janoštíková a Arnie from Black Gully
Nejlepší speciální část – asistence: Barbora Reiterová a Eliška 
bez PP
Nejlepší junior: Barbora Reiterová a Eliška bez PP

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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Spanilá jízda do Vídně
V polovině května se vydali zástupci Helppes – Zuzana  Daušová, 
ředitelka a vedoucí výcviku psů, a Dušan Pospíchal, 
koordinátor pro zahraniční věci, do Vídně, aby se 
zúčastnili dvou významných akcí, které  svým vý-
znamem přesahují rámec činností, které Helppes 
o.p.s. provádí.

V úterý 16. května se uskutečnilo první z nich – ple-
nární zasedání technického výboru č. 452 CEN, které se 
uskutečnilo v areálu Veterinární 
univerzity Vídeň. CEN je evrop-
ská normalizační autorita vydá-
vající normy, které jsou následně 
platné ve všech členských státech 
EU a mnohdy přesahují rámec 
Evropy a jsou podkladem pro 
podobné normy v jiných státech 
či světadílech. Helppes o.p.s. byl 
na základě dohody s Úřadem pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) vyslán jako zástupce pro Českou 
republiku na první zasedání tohoto technického výboru, které se ko-
nalo v prosinci minulého roku v chorvatském Záhřebu. 

Toto druhé zasedání navazovalo na první a jeho hlavním cílem 
bylo sjednocení postojů členských států k hlavnímu úkolů, který ten-
to technický výbor má – vytvořit jednotné normy pro asistenční psy. 
Pro účely této normy pod pojmem „asistenční psi“ budou vedeni jak 
vodicí psi, tak i asistenční psi. Naopak v této normě nebudou vedeni 
terapeutičtí psi a psi asistované intervence. Hlavním důvodem pro 
toto rozhodnutí jsou přístupová práva, která by měla být stejná jak 
pro vodicí, tak pro asistenční psy, protože tito psi mají dlouhodobé 
partnerství s jedním uživatelem – člověkem s postižením, zatímco 
terapeutický pes a pes asistované intervence může mít partnerů ně-
kolik.

na základě dohody s Úřadem pro technickou normalizaci, metrolo-
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V rámci tohoto zasedání byla přednesena prezentace osvětlující 
celý proces evropské normy od prvotního návrhu až po konečné 
vydání, které je ve třech základních jazycích – angličtina, němčina 
a francouzština a následně muže být přeložena do dalších jazyků. 
Jedná se o dlouhodobý proces, který může trvat až 5 let. Dále byl 
předběžně schválen plán práce a rozsah činnosti technického výbo-
ru č. 452. Tento plán práce musí být ještě následně schválen všemi 
národními normalizačními autoritami. Na tomto zasedání bylo také 
rozhodnuto o vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem bude sta-
novení terminologie, která bude v normě použita. Česká republika je 
členem této pracovní komise. Samozřejmě že se při své práci bude 
tato pracovní skupina opírat o stávající terminologii, která je použi-
ta v normách a certifikačních postupech současných zastřešujících 
organizací ADI a IGDF. Zároveň byl zvolen prostředník, který bude 
kontaktní osobou pro práci tohoto technického výboru s další komi-
sí CEN/CLC/TC 11 „Přístup v zastavěném prostředí“. Jako zástup-
ce technického výboru byla zvolena estonská zástupkyně Christel 
 Sogenbits. Závěrem bylo dohodnuto, že další zasedání technického 
výboru č. 452 – Asistenční psi se bude konat ve dnech 7.–8. 12. 2017 
opět v chorvatském Záhřebu.

Po zasedání technického výboru byla zorganizována návštěva 
v organizaci CleverDogLab s praktickými ukázkami vědeckých pra-
cí, zabývajících se výzkumem chování psů, různými zdravotními ex-
perimenty vázajícími se na hladinu kortizolu při stresu u psů apod.

Ve středu 17. května začalo v Park Hotel Schönbrunn sympozi-
um organizace AAII, která sdružuje organizace zabývající se pří-
pravou a výcvikem terapeutických psů a psů asistované intervence. 

