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

zích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Helppsík

Jára Cimrman nám pomáhá
S pravděpodobností, která se blíží jistotě, můžeme říci, že český 
univerzální  génius  Jára Cimrman měl  rád psy a  zejména pak 
psy  asistenční.  Můžeme  se  proto  oprávněně  domnívat,  že  ze-
jména hru České nebe psal s úmyslem, že bude jednou uvedena 
ve prospěch právě asistenčních psů.

České nebe je divadelní 
hra s podtitulem Cimrma-
nův dramatický kšaft. Hra 
měla premiéru 28. října 
2008 v Žižkovském divadle 
Járy Cimrmana a popisu-
je zasedání české nebeské 
komise v době první světo-
vé války. Řídícím je svatý 

2/2018



 
 

 
 

POZVÁNKA 
 

Dovolujeme si Vás pozvat na  
 

 9. ročník  „Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2018“ 
a 

14. ročník  „Mistrovství České republiky ve výkonu vodících psů 2018“ 
 

která se konají v rámci Mezinárodní výstavy psů Praha  
pod záštitou radního MČ Praha 5, JUDr. Petra Lachnita 

    

Datum konání: 5. 5. 2018 
Místo konání:  Pražský výstavní areál Letňany, Beranových 667,  
                         199 00 Praha 9 - Letňany  
Zahájení: 10:00 hodin  
Slavnostní vyhlášení výsledků: cca 15:00 hodin  
 
 

Vstupné 100 Kč (platí nejen na obě mistrovství, ale i na výstavu psů). Vstupenky lze zakoupit  
na pokladně PVA EXPO Praha. Parkování aut je možné na parkovištích PVA Letňany, možnost 
bohatého občerstvení v restauracích a stáncích přímo v PVA Letňany 
 
Obě soutěže se konají ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku ČKS a Českým kynologickým svazem 
 
Bližší informace na http://www.helppes.cz/, https://www.facebook.com/helppes/  
 

Hlavní partneři a dárci soutěží   
 

                             
 
                 

Těšíme se na Vás 
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 Václav, který se rozhodl komisi rozšířit ze tří členů (Svatý Václav, 
J. A. Komenský a Praotec Čech) na šest. Postupně mezi sebou při-
jmou K. H. Borovského, Jana Husa a babičku Boženy Němcové. 

V první čísle našeho bulletinu jsme vás zvali do Žižkovského di-
vadla právě na benefiční představení České nebe pro Helppes. Jsme 
moc rádi, že Žižkovské divadlo zavedlo z těchto benefičních před-
stavení tradici. Už po mnoho let je nám ctí představit naše asistenční 
psy divákům, kteří se rozhodli zaplatit zvýšené vstupné. Právě díky 
jim jsme mohli letos převzít šek na 133 200 Kč.
Mockrát děkujeme nejen Žižkovskému divadlu Járy Cimrma-

na, ale zejména vám – divákům!

Děkujeme Žižkovskému divadlu!

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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Vzdělávací program 
pro děti ze ZŠ Tlumačov
Dobrý den vážený pane řediteli, 
tímto emailem bych Vám chtěl vyjádřit své poděkování za umožnění 
výchovně vzdělávací akce, kde nosným tématem byla práce 
asistenčních psů HELPPES.

Akci hodnotím 
velmi pozitivně 
a mám z ní 
velkou radost. 
Měl jsem 
možnost poznat 
žáky i personál 
Vaší školy 
a jsem velmi 
spokojený 
s aktivitou 
a zájmem 
o danou 
problematiku.

Velké 
poděkování 

patří slečně Mgr. Lucii Melichárkové, která to všechno vymyslela 
a naprosto dokonale zorganizovala, jelikož při takovém počtu dětí 
a personálu to všechno běželo naprosto perfektně.

Fotografie byly zveřejněny na facebooku a stránkách organizace 
Helppes, kde mimo jiné najdete více informací o naší organizaci. 
Moc Vám, slečně Melichárkové a ZŠ Tlumačov děkuji a těším se 
na další spolupráci.

S pozdravem Radek Fuksa
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Vše důležité najdete na
www.helppes.cz 

nebo na
facebook.com/helppes 

Internetový projekt DobráVěc.cz
DobráVěc.cz  je  unikátní  internetový 
prostor, kde se mohou setkat nezisko-
vé organizace, běžní návštěvníci webu 
a firmy. Všechny přitom spojuje jedno 
– chtějí udělat dobrý skutek.

