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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

Čerti moc práce neměli...
Ani loni Mikuláš nezapomněl na své hodné pejsky a přinesl jim na-
dílku. V sobotu 
9. prosince se 
v našem areálu 
opět konala mi-
kulášská nadíl-
ka pro všechny 
hodné i zlobivé 
pejsky. 

Bohužel, také 
letos musel Mi-
kuláše doprová-
zet čert, přeci 
jen se mezi pej-
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Všem sponzorům 
mockrát 

děkujeme!
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sky našli i zlobiv-
ci, kteří neposlou-
chají své páníčky. 
Ale protože se se-
šlo mnohem víc 
hodných pejsků, 
Mikuláš měl tolik 
nadílek, že si na to 
musel přizvat andě-
líčky rovnou dva! 
A to je dobře.

Po nadílce ná-
sledoval zábavný 
program v podobě 
soutěžních disci-
plín. V rámci Mi-
kulášského pětibo-
je soutěžili zdraví 
majitele psů i ma-
jitelé s postižením 

se svými čtyřnohými pomocníky. Při 
některých disciplínách bylo nutno 
sedět na vozíku, při jiných měli sou-
těžící zakryté oči a s pomocí psích 
kamarádů se pohybovali v prostoru. 
A samozřejmě, že nechyběla již tra-
diční „mňam“ specialita, pejsky nej-
milovanější – aport buřta.

Text: Mirka Švarcová
Foto: Jan Šimeček
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Vítězka 
našeho 

loňského 
mikulášs-

kého 
klání slečna 

Hermína 
a její Margie

Moderátor 
a Mikuláš 
v jedné 
osobně Mirek 
Konvalina s 
úžasnými bob-
taily
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Děkujeme firmě
Orion Pharma za podporu
Jsme moc rádi, že nás začala podporovat firma Orion Pharma 
– APTUS a daroval nám pro psy podpůrné, vitaminové a léčivé 
výrobky. Potěšil nás text, který firma uveřejnila na svém face-
booku:
„Je nám ctí oznámit, že se APTUS stal novým partnerem neziskové 
organizace Helppes –Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Helppes 
je jediná profesionální nezisková orga-
nizace svého druhu v České republice, 
která je registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb. Helppes pomáhá oso-
bám s nejrůznějšími druhy handicapů na 
jejich cestě k integraci, soběstačnosti a 
samostatnosti prostřednictvím spe ciálně 
vycvičených psů. 

Poskytuje zcela komplexní soubor 
souvisejících služeb – od zaškolení ža-
datele o speciálně vycvičeného psa, přes 
jeho výuku a proškolení, předání psa a 
secvičení se psem, až po následný servis 
po celou dobu aktivní služby psa. Jsme moc rádi, že můžeme podpo-
řit dobrou věc. Těšíme se na spolupráci.“

Firma Orion Group byla založena v roce 1917 a v současnosti je 
vedoucí finskou farmaceutickou společností. Skládá se ze tří nezá-
vislých divizí – Orion Pharma (humánní a veterinární léčiva), Orion 
Diagnostica (diagnostické přístroje a přípravky) a Oriola (distribuce 
léčiv).

Unikátní kloubní výživa Aptus APTO-FLEX je ověřený veteri-
nární doplněk stravy pro exkluzivní péči o klouby. Chutný APTO-
-FLEX tekutý sirup má jedinečné komplexní složení s antioxidanty. 
Vysoká efektivita a rychlý nástup účinku tekutého přípravku zaručí 
zdravé vazy, šlachy i chrupavky. Podává se pro intenzivní regeneraci 
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a výživu kloubů u psů i koček.
Kdy a proč začít dávat psovi kloubní výživu?

Nejčastěji se setkáváme se dvěma přístupy, které vedou k přidávání 
doplňků stravy na klouby tzv. chondroprotektiv.
A) Prevence různých pohybových obtíží a onemocnění kloubů
Nejčastějších důvodů pro preventivní užívání kloubní výživy:
1) štěňata a mladí psi v období růstu,
2) psi se sklonem k vývojovým a genetickým vadám     
kloubů (dysplazie kyčelního kloubu, dysplazie loketního kloubu, 
luxace čéšky, spondylóza, artróza a artritida …),
3) stárnoucí psi a senioři,
4) psi s nadváhou nebo obezitou,
5) aktivní psi (sport, pracovní nebo jiná zvýšená fyzická zátěž).
B) Léčba po úrazu, onemocnění nebo operaci a řešení bolesti 
kloubů
Nejčastější důvod k léčebné terapii chondroprotektivy: 
1) úraz pohybového aparátu,
2) ortopedická operace,
3) nemocné klouby (artróza, artritida, dysplazie, luxace…),
4) bolesti kloubů,
5) ztížená hybnost (kulhání, špatné vstávání a uhléhání psa, 
omezená pohyblivost…).