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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Celé sympozium se neslo v duchu přípravy jednotné normy tak, jak 
je tomu u organizací ADI a IGDF a hledáním cest jak zviditelnit 
a získat respekt pro práci AAII ve světě. Jednou z cest je vytvoření 
jednotné normy a hlavním cílem 
této jednotné normy je zviditelně-
ní práce terapeutických psů i psů 
asistované intervence a zdůraznit 
jejich nepostradatelné místo při 
práci se seniory a dlouhodobě ne-
mocnými lidmi. Byly vytvořeny 
pracovní skupiny, které se zabýva-
ly následujícími problémy:

a) vylepšování akreditačních procesů,
b) procesy pro vyhodnocování psů,
c) procesy pro vyhodnocování odborníků.
Bylo zároveň jednohlasně schváleno, že organizace AAII chce být 

nedílnou součástí organizace ADI a také jeden zástupce výboru AAII 
– předsedkyně Melissa Y. Winkle se stane členem výboru ADI.

Čtvrtek 18. května byl zahájen zajímavou prezentací Iris Schoberl 
z Vídeňské univerzity, která se týkala faktorů, jež ovlivňují zvládání 
stresu u majitele psa, kdy poukazovala na přímou souvislost stresu 
majitele psa a psa samotného, i vztah mezi zvládáním stresu u psa 
v souvislosti s jeho věkem, vliv sociálního prostředí na vývoj stresu 
jak u majitele psa, tak i psa samotného a změny při zvládání stresu 
u psa s přibývajícím věkem.

Po obědě bylo zahájeno sympozium ADI/ADEu předsedou výbo-
ru ADEu Dannym Vancoppernollem. Jedním z hlavních bodů tohoto 
sympozia byla informace o vzniku technického výboru č. 452, jehož 
úkolem je vytvoření jednotné normy pro asistenční psy a jaký to má 
vliv na postavení ADI/ADEu a IGDF v současném procesu a jak se 
tyto organizace mohou zapojit do práce tohoto technického výboru. 
Zatímco IGDF se již do práce technického výboru zapojila, u ADI/
ADEu se o této možnosti bude teprve rozhodovat. Sympozium přija-
lo jednohlasné usnesení vyzývající výbor ADI/ADEu, aby se spojil 

a) vylepšování akreditačních procesů,
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v TC 452 a požádal o partnerství a možnost být pozorovatelem stej-
ně tak, jak to je u IGDF, a mohl se tak vyjadřovat a podávat návrhy 
k připravované normě „Asistenční psi“.

Následovala velmi zajímavá panelová diskuze týkající se stále 
vzrůstajících problému s falšováním označení asistenčních psů a pro-
dejem nedokonale vycvičených asistenčních psů a problémy, které 
z toho plynou nejen pro jejich majitele, ale i pro organizace, které 
se výcvikem asistenčních psů zabývají. Jedná se o poměrně velmi 
závažný problém, který poškozuje dobré jméno všech ADI/ADEu 
certifi kovaných organizací a může být zdrojem přímého ohrožení 
majitelů takto nedostatečně vycvičených psů. Druhým fenoménem, 

který se zatím příliš netýká Ev-
ropy, je „volný prodej“ označení 
asistenční pes na internetu, které 
lidé následně zneužívají a snaží 
se vynutit si vstup se svými do-
mácími zvířaty do míst, kde to 
není povoleno. Co proti tomuto 
fenoménu mohou udělat organi-
zace ADI/ADEu a AAII kromě 

vzdělávacích iniciativ a prvních kampaní? V rámci této panelové 
diskuze se hledaly možnosti, jak tomu zabránit a opět se vše vrací 
k jedné zásadní podmínce – jednotné normy pro výcvik a označo-
vání asistenčních psů takovou formou, která nepřipouští možnost 
kopírování či jiných napodobenin.

V pátek 19. května pokračovalo sympozium další panelovou dis-
kuzí týkající se rozšíření přístupových práv nad rámec partnerství 
programů trénovaných ADI/IGDF – jak se tím zabývají některé 
země. Diskutujícími byli Mark Van Gelder z Belgie, Sheila O’Brien 
z USA a Darinka Lečnik-Urbancl ze Slovinska. Tato diskuze se týka-
la výcviku asistenčních psů, jejichž trénink je prováděn individuálně 
trenéry, kteří nejsou součástí akreditovaných programů ADI/IGDF .

