
ediné, ãeho se organizátofii trochu
obávali, bylo nevyzpytatelné poãa-
sí. To opravdu pfiedvedlo v‰echny

své rozmary. Ráno bylo po‰mourné, po
obûdû se spustil liják a nakonec vysvitlo
i sluníãko. Náv‰tûvníci si v‰ak nenechali
zkazit dobrou náladu. JiÏ u vchodu do
slavnostnû vyzdobeného areálu vítala
pfiíchozí vlídná dáma na vozíãku a spolu
s pfiáním krásnû proÏitého dne nabídla
náv‰tûvníkÛm i první ãíslo ãasopisu
Helppík. Ten má zprostfiedkovat klien-
tÛm i spolupracovníkÛm aktuální infor-
mace o dûní v Helppes. ZároveÀ jim
umoÏÀuje publikovat své názory, postfie-
hy i dojmy z pofiádan˘ch akcí, nabízí zku-
‰enosti v˘cvikáfiÛ a rovnûÏ dává prostor
pro nové námûty. Nechybí tam povídky,
satira ani poezie. Toto první ãíslo vy‰lo
na oslavu Super dne Helppes v ti‰tûné
formû, dále bude vycházet pouze v elek-
tronické podobû.
V tomto roce bylo slavnostnû pfiedáno 14
asistenãních a canisterapeutick˘ch psÛ.
Dal‰í tfii klienti se pro onemocnûní
zúãastnit nemohli. TakÏe se z nov˘ch
pomocníkÛ tû‰ilo 8 dûtí a 6 dospûl˘ch.
Bylo by ‰koda nepfiedstavit alespoÀ pár
z nich. Rodiny peãující o handicapované
dítû stále více zji‰Èují, jak neocenitelnou
sluÏbu jim pfii péãi i o malé dûti psi
poskytují. TakÏe tento rok se v centru
v˘cviku psÛ pro postiÏené v Motole se‰ly
ãtyfii malé, ãtyfileté dûti -- Sofie, Daniel,
Bûtka a David. Prvním dvûma budou
pomáhat zlatí retrívfii fena Sára a pes
Gin. Druh˘m pak labradorky Sandra
a Ája. V‰ichni tito psi ulehãují rodiãÛm
péãi o postiÏené dûti. Pfiiná‰ejí i podávají
vûci, dovedou otevfiít i pfiidrÏet dvefie
a zároveÀ také pohlídat dûti. Dále i polo-

hují a dûtem tak usnadÀují jejich kom-
pletní rehabilitaci. Ládík (12 let) má
kombinované postiÏení. NemÛÏe mluvit
a má pohybovou vadu. Jeho border kolie
Asterix poslouchá na posuÀkové povely
a je ovládána i pomocí tzv. klikeru. Mí‰a
(13 let) se py‰ní Amandou, prvním
irsk˘m teriérem vycviãen˘m pro potfieby