Základní princip Dobré věci je jednodu-
chý. Je to internetové tlačítko „Pomá-
hám klikem“. Tlačítko je vždy přiřazené 
ke konkrétní věci pro konkrétní nezisko-

vou organizaci. Může to být knížka, stavební materiál, přístroj, léky. 
Cokoliv, co někdo v nouzi ocení nebo potřebuje. Za každé kliknu-
tí připisujeme na danou věc malou sumu, dokud návštěvníci našich 
stránek tímto způsobem nenastřádají celou částku. Pak pomoc putuje 
tam, kam je třeba.

O všem, co děláme, se snažíme na našich stránkách neustále in-
formovat. Chceme, aby vše bylo naprosto transparentní. Aby každý 
věděl, kde jeho pomoc končí, byť spočívá v pouhém „kliknutí“. Ne-
přijímáme přímé finanční dary. Pokud chce kdokoliv darovat peníze 
přímo, rádi ho nasměrujeme tam, kde pomůžou nejvíc.

Jsme rádi, že Dobrá věc pomohla také našim asistenčním psům. 
Díky příznivcům Dobré věci a jejich klikání a sdílení jsme získali 
krmivo Canine Caviar. Děkujeme také firmě AGRO CS, která nám 
(jako partner projektu) krmivo poslala.
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Firma Honeywell je jednou z hlavních mezinárodních konglome-
rátních společností v USA. Byla založena v roce 1906 a nyní za-
městnává přibližně 132 000 zaměstnanců. Hlavní sídlo společnosti 
je ve městě Morristown v New 
Jersey. Zaměřuje se na tyto od-
větví: letectví, řešení pro au-
tomatizaci a řízení, speciální 
materiály, dopravní systémy, 
výzkum a vývoj.

Děkujeme českému zastoupe-
ní firmy Honeywell za dar v po-
době krmení pro naše pejsky!

Děkujeme firmě Honeywell

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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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.
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Pes doprovází člověka odnepaměti. Ona „nepaměť“  je poměr-
ně přesně doložena archeologickými nálezy, které datují spojení 
předchůdce psa s člověkem již do doby před 400 000 lety. 

Funkce, které psi po našem boku vykonávali a vykonávají, jsou ne-
smírně různorodé. Od spoluúčasti na lovu, hlídání čehokoliv na co 
si lze vzpomenout, jako spolubojovníci ve válkách až po společníky, 
záchranáře a léčitele. Za posledních deset let se význam „léčebných“ 
schopností psů velmi popularizuje. A zcela oprávněně. O tzv. canis-
terapii (z lat. canis – pes) slyšel snad už každý.
Vodicí pes v Pompejích
Jednu z nejstarších služeb, kterou nám psi poskytují, je služba vo-
dicího psa. Nejstarší dochovaný fragment vodicího psa byl nalezen 
na nástěnné malbě v Pompejích a je datovaný rokem 79 našeho leto-

Historie vodicích psů je dlouhá

Rytina od anglického malíře Thomase Bewicka (1753–1828) 
se jmenuje Pes vedoucí slepého muže přes most (Dog Lea-
ding Blind Man Across Bridge)
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počtu! Nejrůznější malby a grafiky znázorňující slepého člověka se 
psem se pak objevují od dvanáctého století.

Nejstarší zmínky o výcviku vodicích psů však pocházejí z přelo-
mu 18. a 19. století. O první systematické cvičení psů na pomoc 
nevidomým se například pokoušeli kolem roku 1780 v pařížské ne-
mocnici Les Quinze-Vingts, která se specializovala na oční nemoci. 
V roce 1819 pak vychází „Učebnice vyučování slepých“, ve které 
popisuje rakouský kněz Johann Wilhelm Klein některé postupy při 
výcviku vodicích psů. 
Rozhodla 1. světový válka
Zájem o službu vodicího psa výrazně vzrostl v průběhu první světo-
vé války v Německu, kde se z fronty vracely tisíce slepých vojáků, 
kteří byli zasaženi jedovatými plyny. Průkopníkem byl v tomto ohle-
du lékař Gerhard Stalling a pomohla mu v tom náhoda – jednou se 
procházel se svým psem mezi pacienty v nemocniční zahradě, když 
byl najednou urgentně povolaný k neodkladnému případu. Nechal 
svého psa s pacienty a spěchal do ordinace. Když se vrátil do zahra-