Poměrně rozsáhlá byla prezentace dr. Weisenbachera, kte-
rý představil současný systém výcviku a certifi kace asistenč-
ních psů v Rakousku. Rakousko vyvinulo vlastní test přístupu, 

vzdělávacích iniciativ a prvních kampaní? V rámci této panelové 
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 který je odlišný od toho, jenž je používán programy ADI. 
V Rakousku existují od roku 1999 zkoušky vodicích psů, 
které byly právně regulované kanceláří sociálního zabez-
pečení a Rakouskou kanceláří pro rehabilitaci. V červnu 
2014 byl vydán pozměňovací návrh rakouského zákona 

o postižení, kde v § 39, písm. a) bylo uvedeno rozšíření 
z vodicích psů na asistenční psy a byla ustanovena komise 

Messerliho výzkumného institutu pro vývoj pravidel a provádění 
zkoušek a opatření k zajištění kvality. Bylo sjednoceno označení pro 
trenéry asistenčních psů, asistenční psy a terapeutické psy. Důvodem 
pro ustanovení Messerliho institutu jako vědecké autority pro tvorbu 
pravidel zkoušek a zajištění kvality je skutečnost, že zde ne existuje 
možný střet zájmů a všechny do-
kumenty a postupy byly vytvářena 
na základě vědeckého zkoumání 
a praktických zkušeností. Při práci 
na přípravě se odborníci zabýva-
li otázkami z interdisciplinárního 
výzkumu biologie, behaviorální 
biologie, etiky ve vztahu člověk – 
zvíře, a veterinární medicíny. 

V rakouském systému certifi kace se vždy jedná o vícestupňový 
proces, který v sobě zahrnuje: zdravotní předpoklady psa,  požadav-
ky na mobilitu pro budoucího klienta – partnera asistenčního psa, 
zkoušku kvality psa (s trenérem psa), zkoušku týmu (pes + klient) 
a následnou kontrolu týmu.

Při zdravotních předpokladech psa se vždy jedná o kompletní vy-
šetření krve, genetických předpokladů, ortopedické vyšetření včetně 
RTG vyšetření na Veterinární univerzitě Vídeň, neurologické vyšet-
ření a zkoumá se chování psa během veterinárního vyšetření. Zkouš-
ky na mobilitu nevidomých a slabozrakých, které jsou prováděny 
odborníky z příslušných oblastí, a míra postižení by měla být 50 % 
a více. 

Při posuzování kvality psa se hledí zejména na všeobecné požadav-
ky na chování psa v prostředí, socializaci, základní poslušnost a zá-

V rakouském systému certifi kace se vždy jedná o vícestupňový 
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kladní požadavky na budoucí prostředí, ve kterém bude pes pracovat. 
Při zkoušce týmu člověk + pes se posuzují teoretické znalosti z držby 
psa a péče o něj. Z praktického hlediska se posuzují vše obecné poža-
davky na sociální chování a chování v prostředí, základní poslušnost 
a osobní požadavky budoucího majitele, které vyplynou z prostředí, 
ve kterém bude tým spolupracovat. V následné kontrole týmu jsou 
uvedeny požadavky na trénink psa, které plynou z potřeb majitele asi-
stenčního psa a každé 3 roky dochází k přezkoušení týmu (klient + 
pes) zkušební autoritou. Identifikace asistenčních psů v Rakousku je 
zajištěna postrojem, který obsahuje pětimístné číslo zkouškového pro-
tokolu, certifikát, který slouží jako potvrzení pro vstup pro tým (klient 
+ pes) a v současné době se pracuje na ID kartách pro psy. Všichni psi, 
kteří projdou testem, jsou vedeni v centrální databázi. 

Zajištění kvality je opět vícestupňové: zkoušky vždy provádí zkou-
šející a expert a na vše dohlíží osoba pověřena dozorem. Vědecká 
rada provádí interní kontrolu, ministerstvo sociálních věcí vnější kon-
trolu a federální soud má právo nejvyšší kontroly. Výsledkem toho-
to systému je skutečnost, že lidé si pořizují zdravého psa, který je 
správně a plně trénován pro účel, jakému bude v budoucnu sloužit. 
Tento systém certifikace je i ochranou pro trenéra/organizaci, dodá-
vající psa, že pes je plně a správně vycvičen. Je tím také zajištěno, že 
pes je trénován s ohledem na jeho zdraví a pohodu. Tento systém také 
zajišťuje následnou kontrolu, a tím tak udržuje vysokou kvalitu týmů.

Po této prezentaci byl odsouhlasen společný postup členských or-
ganizací při práci v technickém výboru č. 452 pro tvorbu jednotné 
normy „Asistenční psi“.

