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Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum 
výcviku psů pro postižené o. p. s. ® vám letos nabízí 
své druhé vydání čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí. Více se 
dočtete na následujících stranách.

Helppsík

Ze soutěže, která nemá ve světě obdoby, se stává tradice. Jak 
obstáli naši soutěžící v konkurenci zahraničních účastníků?

Letošní republiková mistrovství ve výkonech psích pomocníků se ko-
nala (stejně jako v loňském roce) v rámci Mezinárodní výstavy psů 
Praha v areálu PVA Letňany. Krátce po desáté hodině dopolední  slav-
nostně odstartoval jubilejní 10. ročník Mistrovství ČR ve výkonu vo-
dicích psů a 5. ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů. 

Soutěžící přišel podpořit starosta Městské části Praha 18 Mgr. Ivan 
Kabický, který spolu s primátorem hl. m. Prahy RNDr. Tomášem 
Hudečkem, PhD., místostarostou Prahy 5 JUDr. Petrem Lachnitem 
a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR přijal záštitu nad oběma 
mistrovskými soutěžemi. 

Letošních jubilejních ročníků se zúčastnili také dva zrakově han-
dicapovaní soutěžící ze zahraničí. Pánové David Adams se svou 

Lidé s handicapem bojovali o tituly
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Sponzoři letošních mistrovství republiky

    Mnohokrát děkujeme!!!

Mistryně ČR ve výkonu asistenčních 
psů pro rok 2014 Eva Janovská 
s retrívrem Bertem (bez PP)

Mistryně ČR ve výkonu vodicích psů pro rok 2014 Viktorie Vrátilová (startovní 
číslo 14) s fenkou flat coated retrívra Atty z Annenských zahrad, 2. místo obsa-
dila Marie Biedermannová (13) s labradorkou Almou Chuchelský háj a bronz si 
odvezla Gabriela Drdová (12) s chodským psem Cidem Dolský mlýn
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labradorkou Zoey 
z Velké Británie 
a Andreas Ale
xander z Ně mec ka 
s ně mec kým ovčá-
kem Cel vinem byli 
spo kojeni s vyso-
kou úrov ní na šeho 
mistrov ství, i když 
na stupně vítězů 
výkony jejich psů 
nestačily. 

Rozhodčí byli 
přísní. Výkony vo
dicích psů posu
zovali Miroslav 
Me  lichar (hlav-
ní rozhodčí), Bc. Stanislav Beníšek (poslušnost), Ing. Julia Zlejšia 
(speciální část – vedení soutěžícího se zrakovým postižením po ur-
čené trase, Miroslav Melichar a Daniel Tůma). Trasérkami byly letos 
Pavlína Kotačková a Bc. Zuzana Rajtrová.

Výkony asistenčních psů posuzovali Bc. Stanislav Beníšek (hlavní 
rozhodčí) a Lubomír Jonáš (poslušnost). Oba 
rozhodčí se zároveň podíleli na posuzování 
speciálních cviků asistence, pomocnicí u této 
disciplíny byla Kateřina Kadlecová.

Státní hymna zazněla na počest dvou žen 
– Mistryně ČR ve výkonu asistenčních psů 
Evy Janovské a jejího labradora Bertíka 
a Mistryně ČR ve výkonu vodicích psů, kte-
rou se stala soutěžící s těžkým kombinova-
ným handicapem Viktorie Vrátilová s fenkou 
flat coated retrívra Atty z Annenských zahrad.

Jaroslav Trnka v kategorii nevidomých obsadil 2. místo. 
Uprostřed trasérka Pavlína Kotačková, vpravo rozhodčí 
Daniel Tůma ze Střediska výcviku vodicích psů v Jino-
nicích

Radka Houšková obsadila v kategorii nevidomých 
6. místo. Vlevo za ní trasérka Bc. Zuzana Rajtrová, 
vpravo rozhodčí Miroslav Melichar
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Milka Bažantová s Abygail 
z Tálínského revíru obsadily 
7. místo. Na tzv. frekvenci ji 
doprovázela trasérka Pavlína 
Kotačková, vpravo slovenská 
rozhodčí Ing. Julia Zlejšia 
(ve světlé bundě).

O letošní mistrovství republiky byl značný zájem 
také mezi televizními štáby. Ředitelka Helppesu 
Zuzana Daušová poskytla rozhovor také TV 
Prima, při kterém kromě jiného zmínila skuteč-
nost, že asistenční psi (na rozdíl od psů vodi-
cích) nejsou státem dotovaní, a tudíž jsou zcela 
odkázáni na přízeň sponzorů.