Vše důležité najdete na našich 
internetových stránkách

www.helppes.cz 
nebo na

facebook.com/helppes 
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Podporuje nás Černý kohout
V roce 2017 začala restaurace Černý kohout podporovat naši ne-
ziskovou organizaci HELPPES Centrum výcviku psů pro posti-
žené o.p.s.

Ve spolupráci s Hary ca-
tering, agenturou Martin 
Production a pod záštitou 
starosty MČ Prahy 5 Pavla 
Richtera a radního MČ Petra 
Lachnita přichystala v polo-
vině loňského září restaurace 
Černý kohout dobročinnou 

akci s názvem Loučení s létem u Černého kohouta 2017.
Celodenní program pro děti i dospělé nabízel např. soutěže o ceny, 

skákací hrad, projížďky na 
velbloudech, tanečnici s hady, 
indiány na ponících a spoustu 
další zábavy, o kterou se posta-
rali např. zpěváci Sámer Issa, 
Martin France či Jan Bendig. 
Vstupné bylo dobrovolné a 
celý výtěžek ze vstupného byl 
věnovaný naší organizaci, za 
což mockrát děkujeme.

Na zářijové Loučení s létem 
u Černého kohouta navázal pak 
prosincový Benefiční vánoční 
večírek pořádaný rovněž v re-
staurací Černý kohout. Součástí 
večera bylo předání výtěžku z ka-
sičky, která byla od září v prosto-
rách restaurace a do níž mohli 
návštěvníci restaurace přispět na 
výcvik našich asistenčních psů.
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Jednání pracovní skupiny 
WG 1 CEN/TC 452
V dnech 7. - 8. 12. 2017 se konalo v chorvatském Zagrebu histo-
ricky první zasedání pracovní skupiny č. 1 – Terminologie, kte-
rá vznikla z popudu usnesení ze zasedání technického výboru č. 
452/Asistenční psi. Tento výbor byl ustanoven v prosinci 2016 
na základě rozhodnutí CEN certifikačního úřadu vydávajícího 
evropské normy, k vytvoření historicky první normy týkající se 
asistenčních psů.
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., který reprezen-
tuje Českou republiku na všech těchto jednáních za ÚNMZ, zastupo-
vali Dušan Pospíchal a Eva Orel. Nejdříve je potřeba si uvědomit o 
jak důležitá jednání se jedná z pohledu přístupových práv, která platí 
v rámci Evropy a zejména jejich vymahatelnosti lidmi, kteří je nutně 
potřebují ke svému životu. Norma, která se sice rodí velmi těžce, 
právě s ohledem na různou úroveň právních norem a předpisů v růz-
ných státech EU i s ohledem na různé typy asistenčních psů v rámci 
EU, bude základním kamenem pro další dokumenty, předpisy či nor-
my, které konečně umožní lidem s postižením zajištění práva vstupu 
do všech budov, k veškeré přepravě apod. a bude mít další obrovský 
vliv na ostatní sféry lidského života, při přípravě dalších zákonů, 
norem a předpisů, podmínek přípravy a výcviku asistenčních psů, 
jejich certifikace, a to vše právě ku prospěchu lidí s postižením.

Základním bodem jednání této pracovní skupiny bylo ustanovení 
základní terminologie, která bude použita v připravované evropské 
normě o asistenčních psech tak, aby byla srozumitelná všem lidem, 
kteří s touto normou přijdou do styku, či ji budou využívat při své 
práci. Bylo jasně stanoveno, že pojem asistenční pes se vztahuje 
pouze na psy, kteří pracují pouze s jedním partnerem/psovodem, 
a toto jejich partnerství trvá po celou dobu aktivního života asi-
stenčního psa a tito psi jsou vycvičeni k vykonávání specifických 
úkolů zmírňujících postižení jejich partnera/psovoda. Z této nor-
my jsou tedy vyloučeni canisterapeutičtí psi, psi poskytující emo-
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cionální podporu, kteří obvykle 
pracují pro více osob.

Při tomto jednání byly jasně 
definovány základní typy asis-
tenčních psů se stručným popi-
sem jejich úkolů, byly defino-
vány osoby, které se podílejí na 
přípravě a výcviku těchto asis-
tenčních psů a bylo definováno 
označení, jakým by měli být tito 
psi a jejich partneři označeni tak, 
aby bylo na první pohled jasné, 
že se jedná o asistenčního psa se 
všemi jeho právy ke vstupu. 

