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AKTUALITY

Superden
Mezi patrony
pﬁedávající psy
se zaﬁadil
i Julián
Záhorovsk˘
ze Superstar

Jedin˘ asistenãní v˘marsk˘
ohaﬁ u nás s Václavem Vydrou

O integraci zdravotnû postiÏen˘ch lidí do spoleãnosti se
v dne‰ní dobû hodnû mluví, ale ne vÏdy dost dûlá. Teoreticky
v‰ichni víme a uznáváme, Ïe handicapovan˘m lidem je tﬁeba
pomáhat a nevyãleÀovat je ze spoleãnosti. Ale jak na to v praxi?

S

moÏn˘m ﬁe‰ením pﬁi‰li
v praÏském centru v˘cviku psÛ pro postiÏené
HELPPES. JiÏ pût let se úspû‰nû vûnují v˘cviku psích
pomocníkÛ, za tu dobu jich
dokázali pﬁedat na 65. Navíc
v rámci tohoto sdruÏení
pÛsobí na 170 canisterapeutick˘ch t˘mÛ, které pﬁiná‰ejí
radost a pomoc potﬁebn˘m
lidem v nejrÛznûj‰ích ústavech sociální péãe, v nemocnicích i v soukromí jejich
domovÛ po celé na‰í vlasti. To
v‰echno je zásluÏná ãinnost,
ale kromû samotn˘ch aktérÛ
o ní málokdo ví, protoÏe probíhá pﬁece jen stranou vût‰inové spoleãnosti. A kdo nic
neví, ten stûÏí mÛÏe pomoci –
i kdyby chtûl. I z toho dÛvodu
se v Helppesu uÏ pﬁed ãtyﬁmi
lety rozhodli poﬁádat pro psy,
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jeÏ se jim podaﬁilo za uplynul˘ rok vycviãit a pﬁipravit pro
nové klienty, slavnostní „promoce“, tedy veﬁejné pﬁedává-

Práce vodícího psa

ní asistenãních psÛ daného
roãníku.

Co zmohou celebrity
Aby akce pﬁilákala k úãasti
‰irokou veﬁejnost a zájem
médií, zvou si poﬁadatelé kaÏd˘ rok rÛzné známé a populární osobnosti, které se stávají patrony jednotliv˘ch psÛ
a osobnû je pﬁedávají nov˘m
majitelÛm.
Leckdy se setkáváme s tím, Ïe
„celebrity“ a jejich v˘znam pro
spoleãnost b˘vá zpochybÀován, ale právû na akci, jako
byla tato, se ukazuje, Ïe jejich
role mÛÏe b˘t velmi pozitivní
a pﬁesahující rámec „showbyznysu“. KdyÏ na Superdni zazpívají Marta Kubi‰ová a Ilona
Csáková nebo finalisté Superstar, kdyÏ se osobnû dostaví b˘valá první dáma Dagmar

Pomáhají tûlu i du‰i
Program velkolepé charitativní akce zaãal v 11 hodin dopoledne a protáhl se do pozdních odpoledních hodin. Jeho
aktéry byly nejenom v˘‰e zmiÀované celebrity, ale také samotní jednotliví tûlesnû postiÏení klienti: vozíãkáﬁi, epi-

Foto Martin Smrãek

Den otevřených SRDCÍ

Havlová i primátor Pavel Bém,
má to svÛj v˘znam. Nejenom
proto, Ïe se lidé ze zvûdavosti
pﬁijdou podívat a poslechnout si je, ale navíc to pomÛÏe zlomit lidskou nedÛvûﬁivost. ¤eknou si: kdyÏ se na
podporu v˘cviku vodících psÛ
v této organizaci angaÏuje
tolik znám˘ch osobností
a kdyÏ se navíc spot o ní objeví v hlavních veãerních zprávách v televizi, asi to bude mít
smysl a nebude v tom Ïádn˘
podvod a klam. A také Ïe
pomáhat handicapovan˘m
a podílet se na charitû je „in“ ,
ãili Ïe to je vûc spoleãensky
podporovaná a oceÀovaná.
Snad jim to pomÛÏe uvûdomit
si starou známou pravdu, Ïe
úroveÀ spoleãnosti se pozná
podle toho, jak se chová ke
sv˘m nejslab‰ím a nejzranitelnûj‰ím.
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AKTUALITY

