
Spousta z nás chce v dnešní době pomáhat těm, co to potřebují a když má firma za 

maskota psa, tak je jasné, že se bude pomáhat pejskům. A to ne jen tak ledajakým, ale 

přímo asistenčním psům z organizace Helppes. Protože nejen lidi, ale i psi se mohou vozit 

v dobrém autě. Předání Fordu Transit proběhlo tento čtvrtek v Praze na Ořechu a o tom, že 

to bylo předání opravdu slavnostní, svědčí i přítomnost Marty Kubišové, Marty Jandové a 

Patricie Solaříkové. 

Při přípravě na motoristickou slavnost vznikl nápad, jak představit firemního maskota a zároveň 

vše propojit i s charitativní pomocí. „Návštěvníci akce měli možnost nalepit na auto psí tlapku a 

jejich 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 firmě tolik peněz, abychom 

naplnili auto kvalitním krmením,“ dodal pan Suk. 

Společnost Helppes již vychovala přes 220 asistenčních psů, kteří pomáhají vozíčkářům, lidem 

s tělesným postižením, epileptikům a spoustě dalším lidem s postižením. Velkou radost z nápadu 

měla ředitelka společnosti Zuzana Daušová: „Auto budeme využívat na cesty za klienty, na 

tréninky i veterinární ošetření, ale i díky rozměrům ho můžeme využít i na přepravu klientů 

vozíčkářů. Takové auto nám citelně chybělo,“ s nadšením vyprávěla Z. Daušová. Na slavnostní 

předání vozu si vzala několik svých učenlivých svěřenců a tak do svého nového Forda s tlapkami 

naskákali zlatý retrívr, labradorský retrívr, královský pudl, německý ovčák a také kříženci neboli 

voříškové. 

Jednou z kmoter předání a milovnicí psů byla zpěvačka Marta Jandová: „Asistenční pes pomůže 

lépe začlenit handicapované lidi do naší společnosti, dělá je samostatnější 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 kamarád a proto si 

život bez psa už nedovedu představit.“ To jsou upřímná slova majitelky dvou psů Marty Jandové. 

Na předání Fordu Transit přišla i herečka Patricie Solaříková, která je velkou milovnicí psů a je o 

ní známo, že díky kalendářům se psí tématikou podpořila psy již statisíci. „Pejskům se snažím 

pomáhat, protože je mám ráda a oni si sami nepomůžou. Navíc mě ta pomoc baví, protože 

člověk vidí hned výsledky, což mě osobně velmi naplňuje. Úkol asistenčních psů bych řekla, že je 

různý, záleží, jakým handicapem trpí jejich páníček. Ale obecně je jejich úkolem usnadňovat život 

svým pánům a mně přijde naprosto úžasný, co všechno dokážou holky v Helppesu asistenční 

psy naučit. Obdivuju to. Můj pes umí akorát sedni, lehni a zůstaň :),“ kometovala Patricie. 

Paní Marta Kubišová charakterizovala vztah psa k člověku a obráceně takto: „Je to naprosto 

nezištná důvěra a láska, kterou se nevyplatí zklamat. Za jakékoliv 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 handicapovaných lidí, 

především dětí. Názorně tím dokazuje důležitost vztahu psa a člověka. Bez důsledné péče a 

bezvýhradné lásky se takový vztah neobejde.“ 

 