Po krátké přestávce následovala další velmi zajímavá prezentace 
Thomase Meyera, který účastníky sympozia uvedl do problematiky 
lobbingu v rámci Evropské unie. Z jeho prezentace vyplynulo, že se 
jedná o velmi složitý, zdlouhavý a někdy i velmi drahý proces. Je 
nutné najít správné lidi, kteří pracují ve správných komisích, kteří by 
byli schopni a hlavně ochotni podpořit a prosadit požadavky týkající 
se přístupu. Bude proto nutné, aby výbor ADEu hledal možnosti na-
lezení takových kontaktů.

Dušan Pospíchal, MBA
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AMB Praha nám 
předalo Ford Transit
Spousta z nás chce v dnešní době pomá-
hat těm, co to potřebují, a když má fi rma 
za maskota psa, tak je jasné, že se bude 
pomáhat pejskům. A to ne jen tak leda-
jakým, ale přímo asistenčním psům. Pro-
tože nejen lidé, ale i psi se mohou vozit 
v dobrém autě. Předání Fordu Transit se 
konalo 27. července v Praze na Ořechu.

Při přípravě na motoristickou slavnost vznikl nápad, jak představit 
fi remního maskota a zároveň vše propojit také s charitativní pomo-
cí. „Návštěvníci akce měli možnost nalepit na auto psí tlapku a je-
jich výsledný počet se rovnal počtu dnů, na který nakonec dostane 
sdružení Helppes nový vůz k dispozici,“ sdělil generální ředitel Ford 
AMB Praha Michal Suk a pokračoval: „Tyto tlapky budou zdobit 
Ford Transit z našeho Transit Centra po celou dobu, na kterou auto 
zapůjčujeme – tedy celý rok. 

Abychom potěšili přímo i pejsky, vybrali jsme ještě u nás ve fi r-
mě tolik peněz, abychom naplnili auto kvalitním krmením,“ dodal 
 Michal Suk. 

„Auto budeme využívat 
na cesty za klienty, na tré-
ninky i veterinární ošetře-
ní. Díky jeho rozměrům ho 
můžeme využít i na pře-
pravu klientů vozíčkářů. 
Takové auto nám citelně 
chybělo,“ řekla při předá-
ní ředitelka centra Helppes 
Zuzana Daušová. Na slav-
nostní předání vozu si 
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vzala několik svých 
učenlivých svěřenců, 
a tak do svého nové-
ho Forda naskákali 
např. zlatý retrívr, 
labradorský retrívr, 
pudl nebo německý 
ovčák.

Jednou z kmoter 
předání a milovnicí 
psů byla zpěvačka 
Marta Jandová, majitelka dvou psů: „Asistenční pes pomůže lépe 
začlenit handicapované lidi do naší společnosti, dělá je samostatněj-
ší, a tím i spokojenější. Vůbec život se psem je sociálnější. Také 
vím, že pes jako společník mnohým zachránil život. Pes nezklame, 
nezávidí, nepomlouvá, neopustí vás, raduje se. Je nejvěrnější kama-

rád, a proto si život 
bez psa už nedovedu 
představit.“

Předávání se také 
zúčastnila Marta Ku-
bišová, ta charakte-
rizovala vztah psa 
ke člověku (a obrá-
ceně) takto: „Je to 
naprosto nezištná 
dů věra a láska, kte-

rou se nevyplatí zklamat. Za jakékoli zvíře, které si člověk k sobě 
připoutá, má plnou zodpovědnost. Včetně všech byrokratických 
či veterinárních požadavků. Organizace Helppes už dlouhá léta 
vychovává asistenční psy pro potřeby lidí s handicapem, přede-
vším dětí. Názorně tím dokazuje důležitost vztahu psa a člověka. 
Bez důsledné péče a bezvýhradné lásky se takový vztah neobe-
jde.“

Zdroj: www.fordamb.cz

rád, a proto si život 
bez psa už nedovedu 
představit.“

zúčastnila Marta Ku-
bišová, ta charakte-
rizovala vztah psa 
ke člověku (a obrá-
ceně) takto: „Je to 
naprosto nezištná 
dů věra a láska, kte-

rou se nevyplatí zklamat. Za jakékoli zvíře, které si člověk k sobě 

Marta Jandová, majitelka dvou psů: „Asistenční pes pomůže lépe 
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Děkujeme všem návštěvníkům „našeho“ 
představení Akt. Díky vám jsme na výcvik 
psích pomocníků „made by Helppes“ získa-
li nádhernou částku 127 000 Kč! Děkujeme 
také hercům a vedení Žižkovského divadla 
Járy Cimrmana, že pro nás již devět let be-
nefi ční představení pořádají. 