Velký pudl nebývá příliš často k vidění jako 
vodicí pes... Michaela Kováčová a její Albus 
Angelus Magni Loquentia skončili letos těsně 
pod stupni vítězů. Uprostřed trasérka 
Bc. Zuzana Rajtrová, vpravo rozhodčí Daniel 
Tůma ze Střediska výcviku vodicích psů 
v pražských Jinonicích.
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Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 

nebo facebook.com/helppes 
naleznete na nich veškeré 

aktuální informace

Děkujeme za spolupráci Českému kynologickému svazu, kte-
rý věnoval poháry, a za vstřícnost a pochopení majiteli areálu PVA 
v Letňanech.

Naše upřímné poděkování patří samozřejmě sponzorským firmám, 
kterými letos byly Vafo Praha s. r. o., Pivovary Staropramen s. r. o. 
a Key dental – Zubní klinika. Za celoroční podporu srdečně děkuje-
me Městské části Praha 5.

Výsledky

Mistryní ČR ve výkonu vodicích psů pro rok 2014 se stala 
Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad
Nejlepší poslušnost: Milan Melichar a Pascal

Nejlepší speciální část – vedení nevidomého po určené trase: 
Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad
Nejlepší žena: Viktorie Vrátilová a Atty z Annenských zahrad

Mistryní ČR ve výkonu asistenčních psů pro rok 2014 se stala 
Eva Janovská a Bert
Nejlepší poslušnost: Eva Janovská a Bert

Nejlepší speciální část – asistence: Eva Janovská a Bert
Nejlepší žena: Eva Janovská a Bert
Nejlepší junior: Barbora Reiterová a Eliška
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Dobrovolnický den „Zapojím se“
Do mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain Day se 16. 
května zapojilo téměř 800 zaměstnanců z 28 firem. Dobrovol-
níci pomáhali ve více než 70 veřejně prospěšných organizacích 
po celé České republice. 

Tento den organizuje v České republice již čtvrtým rokem „Byznys 
pro společnost“, jež je národním partnerem největší britské Corpora-
te Social Responsibility (Společenská odpovědnost firem) organiza-
ce Business in the Community.

„Firemní dobrovolnictví je pro stále větší množství firem smys-
luplná a běžná forma naplňování jejich společenské odpovědnosti. 
Zaměstnanci pomohou tam, kde je to potřeba a získají obohacující 
zkušenost s veřejně prospěšnou organizací,“ říká Veronika Něm-
cová, manažerka Byznys pro společnost. Na celém světě v rám-
ci Give & Gain Day společně pomáhá přes 21 000 dobrovolníků 
ve 26 zemích. 
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Díky portálu „Zapojím se“ (www.zapojimse.cz) navštívilo v rámci 
mezinárodního dobrovolnického dne Give & Gain Day náš Helppes 
několik zaměstnanců České spořitelny a. s., mnohokrát děkujeme!
Corporate Social Responsibility (CSR) je způsob podnikání, který 
odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a spo-
lečenských očekávání. 



8 Helppsík

Řád Vavřínu 
Hospodářské komory ČR 

Letos rozdala Hospodářská komora České republiky již potřetí 
Řády Vavřínu významným osobnostem. Hospodářská komora 
chce Řády Vavřínu každoročně ocenit významné domácí i za-
hraniční osobnosti, které pozitivně ovlivňují naši společnost. 

Řád je udělován ve čtyřech kategoriích: zlatý, platinový, křišťálový 
a diamantový. Stejně jako loni byly jednotlivé osobnosti nomino-
vány širokou veřejností a zástupci krajských hospodářských komor. 
Porota Řádu Vavřínu pak z 282 nominovaných vybrala 25 laureátů.

„Sešlo se nám o téměř sto nominací více než loni a drtivá většina 
z nich byla míněna vážně, což v našem prostředí považuji za malý 
zázrak. Jestli se najdou přátelé, kolegové i vlastně cizí lidé, kteří 
chtějí upřímně ocenit druhého, tak už jen tím Vavříny mají svůj smy-
sl,“ dodává šéf pořadatelské agentury Stanislav Brunclík.
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Pro naši organiza-
ci je uznání Zlatého 
Vavřínu Hospodář-
ské komory ČR, kte-
ré se dostalo ředitel-
ce Zuzaně Daušové, 
opravdu mimořádně 
významné. Vždyť se 
postavila po boku ta
kovým  našim kapa-
citám, jako jsou např. 
předsedkyně Fondu 
ohrožených dětí Marie Vodičková, přednosta Kardiocentra a Kli-
niky kardiovaskulární chirurgie IKEM Jan Pirk, někdejší ředitelka 
Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR Blanka Říhová, rektor 
Univerzity Palackého v Olomouci Miroslav Mašláň, režisér Juraj Ja-
kubisko či operní pěvkyně Soňa Červená.
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Díky mnohaleté spolupráci s Žižkovským diva-
dlem Járy Cimrmana se konalo další benefiční 

představení, jehož výtěžek byl věnován na výcvik 
asistenčních psů „made by Helppes“. 