Výsledkem dvoudenního za-
sedání, které probíhalo pod vynikajícím vedením holandských zá-
stupců pana Petera van Heidena a paní Laury Mount je dokument 
„Návrh slovníku pojmů“ pro připravovanou evropskou normu o asi-
stenčních psech, který byl rozeslán na všechny členské země, kte-
ré se zúčastní těchto zasedání k připomínkování. Tento proces bude 
ukončen do konce února 2018 a posléze bude tento „Návrh slovníku 
pojmů“ předložen ke konečnému schválení zasedání technického 
výboru č. 452/Asistenční psi jako základní dokument připravované 
normy. 

Příští zasedání pracovní komise č. 1 při technickém výboru č. 452/ 
Asistenční psi, společně se zasedáním technického výboru č. 452/
Asistenční psi, se uskuteční ve dnech 15. – 17. května 2018 v Bru-
selu v sídle centrály CEN. Stojí za povšimnutí, že se Evropská unie 
rozhodla sledovat práci tohoto technického výboru a jeho zasedání 
se budou zúčastňovat zástupci dalších komisí Evropské unie – pře-
pravy, zdravotnictví apod.. Z toho všeho je jasně patrné, že se Evrop-
ská unie konečně rozhodla řešit situaci lidí s postižením. Sjednotit a 
jasně definovat jejich práva tak, aby byla platná, a hlavně vymaha-
telná, ve všech členských státech Evropské unie prostřednictvím této 
normy, která bude mít vazbu na další dokumenty a normy Evropské 
unie.                                                                          Dušan Pospíchal
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Kupte si kávu na 
dripit.cz a podpoříte 
Helppes
Ať už je váš den jakýkoli, dobrá překapávaná káva vám může 
spravit náladu. Dobrou čerstvou černou kávu si můžete uvařit 
kdekoli. Díky Drip it. Všechny tři druhy jsou výborné!

Colombia ranní probuzení – Colombia je káva typická svou ky-
selejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je v pří-
padě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti a jis-
křivosti, jako byste snědli hrst ostružin. Tahle káva vás jistě každé 
ráno postaví na nohy.

Nicaragua čokoládová – káva z Nikaraguy má bohatou chuť. Její 
kyselost je potlačena výraznějšími sladšími tóny s nádechem citrusů, 
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 jednotlivých druhů káv. 
Je chuťově bohatá a výrazná, a přitom lehoučká. Dříve jste si ji moh-
li dát v kavárně. A dnes díky Drip it sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na e-shopu  
www.dripit .cz  přispíváte na výcvik 

asistenčních psů v organizaci 
HELPPES. Za každý nákup jim 

posíláme 5 korun. Na stránce 
pokladny můžete svou pomoc 
také znásobit vlastním 

libovolným příspěvkem.

JAK NÁM  
MŮŽETE POMOCI?
Na číslo 87 777 jednorázovou SMS 

ve tvaru DMS HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč).

Nyní můžete přispívat i dlouhodobě SMS 
ve tvaru DMS TRV HELPPES 30

(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč, které 
budou automaticky odečteny každý měsíc). 

Ukončit podporu můžete zasláním SMS  
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Helppes obdrží 29 nebo 59

 nebo 89 Kč.
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Den pomoci s  Českou spořitelnou
Mnohokrát děkujeme dobrovolníkům z České spořitelny, 
kteří nám pomohli loni 27. listopadu s podzimním úklidem 
našeho areálu. Při jeho rozloze se každá ruka navíc hodí!

JAK NÁM  
MŮŽETE POMOCI?
Na číslo 87 777 jednorázovou SMS 

ve tvaru DMS HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč).

Nyní můžete přispívat i dlouhodobě SMS 
ve tvaru DMS TRV HELPPES 30

(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč, které 
budou automaticky odečteny každý měsíc). 

Ukončit podporu můžete zasláním SMS  
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Helppes obdrží 29 nebo 59

 nebo 89 Kč.
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Canisterapie 
v motolské 
nemocnici
Koncem loňského roku 
jsme navštívili s našimi 
psy pacienty na oddělení 
následné péče v pražské 
motolské nemocnici. 

Dlouhodobě nemocní senio-
ři, kteří se svými nejrůzněj-
šími zdravotními obtížemi, 
tráví na tomto nemocničním 
oddělení delší čas, velmi ví-
tají návštěvy všeho druhu. Zvířat nevyjímaje.

Potěšily nás fotografie, které nám poslala Greta Blumajerová i s 
milým mailem,  který přiložila: Posílám vám fotografie z domluve-
né canisterapie v LDN Motol. Ještě jednou vám moc děkuji za vaši 
ochotu a čas. Myslím, že se návštěva povedla a udělala radost! A 
doufám, že se vám pár fotografií bude hodit.