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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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 při-
tom lehoučká. Dříve jste si ji mohli dát v kavárně. 

A dnes díky Drip it sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na 
e-shopu www.dripit.cz přispí-

váte na výcvik asistenčních 
psů v organizaci HELPPES. 
Za kaž dou zakoupenou kra-
bičku jim posíláme 10 korun.



18 Helppsík

Firma WEBER-MLÝN získala před 
lety exkluzivní práva na dovoz a dis-
tribuci špičkových krmiv od kanad-
ského výrobce Champion Petfoods 
Ltd. Jsou to krmiva ACANA a ORI-
JEN, která si svou cestu k zákazníkům 
již našla a jsou vyhledávaná nejen od-
bornou veřejností, chovateli, ale také 
milovníky psů a koček.

Protiotlakové termoizolační deky „Dry-
bed“, které nám fi rma WEBER-MLÝN 
věnovala, jsou pro nás moc užitečné, pro-
tože se báječně hodí do prostor s hladký-
mi povrchy jako dlažba, linoleum apod. Jak praví jejich výrobce: 
jsou výborné jako prevence proti otlakům u krátkosrstých plemen 
či nepostradatelný pomocník při odchovu štěňat – díky svým savým 
vlastnostem fungují jako dětské pleny, takže štěňátka zůstávají v su-
chu a v teple. Mockrát děkujeme!

Děkujeme firmě WEBER-MLÝN
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Letošní motoristická slavnost 
LEGENDY, která se konala již tradičně 
v areálu Psychiatrické nemocnice 
v Praze Bohnicích, přilákala více než 
tisícem unikátních exponátů a skvělou 
rodinnou atmosférou 40 501 návštěvníků 
zajímajících se o historii i současnost 
automobilového a motocyklového světa.

Letošní, již 
čtvrtý ročník 
této největší 
motoristické 
s l a v n o s t i 
opět posunul 
pomyslnou 
laťku jejího 
o b s a h u 

i kva lity produkce o stupeň výše. 
Multižánrový koncept celé slavnosti, při 
které se v parkovém areálu nemocnice sešlo 
o víkendu přes 1 200 automobilů a téměř 
150 moto cyklů, potěšil přibližně o 5 000 
návštěvníků více než v loňském roce. Moc 

nás potěšilo 
pozvání na tuto 
báječnou akci, 
celý den jsme 
si mezi všemi 
těmi opravdu 
krásný mi auty 
velmi užili.

Legendy 2017

Letošní, již 
čtvrtý ročník 
této největší 
motoristické 
s l a v n o s t i 
opět posunul 
pomyslnou 
laťku jejího 
o b s a h u 

i kva lity produkce o stupeň výše. 

nás potěšilo 
pozvání na tuto 
báječnou akci, 
celý den jsme 
si mezi všemi 
těmi opravdu 
krásný mi auty 
velmi užili.

pozvání na tuto 
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Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 

Majitelé a milovníci psů si také letos dají dostaveníčko v parku 
Na Pankráci, kde se tuto sobotu koná již pátý ročník pražského 
PesFestu, celodenního festivalu věnovaného čtyřnohým společ-
níkům člověka. Stejně jako v předchozích ročnících má tento 
den plný zábavy i důležitý charitativní podtext.
„Součástí PesFestu bude i tra-
diční charitativní sbírka pro 
psí útulky. Předem děkujeme 
za každý dar, který přinesete, 
nebo na místě zakoupíte, a kte-
rý pomůže opuštěným a týra-
ným psům,“ uvedla zastupi-
telka a zakladatelka PesFestu 
Lucie Michková (ODS).
Děkujeme, že jsme se mohli s našimi psími pomocníky této báječné 

akce také zúčastnit!

PesFest 2017

Děkujeme, že jsme se mohli s našimi psími pomocníky této báječné 
akce také zúčastnit!
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 @ @ @ Mail, který nás potěšil @ @ @ 
Dobrý den milí Helppesáčci,
říká se: „Sláva vítězům, čest poraženým,“ v sobotu při mistrovství 
republiky to neplatilo. V sobotu platilo „Sláva, úcta a velké 
poděkování všem.“

V prvé řadě patří velké poděkování celému Helppes týmu 
za uspořádání a průběh tak náročné soutěže. To vedro vše jen 
umocňovalo.