vozíãkáfie nejen v âR, ale i v celé Evropû.
Labradorka RÛÏenka je spolehliv˘m
vodícím psem pro Antonína (17 let).
Snad nejvût‰í emoce vzbudila malá kní-
raãka Darka, ta má Jakubovi (14 let)
nahradit obû ruce. Dovede nejen pfiiná-
‰et a podávat pfiedmûty, otevírat zásuvky
i dvefie, ale i rozepnout zip, pomoci pfii
oblékání, svlékání a sebeobsluze chlapce.
Monika je ‰Èastnou majitelkou prvního
vodícího psa plemene nûmeck˘ boxer
v âR. Její Banny je krásn˘ a mil˘ pes
a zvládl i prvky asistenãního v˘cviku.
·v˘carsk˘ bíl˘ ovãák je rovnûÏ vodící pes
a pomáhat bude Jitce.
Helppes je jedno z mála v˘cvikov˘ch stfie-
disek, kde se nespecializují pouze na jed-
no plemeno. KlientÛm vyberou optimál-
ního psa pfiesnû podle jejich postiÏení,
dalo by se fiíci na míru. Nezfiídka vycviãí
na pfiání klienta i jejich vlastního psa. Tím
odpadá pro postiÏené trauma, Ïe by se
snad mûli vzdát svého rodinného mazlíã-
ka. Na plemeni v tomto pfiípadû tak moc
nezáleÏí, zku‰ení odborníci si najdou ke
kaÏdému psu individuální pfiístup a má
to i tu v˘hodu, Ïe tak nikdy nesklouznou
do stereotypÛ. Nûkdy se dokonce i sami
klienti podle sv˘ch sil i moÏností na v˘-
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Nastává podzim a sdruÏení Helppes letos jiÏ potfietí pfiipravilo
slavnostní pfiedávání asistenãních psÛ. Jako kaÏd˘ rok je to den pln˘
zábavy i pouãení. V praxi se tak naprosto spontánnû baví postiÏení
klienti i jejich zdraví kamarádi a témûfi v‰ichni s sebou mají své psy.
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cviku podílejí. Pro jejich psychiku je to
záleÏitost velice stimulující a zároveÀ to
upevní vztah mezi majitelem a psem.
DosaÏené v˘sledky jsou pro nû o to cen-
nûj‰í a klienti jsou na nû právem py‰ní.
I letos pfiijali pozvání na slavnostní pfie-
dávání psÛ vzácní hosté. Patfiili k nim rad-
ní pro sociální vûci paní Mgr. Hana
Halová, Marta Kubi‰ová, manÏelé Vrbovi,
Karel Kahovec, finalistka superstar Gába
Al Dhába, aÏ ze Slovenska pfiijel Peter
Nagy. Vystoupili i zrakovû postiÏení zpû-
váci Monika Kyselová a Radek Îalud.
Svoji show pfiedvedly i skupiny Brouci,
Vypsaná fixa a Banánové rybiãky. Ca-
nisterapii v praxi mezi klienty a náv‰tûv-
níky pak prezentovalo sdruÏení Senior
Canisterapie. Ukázky v˘cviku psÛ pfied-
vedli v˘cvikáfii sdruÏení Helppes. Cel˘m
pestr˘m a doslova nabit˘m programem
provázeli náv‰tûvníky vÏdy pohotoví
moderátofii rádia Rock Zone Petra
Krajãinoviã a Roman My‰ka. Podûkování
za zapÛjãení aparatury se zvukafiem patfií
skupinû Ampér. Nejmlad‰ím náv‰tûvní-
kÛm byla urãena jiÏ tradiãnû pohádka.
Letos to byl Bafjaja a dûti tam kromû psÛ
mohli poprvé vidût i poníka. Psi obleãení
do krásn˘ch kost˘mÛ v pohádce pfiedved-
li pfiiná‰ení, podávání pfiedmûtÛ i otvírá-
ní – hitem bylo nastudování pfiíbûhu
o drogovém dealerovi a psech, ktefií tyto
drogy umûjí odhalovat. V‰ichni se pfie-
svûdãili, Ïe takov˘m pomocníkem nemu-
sí b˘t vÏdy jen pes s honosn˘m rodokme-
nem, ale pfii správném v˘cviku to zvládne
i nalezen˘ vofií‰ek Kikina z mûlnického
útulku. Celá scéna pfiipomínající akãní
film byla podbarvena populární písní
Medvídek od skupiny Lucie. Roli drogo-
vého dealera pfieváÏejícího drogu v bfií‰-
ku ply‰ového medvídka neodolatelnû

ztvárnil psovod mûstské policie Karel
âech. Úlohy agenta FBI se skvûle zhosti-
la Zuzana Dau‰ová. Nejprve pfiedvedla
práci se psem pfii vyhledávání a oznaão-
vání drog, zde pouÏila vofií‰ka Kikinu.
Následovalo zadrÏení a mistrné zne‰kod-
nûní pachatele, tady exceloval belgick˘
ovãák Dox Mount McKinkley. Diváci zde
mûli jedineãnou moÏnost vidût pfii práci
psa, kterému byl udûlen titul Mezi-
národní mistr Slovenska BO 2005.
Neménû pak ocenili i povahu psa, kter˘ si
po skonãení zásahu s figurantem hrál
a mazlil se. Sami si ovûfiili, Ïe i ‰piãkov˘
obranáfi je pfiíjemn˘, vlídn˘ pes. Pfiíbûhy
probíhaly nejen na scénû, ale i spontánnû
v publiku. Tam se osmiletá Eli‰ka, holãiã-
ka s tûÏk˘m postiÏením na vozíku, na prv-
ní pohled zamilovala do desetileté vete-