Hodit se budou zcela jistě, protože jsou báječné. Děkujeme.
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ČESKÉ NEBE pro HELPPES 
benefiční představení

Zakoupením vstupenky a certifikátu na představení 
hry Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka 

ČESKÉ NEBE, které se uskuteční dne 27. 3. 
v našem divadle, přispějete na výcvik asistenčních 

psů pro handicapované občany.
Vedle vstupenky v celkové hodnotě 960, 930 a 

830 Kč obdržíte také certifikát s částkou 600 Kč.
Částka za certifikáty bude předána centru 

HELPPES před představením. 
Před představením proběhne také krátká ukázka  

dovedností psích pomocníků.

Všem, kteří se rozhodnou zakoupit vstupenku 
na toto představení a tím zároveň přispět centru 

HELPPES moc děkujeme a přejeme hezký, nejen 
divadelní zážitek.
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Během roku slavíme bezpočet nejrůznějších 
„dnů“, které jsou věnované „něčemu“. Někdy 
smysl mají, jindy se nad jejich obsahem nezbývá 
než  pousmát...

Světový den nemocných patří k těm smysluplným a 
je zároveň dnem svátku Panny Marie Lurdské, kte-
rý je památným dnem 160 let starým. V roce 1858 
se zjevila Panna Maria ve francouzských Lurdech a 
uzdravila nemocnou 14letou Bernadettu Soubirou-
sovou. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě 
sedmnáctkrát. 

K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichá-
zí od té doby ohromné množství poutníků, mezi nimi velký počet 
postižených nejrůznějšími neduhy. Církevně uznaných zázračných 
uzdravení za sto let (do 
roku 1959) bylo téměř 
šedesát, ale úlevu přines-
la tato pouť mnohem vět-
šímu počtu lidí. 

Výzva Matky Boží k 
pokání probudila v církvi 
hlubší zájem o modlitbu 
a službu lásky a podnítila 
péči o trpící a nemocné. 
Slavení povolil papež 
Lev XIII. (1891) a sv. 
Pius X. ji rozšířil na ce-
lou církev (1907). Tento den má zároveň připomínat, že jsou lidé, 
kteří jsou nemocní a trpí (my bychom si tento den mohli rozšířit i na 

11. února 
Světový den nemocných
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naše čtyřnohé kamarády, i oni bývají někdy nemocní). Světový den 
byl vyhlášen roku 1993 z podnětu papeže Jana Pavla II. 
Nad nemocí, zdravím, případně štěstím se zamýšlela nejedna slavná 
osobnost, například:

Hérakleitos, řecký filozof
„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky 
hladu sytost, díky únavě odpočinek.“

Mark Twain, americký spisovatel 
„Pes, kterého uzdravíš, tě nikdy nekousne. To je hlavní rozdíl mezi 
zvířetem a člověkem.
„Jediný způsob, jak si uchovati zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co 
nemáš rád a dělat, co se ti nelíbí.“

Voltaire,  francouzský spisovatel a filozof 
„Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.“

Ernest Hemingway  americký spisovatel a novinář 
„Štěstí - to je prostě zdraví a špatná paměť.“

Jean Anouilh  francouzský dramatik 
„Kdyby se o nemocech tolik nemluvilo, lidi by byli zdravější.“
                                                                                           Zdroj: web 
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Ahoj všem,  
posílám pár fotek z přednášky, kterou jsem měl ve škole kde pracuji. 
Domluvil jsem se s paní třídní a v jedné hodině jsem předvedl 
žákům, co všechno umí asistenční pes.

Megy jsem nejdřív nechal 
proběhnout třídu, aby se 
rozkoukala a poté začala 
pracovat. Ukázal jsem nejdřív 
podávání věcí ze země, poté 
ze stolu, jak podává léky a 
nakonec svlékání oblečení. 
Děti byly nadšené. Megy 
poslouchala perfektně. Poté 
jsem žákům ukázal webové 
stránky Helppesu, byli 
nadšení z vašeho asistenčního 
miniponíka. 

Povídali jsme si o akcích, které pořádáte a jací lidé k vám jezdí a 
kolik už jste vycvičili asistenčních pejsků.  
Na Mikulášskou nevím 
jestli přijedu, protože 
budu mít zápočtové 
období, tak nevím, 
jak budu stíhat. Začal 
jsem totiž studovat 
dálkově magisterské 
studium, abych si ho 
dodělal, když bakaláře 
už mám. 
S pozdravem Kuba, 
Megy a všichni ostatní 
Riesovci

@ @ @ Mail, který nás potěšil @ @ @
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců, 
kterým upřímně děkujeme! 

AMB Praha
auto MOTOL BENI a.s.
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Přátelé,
to je z letošního prvního 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

No dobře, už se 
nezlobím, ale příště už 

žádný kočky!