Velké poděkování patří také všem soutěžícím a jejich čtyřnohým 
kamarádům. Všichni se drželi úžasně a je úplně jedno, jaké měl 
kdo umístění. Jak jednou, a vlastně pokaždé, říká paní ředitelka 
Daušová: „Není to o bodech.“

Ovšem taková radost, taková bouře emocí, jako měl a má 
Davídek s Ginem, to dovede rozzářit úsměv na tváři, dojetím vhánět 
slzičky do očí, a to všechno dohromady nabíjet takovou spoustou 
energie, kterou vám, milí Helppesáčkové, moc moc přejeme.

V sobotu bylo také hezké se opět vidět s celým vaším týmem, 
i poznat jeho nové lidičky, a také se konečně pomuchlat se 
štěňátkem Saníkem. Bylo hezké se opět po čase vidět se známými 
z řad klientů, popovídat si a s mnohými se těšit na letní rekondice. 
Zkrátka, navzdory počasí, sobota byla skvělá a my vám moc moc 
děkujeme.

A co vám opravdu ráda popíšu, je reakce našeho Ondry:
Ondra byl v sobotu už po „poslušnosti“ dost unavený, nervózní 

a vyhlášení výsledků doslova protrpěl. Autismus má prostě různé 
podoby. Cestou domů jsem přemýšlela, jestli máme příští rok 
toto znovu absolvovat. Mikulášská, rekondice, to je přeci jen 
něco jiného. Na Superdni nám paní ředitelka umožnila se uchýlit 
do Helppes domečku, aby si Ondra odpočinul, což bylo úžasné 
a moc to pomohlo. Ještě jednou moc děkujeme.

V sobotu večer, když už byl Ondra v posteli, masírovala 
a procvičovala jsem mu ještě chodidla, při tom jsme se bavili o celé 
sobotě, o soutěži, procvičování jeho, tedy Ondry a Spika, tak Ondra 
povídal, že se mu to všechno líbilo a že chce příští rok zase se 
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Spikem na soutěž jít. Povídali jsme si o trénincích s Táňou, s panem 
Beníškem a Ondra se hned začal ptát, jestli budeme zítra trénovat. 
Jakoby chtěl začít trénovat hned druhý den.

Víte, Ondra schovává spoustu pocitů v sobě, navrch pustí jen 
někdy a málo, a když už něco vyplave ven, stojí to za to. Takovou 
chvilku si musíme umět „přečíst“ a pak si ji vychutnat.

Děkuji vám za tyto Ondrovy chvilky.
Už jsem psala, jaké to je, když si například Ondra povídá pro 

sebe a pak se přimuchlí ke Spikovi a řekne: „Nedám.“ Ale zrovna 
tak, když se Ondry jedna paní ptala, jestli jí Spika dá. Pár dní byl 
z toho Ondra špatný a i dneska se Ondra občas zeptá, jestli mu 
Spika někdo nevezme. To samé je i s tím tréninkem, kdy se Ondra 
na tréninky těší, těší se na rekondice, ptá se na Táňu, protože už 
spolu trénovali a je taky „jeho“ člověk.

Po tak náročném dni, jakým byla sobota (zvláště pro něj) a kdy 
mi v autě pak probíhalo hlavou všechno možné, Ondra se nezavřel 
do sebe, ale naopak se ptal, kdy se půjde se Spikem zase trénovat. 

Přejeme vám všem krásné letní dny plné sluníčka, pohody, dobré 
nálady a stále rozesmáté tváře, jako máte na fotkách. Sluší vám to.

 Za všechny Urbánky z Nezvěstic zdraví Petra Urbánková
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Dobrý večer, Martine,
jsem moc ráda, že jste zase „doma“, a že jste na tom líp. 
Na fotkách vypadáte naprosto skvěle, zhubnul jste a děsně Vám to 
sekne.

Zákony či vyhlášky o asistenčních a vodicích psech nepokročily 
vůbec nikam. Nicméně sbírat hovínka po psu Vy nemusíte. Toto 
se projednávalo již 30. 6. 2010 na 5. schůzce Pracovní skupiny 
k problematice psů se speciálním výcvikem na MPSV, kde JUDr. 
Štumperová z legislativního odboru MPSV seznámila členy se 
stanoviskem Ministerstva vnitra ČR k odpovědnosti zdravotně 
postižených osob za přestupek dle § 47 odst. 1 písm. d), § 46 odst. 
2 a 48 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, které jsou považován 
za vyhovující a navíc v případě problémů Ministerstvo vnitra ČR 
přislíbilo zintenzivnit metodické řízení ve vztahu k obecní policii 
a přestupkové agendě, kterou vykonávají obecní úřady. 