Superden
leptici, lidé po mozkové obrnû, nevidící a nesly‰ící, ba
dokonce i hluchoslepí, dûti
i dospûlí. Ti v‰ichni dostali
psího pomocníka pﬁipraveného pﬁesnû na míru.
Co v‰echno musí asistenãní
psi zvládnout? Otevírat a zavírat dveﬁe a zásuvky, rozsvûcet
a zhasínat, podávat, co je
potﬁeba, pomáhat pﬁi oblékání i pﬁi svlékání, zvedat telefony, ohla‰ovat, Ïe nûkdo zvoní,
pou‰tût a vypínat televizi, ale
tﬁeba také vybalovat nákupy.
Pokud páníãek nebo paniãka
nemluví, musí se nauãit poslouchat jen na posunky, pﬁípadnû na zvuk klikeru.
A také mají za úkol – coÏ je
neménû dÛleÏité neÏ praktická pomoc – pomáhat sv˘m
lidem pﬁi navazování kontaktÛ s okolím. Mnozí lidé se
zdráhají postiÏené lidi oslovit,
Marta Kubi‰ová
si pﬁivedla svoji
fenku azavaka

Michal Hudãek s kníraãkou

protoÏe nevûdí jak na to.
Prostﬁednictvím psa to jde
skoro samo. Náklonnost ke
psÛm spojuje svût postiÏen˘ch a zdrav˘ch lidí lépe neÏ
co jiného.
A koneãnû je jejich úlohou b˘t
sv˘m páníãkÛm trpûliv˘mi
a stále pﬁítomn˘mi spoleãníky
pomáhajícími zahánût pocit
osamocení a vná‰ejícími do
jejich nelehkého Ïivota radost.

Od retrívrÛ po ohaﬁe
Mezi asistenãními psy stále
pﬁevládají zlatí a labrador‰tí

retrívﬁi, ale nejsou sami. Velmi
dobré zku‰enosti udûlali
v˘cvikáﬁi z Helppesu s border
koliemi, pro nároãnou sluÏbu
v‰ak dokázali pﬁipravit i takové plemeno, jeÏ by ãekal málokdo, totiÏ v˘marského ohaﬁe!
Momentálnû je ve v˘cviku pr˘
velmi nadaná bernard˘nka
Eli‰ka, která byla kvÛli své
mohutné figuﬁe zvolena, aby
mohla b˘t oporou své budoucí paniãce, jeÏ má problémy
s udrÏováním stability, pﬁi
nastupování a vystupování do
tramvají, chÛzi po schodech
a podobnû.
Ukázky práce asistenãních
a vodících psÛ byly letos divákÛm prezentovány zakomponované do zábavné a vtipné
formy: psí herci pﬁedvádûli
malé herecké etudy v „reklamních spotech“ a sehráli dokonce regulérní pohádku o hloupém Honzovi.

(pro nesly‰ící celou dobu pﬁekládala tlumoãnice do znakové ﬁeãi), nebo pﬁi neformálních setkáních, k nimÏ
prostorn˘ travnat˘ areál sk˘tal
dostatek pﬁíleÏitosti. âlovûka
letmo napadlo: Proã by to tak
ne‰lo i v bûÏném Ïivotû? Jsou
bariéry opravdu nutné? A není jeden Den otevﬁen˘ch srdcí
za cel˘ rok trochu málo?
Lea Smrãková

KONTAKT: HELPPES
Centrum v˘cviku psÛ pro
postiÏené, www.helppes.cz
âíslo úãtu:
175188017/0300
info@helppes.cz

Jeden den nestaãí
V areálu Helppesu v praÏském
Motole se tﬁetí záﬁijovou
sobotu se‰la opravdu pestrá
spoleãnost: lidé na vozíãku,
s berlemi, malého vzrÛstu
i s ãern˘mi slepeck˘mi br˘lemi na oãích se dokonale promísili s ostatními náv‰tûvníky,
pejskaﬁi v doprovodu jejich
psích kamarádÛ, maminkami
s koãárky, teenagery ãekajícími na své oblíbené zpûváky,
novináﬁi, kameramany i celebritami. V‰ichni se dobﬁe bavili,
aÈ uÏ pﬁi programu samotném
I NZERCE