ránky staford‰írského bulteriéra rovnûÏ
Eli‰ky. PfiestoÏe vlastní asistenãního psa,
nesmírnû se jí líbilo, Ïe mÛÏe najednou
a vlastnû poprvé sama drÏet vodítko
v ruce a fenu vodit vedle vozíku. Neménû
to pfiekvapilo i rodiãe Eli‰ky, ti totiÏ ani
netu‰ili, Ïe holãiãka chce vodit psa sama.
Úsmûv na její tváfii v‰ak mluvil za v‰e.
KdyÏ pak do‰lo na otázku, zda by svého
psa vymûnila, odpovûdûla Eli‰ka opravdu
diplomaticky -- chtûla domÛ psy oba. 
Pfiíbûhy stfiídala hudba. Marta Kubi‰ová
pfiedstavila písniãky ze svého nového
CD. Peter Nagy zazpíval nûkolik sv˘ch
nestárnoucích hitÛ i písniãku na pfiání.
Svûfiil se s tím, Ïe i on má ke psÛm hod-
nû blízko. Sám jich nûkolik vlastnil
a v ‰ir‰í rodinû mûli dokonce i slepecké-
ho psa. Gába Al Dhábba se vyznala ze své
lásky k hudbû, ale hned pfiítomné ubez-
peãila, Ïe na druhém místû je její pes.
Neskr˘vala svÛj obdiv k dovednostem
pfiedvádûn˘ch psÛ a dodala, Ïe ve v˘cho-
vû toho svého má je‰tû co dohánût. Karel
Kahovec zavzpomínal i na svá léta strá-
vená ve skupinû Matadors. Obdiv publi-
ka sklidili i zrakovû postiÏení zpûváci
Monika Kyselová a Roman Îalud. Pfii
hudbû skupin se diváci odvázali a zahfiá-
li i tancem. To zahfiátí potfiebovali roz-
hodnû v‰ichni, neboÈ byla pofiádná zima.
Slovo si vzala i pfiedsedkynû sdruÏení
Helppes paní Zuzana Dau‰ová. SnaÏila se
náv‰tûvníkÛm vysvûtlit, jak to vlastnû je
s v˘cvikem asistenãních psÛ. Dûlají to
obyãejnû lidé, ktefií psÛm zasvûtili cel˘
svÛj Ïivot. Instruktor se psem Ïije a vûnu-
je mu ve‰ker˘ ãas. Doba v˘cviku psa se
li‰í, a to nejen podle druhu postiÏení kli-
enta, ale i podle ‰ikovnosti jednotliv˘ch
psÛ. TakÏe v˘cvik trvá prÛmûrnû sedm
mûsícÛ, ale i rok. Musí si tedy padnout do
oka i s klientem, pro kterého psa cviãí.
Jeho práce totiÏ nekonãí ani pfiedáním
psa. Klient se na nûj obrací i dále, nejen
kdyÏ potfiebuje radu, ale i tehdy, kdyÏ
chce sdûlit své úspûchy i záÏitky se psem
Vznikají tady pochopitelnû i silné citové
vazby, jinak by to ani ne‰lo. Tady pfiece
nejde jen o to psa otrocky nauãit plnit
urãité pfiíkazy, i kdyÏ je samozfiejmû musí
zvládat. Pes nesmí b˘t pouze robot vyko-
návající jen povely pfiines, drÏ, podej
a dal‰í. To by bylo v‰echno ‰patnû.
V̆ cvikáfi musí pfii této práci vyuÏít nejen
své zku‰enosti a znalosti, ale dát tam
i kus srdce. Proto je pfii pfiedávání psÛ kli-
entÛm tolik emocí a nechybí slzy dojetí
na obou stranách. Pes musí b˘t pfiede-
v‰ím dobr˘ kamarád, parÈák do nepoho-
dy, kter˘ má handicapovanému ulehãit
Ïivot a na kterého je vÏdy spolehnutí.

Jifiina & Jifií Vol‰ick˘
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kter˘ má
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vanému
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