Takže v praxi to pro Vás znamená, že pokud by měl nějaký 
městský policista či obecní úřad problém kvůli hovínku Vašeho 
psa, tak jim klidně řekněte, že postupují v rozporu s výše zmíněným 
zákonem a zejména v rozporu s metodickým řízením (jak metodické 
řízení v této záležitosti MV zintenzivnilo, je otázkou, ale to jejich 
problém, ne Váš).

Pokud se Vám stane podobná situace, jděte na to vtipně, mějte 
u sebe sáčky na psí hovínka a dotyčnému dejte sáček do ruky 
a velmi slušně ho požádejte, ať to uklidí, a to klidně i v případě, že 
to bude policajt. Držte se, krásný večer a co nejméně srážek s voly.

Zuzana Daušová

Dobrý den, děkuji za mail (včetně toho komplimentu) a hlavně 
za informaci o mé povinnosti, zda uklízet, či neuklízet po Diegovi 
produkty jeho metabolismu. 

 @ @ @ ... ne všechny maily jsou milé. 
Nikoli svým obsahem, ale důvodem,  

proč byly napsány @ @ @ 
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Škoda že se toho nedožil starej 
Shakespeare, možná by příslušný monolog 

o tom, zda být, či nebýt, což je ta otázka, 
použil upravený ještě v další hře… 

Já samozřejmě s sebou vozím několik 
mikrotenových sáčků a pokud se to moje 
béžový potěšení dopustí nedopatřením 

znečištění chodníku, tak to bez problémů 
a bez ohrnování rypáku uklidím ihned. 

Pokud Diego vybombarduje svou pumovnici 
na trávník a já se tam mohu s vozíkem dostat, tak co můžu, to 
posbírám, a taky v tom žádný zásadní problém nevidím. (Říkám si, 
že dokud mi to jde, nemusím využívat svého postižení k lenosti.) 
Ale někdy je pro mne místo Diegova bombardování nedostupné, 
nebo už je tam ten trávník tak podělanej od jiných psů, že si nechci 
odvézt vzorky domů na pneumatikách, a pak to tam nechávám. Ale 
abych nehovořil jenom o té pokálené straně venčení: Už dvakrát se 
mi tu stalo, že když jiný pejskař viděl, že vytahuju „scheissesack“, 
okamžitě mi nabídl pomoc a po Diegovi to vysbíral sám. 

Toho mladíka, co sem na mě přišel, se chystám stejně ještě 
odchytit a vyvrátit mu několik omylů, kterým bezmezně věří. 
On totiž mimo jiné také argumentoval tím, že on má přítelkyni 
na vozíku a ta uklízet po jejich psovi zvládá a že já bych to 
měl „teda zvládat taky“. (Ta přítelkyně je místní rarita – 
paralympionička v lukostřelbě. Takže pacinky musí mít v hodně 
dobrém stavu…) Musím se ho zeptat, zda si myslí, že všichni 
vozíčkáři jsou na čtyřech kolech ze stejných důvodů. A pak by mě 
taky zajímalo, jak poznal, že to konkrétní hovno, kvůli kterému mě 
přišel napomínat, je po Diegovi, zvlášť když jsem se od sousedů 
dozvěděl, že do „našeho“ parku chodí se psy i dva či tři zdraví 
pejskaři a po svých psech neuklízejí taky. (Nejsem člověk pohotový, 
některé souvislosti mi docházejí až po…). Takže zatím zdravím 
z brány do Krkonoš – Trutnova a přeju vám, ať se všechno daří, 
jak má. 