dy, viděl svého psa, 
jak se doslova „sta-
rá“ o nevidomého 
pacienta. A proto-
že byl dr. Stalling 
„muž či nu“, netrva-
lo dlouho a v roce 
1916 byla založe-
na první škola pro 
výcvik slepeckých 
psů na světě, a to 
v Dolnosaském 
Oldenburgu. Cen-
tra výcviku rostla 
jako houby po deš-
ti, ročně bylo vy-
cvičeno na šest set 
vodicích psů. Bo-
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hužel po patnácti letech provozu byl výcvik v této oblasti ukončen. 
Naštěstí bylo nedaleko Berlína, v Postdamu, otevřeno na tehdejší 
dobu velmi moderní výcvikové středisko, které předávalo dvanáct 
vycvičených psů měsíčně.
Výcvikářka Dorothy
Na americkém kontinentě byla velkou propagátorkou tohoto výcviku 
Dorothy Harrison Eustis (na snímku vlevo na str. 10), která nějaký čas 
cvičila služební psy ve Švýcarsku. V říjnu 1927 zveřejnil Saturday 
Evening Post její článek o výcviku vodicích psů v Německu. Ohlas 
na její text byl ohromný. Dorothy se podařilo zorganizovat v němec-
kém Postdamu školení pro americké výcvikáře a nedlouho po tom za-
čali první němečtí ovčáci pomáhat nevidomým ve Spojených státech. 

Nejznámějším majitelem vodicího psa v USA byl nevidomý 
Morris Frank. Až dojemně zní jeho vyznání, když vzpomínal, jak 

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
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budou automaticky odečteny každý měsíc). 
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 nebo 89 Kč.
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se dozvěděl o vodicích psech: 
„Dozvěděl jsem se o nich z no-
vin. Těch pět centů, které jsem 
za noviny zaplatil, pro mě zna-
menalo víc, než kdybych vy-
hrál milion. Změnily mi život.“ 
Dorothy vycvičila pro Morrise 
německého ovčáka Buddyho 
a oba odjeli do Švýcarska, aby 
se Morris naučil, jak s Bud-
dym pracovat. Po svém návra-
tu předvedl Buddy novinářům, 
co všechno umí. Úspěch byl 
fenomenální a Morris Frank 
mohl v telegramu Dorothy Eu-
stis napsat: „Uskutečnil se sen! 
Na celém světě teď mohou psi 
pomáhat slepým lidem.“ Do-
rothy Eustis během následujících let pomáhala zakládat výcviková 
střediska po celé západní Evropě. 

Nezisková organizace 
The Seeing Eye sídlí do-
dnes ve městě Morristown 
v New Jersey a na počest 
Morrise Franka a Bud-
dyho vytvořil výtvarník 
J. Seward Johnson jeho 
sochu v životní velikos-
ti, kterou nazval „Cesta 
k nezávislosti“.
Pomohla Spolana
A jak tomu bylo se sle-
peckými psy u nás? Kusé 
informace zmiňují nad-
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První setkání 
Danielka s Bilbem

šeného propagátora výcviku psů Josefa Podhorského, bývalého in-
struktora vojenského výcvikového učiliště služebních psů ve Vídni, 
který stál v roce 1922 u zrodu Klub pěstitelů policejních a ušlechti-
lých psů pro východní Čechy.

Systematický výcvik vodicích psů u nás začal až v šedesátých le-
tech a je s ním spojen zejména výcvikář Miroslav Fišer. V roce 1974 
došlo k dohodě mezi Ústředním výborem svazu invalidů a chemic-
kým podnikem Spolana Neratovice, a bylo tu založeno výcvikové 
centrum. Po čtyřech letech přechází výcvik ze Spolany k výrobní-
mu podniku Meta Praha. Po roce 1989 vzniklo několik výcvikových 
středisek, které dodnes cvičí vodicí psy.
Jistě se nenajde nikdo, kdo by jen na vteřinu pochyboval o užiteč-
nosti „náhradních párů oči“, které psi poskytují svým nevidomým 
páníčkům. A právě proto si zaslouží celosvětovou oslavu Meziná-
rodního dne vodicích psů, která letos připadla na 25. dubna.
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Pohovory 
s novými žadateli
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Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 

Závěrečné zkoušky – 
Arthy, Kiss a Dag
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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, 
reflexní samolepky, 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! 

AMB Praha
auto MOTOL BENI a.s.
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Přátelé,
to je z letošního druhého 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.

Jsem 
připravený!

Můžeme začít 
s výcvikem :-))