Martin L.
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Kalendář akcí, které jsme letos už stihli...
29. 7. – 5. 8. Rekondičně integrační pobyt pro klienty Helppes 
24. 6. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka
23. 6. Prezentace pro Klub přátel červenobílé hole
18. 6. PesFest 2017
17. 6. Open Skies for Handicapped, Hradec Králové
10. 6. Legendy 2017, PL Bohnice
8. 6. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Bronzová
3. 6. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Pohár ČKS 
ve výkonu vodicích psů 
30. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Mezi Školami
17.–19. 5. Mezinárodní konference ADEu / AAII – Vídeň
17. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Černošice 
16. 5. 2. zasedání CEN – Vídeň
13. 5. Trénink s klienty
12. 5. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
11. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ Blatenská
10. 5. Mezinárodní den vodicích psů 
3. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Brdičkova
2. 5. Snídaně s Novou – ve Snídani s Novou se představilo naše 
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„Novácké“ štěně. Pravidelně se s ním budete setkávat na obrazovkách TV 
Nova každý týden. 
28. 4. Vzdělávací program pro žáky 7. tříd ZŠ Komenského z Kralup 
nad Vltavou
26. 4. Tisková konference s Nadací Naše dítě
26. 4. Jarní CSR setkání – Nadace Naše dítě, KIA a Helppes
26. 4. Prezentace ke dni vodicích psů ve FN Vinohrady
25. 4. Vzdělávací program pro studenty sociální pedagogiky 
24. 4. Valná hromada AVPO 
22. 4. Trénink s klienty (v rámci akce Pohádkový les)
22. 4. Prezentace na akci MČ Praha 5 – Pohádkový les 
19. 4. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Praha 3 – Jarov 
12. 4. Trénink s klienty
12. 4. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
7. 4. Zkoušky psích pomocníků – Ema a Tobi – gratulujeme trenérce 
Táně a jejím svěřencům – vodicí fence Emě a asistenčnímu psovi Tobimu 
k úspěšnému složení závěrečných zkoušek. 
7. 4. Zapojím se – den pomoci – Generali Pojišťovna a.s. – děkujeme 
za pomoc při pravidelném sanitárním dni zaměstnancům Generali 
pojišťovny a.s. 
4. 4. Přednáška pro studenty VŠE – Verča s Jantarem byly prezentovat 
psí pomocníky a práci naší NNO studentům VŠE v rámci předmětu 
„Sociální práce“. Děkujeme za možnost zapojit se do vzdělávání 
budoucích odborníků na neziskový sektor a práci v něm.
1. 4. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka – dnes se konaly 
pohovory s novými žadateli o psího pomocníka „Made by Helppes“. 
Vítáme do helppsí rodiny čtyři nové klienty. 
31. 3. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
31. 3. Canisterapie ve stacionáři AKORD
27. 3. Vzdělávací program pro děti z MŠ Duha – v mateřské škole 
Duha jsme měli pro děti vzdělávací program o psích pomocnících 
a o tom, jak se obecně k pejskům chovat.
25. 3. Valná hromada ČMKU – Klub speciálního výcviku
15. 3. Vzdělávací program pro studentky dentální hygieny – studentky 
dentální hygieny si u nás užily vzdělávací program, který jsme pro ně 
s radostí připravili. Děkujeme za krásnou zpětnou vazbu, kterou jste nám 
poslaly, je pro nás nesmírně cenná a vážíme si jí. 
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15. 3. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
10. 3. Kurz Velká novela Zákona o sociálních službách
7. 3. Setkání pracovních skupin MČ Praha 5
1. 3. Beseda pro Klub seniorů – Praha-Letňany
28. 2. Setkání držitelů Značky spolehlivosti 
25. 2. Maškařádění v Modřanech
24. 2. Canisterapie ve stacionáři AKORD
23. 2. Výkon canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
22. 2. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
22. 2. Zkouška signálního psa Daga a Balíčkův Test chování psa 
na veřejnosti – gratulujeme trenérce Katce a signálnímu psu Dagovi 
k úspěšnému splnění závěrečné zkoušky a paní Ivoně s Balíčkem 
ke splnění Testu chování psa na veřejnosti. Oba na excelentní výkon. 
20. 2. Členská schůze ČKS
10. 2. Trénink slečny Báry a Jantara
6. 2. Trénik Dixinky a Aleše – Alešek byl týden v Praze a tak si s Dixi 
domluvili několik tréninků s trenérkou. Oba jsou velmi šikovní a máme 
z nich velkou radost.
26. 1. Slavnostní předání šeku od Nadace Naše dítě a společnosti 
Rossmann malému Péťovi na jeho psího pomocníka Bastiena – 
srdečně děkujeme Nadaci Naše dítě a společnosti Rossmann. 
26. 1. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
24. 1. 1. setkání malého Péti s Bastíkem – Bastík se dnes poprvé setkal 
se svým budoucím páníčkem Péťou. 
20. 1. Canisterapie ve stacionáři AKORD
18. 1. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka

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
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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 třetího čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Měj-
te 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, Jan Šimeček

... tak já tady 
počkám a až porostou 
houby, tak mi řekněte.