Tentokrát se hrála hra Zdeňka Svěráka 
a Ladislava Smoljaka Švestka. Celko-
vý výtěžek benefičního představení 
byl 64 800 Kč. 

Ve prospěch tohoto projektu byla 
Nadací Divoké husy ve dnech 29. 3. – 11. 4. 2014 vyhláše-
na veřejná sbírka. Příspěvky jsou shromažďovány na čísle účtu 
27 000 000/0100, variabilní symbol 416. Nadace Divoké husy 
zdvojnásobí výtěžek této benefiční akce až do výše 60 000 Kč. 
Děkujeme!

Švestka 
pro Helppes
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Charitativní sbírka volejbalistů
„PINKÁME PRO“

Tato sbírka vznikla z iniciativy 
hráček a hráčů volejbalové re-
prezentace České republiky.
Také v letošním roce budeme spo-
lečně PINKAT PRO Honzu Serbu-
se, trpícího vážným onemocněním 
postupného řídnutí a lomivosti kos-
tí (osteogenesis imperfecta). Cílem 
je vybrat celkem 211 131 Kč. 

Děkujeme!

Jak můžeme přispět?

1)  bankovním převodem na účet projektu, č. účtu: 
215951882/0300, variabilní symbol 442011

(variabilní symbol je nutné uvádět pro potřebu evidence došlých 
plateb; možnost individuálních darovacích smluv na vyžádání)

2)  příspěvkem v hotovosti do úředně zapečetěné kasičky 
na vybraných volejbalových akcích 

(utkání reprezentace ČR, antuková liga, akce ABV, semináře a kempy, 
volejbalové turnaje + areály atd. …)

Tímto pilotním projektem bychom rádi odstartovali tradici 
dobročinné aktivity celého českého volejbalového hnutí 
a začali pravidelně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

Bylo by skvělé, kdyby si všichni aktivní i pasivní příznivci 
volejbalu a sportu obecně vzali tento projekt k srdci.
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Projekt 

Vzdělávání a mobilita v Praze 
pomáhá Pražanům se zdravotním postižením odstranit 

překážky a zlepšit dostupnost vzdělávání a zaměstnávání 
(projekt není určen studentům)

Klientům nabízíme bezplatnou přepravu do a ze 
zaměstnání, případně za vzděláváním nebo na kurzy.

Jezdíme na území hl. m. Prahy, vozy jsou upraveny 
pro přepravu lidí se zdravotním postižením. Vozy jezdí 
s pro školeným asistentem, který pomáhá klientům při 

nástupu a výstupu.

Projekt je určen pro spoluobčany uznané ČSSZ 
za invalidní v 1., 2. příp. 3. stupni nebo držitele průkazu 

TP, ZTP a ZTP/P ve věku 18 – 65 let, kteří mají trvalé 
bydliště na území hl. m. Prahy, nebo se v Praze více než 

půl roku zdržují či pracují. 

Počet cestujících je limitovaný kapacitou našeho vozového parku.

Více informací na www.vmpraha.cz
Příležitostnou přepravu si můžete objednat vždy 
nejméně 24 hodin předem na těchto kontaktech:

pondělí – pátek: 7 – 17 hodin
zelená linka 800 888 539 

e-mail: dispecink@vmpraha.cz
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Dny ve znamení práce
Děkujeme firmě AIG, že ji zajímá 
pomoc v neziskovém sektoru.  Byli 
moc pracovití a velmi nám pomohli. 
Děkujeme!

Moc děkujeme také zaměstnancům firmy Siemens za pomoc při 
úpravách a zvelebování našeho výcvikového areálu. 
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Institut CEMI podporuje vzdělávání 
studentů s handicapem
Vzdělávací institut CEMI (Central European Management 
Institut), přední český specialista na on-line manažerské vzdě-
lávací programy s celoevropskou působností, se rozhodl for-
mou stipendia podpořit zájemce se zdravotním handicapem. 
V rámci programu tak mohou vybraní studenti získat stipen-
dium ve výši od 50 do 100 % ceny studia a získat titul MBA či 
LLM.

Central European Management Institut (CEMI) byl založen s cílem 
poskytovat MBA a LLM vzdělávání evropské úrovně, dostupné pro 
studenty z ČR i Slovenska. S 242 úspěšnými absolventy a více než 
260 současnými studenty patří mezi nejvýznamnější a největší po-
skytovatele MBA a LLM studia ve střední Evropě. 

Výuka je koncipována tak, aby umožnila profesní vzdělávání 
i časově vytíženým studentům. Pro tyto účely je na CEMI zaveden 
nejmodernější elearningový systém Fronter, v němž jsou studentům 
zpřístupňovány všechny potřebné studijní materiály a další nezbytné 
informace a jejž mohou studenti využívat jak pro komunikaci s lek-
tory, tak mezi sebou navzájem v rámci svých studijních skupin. Ten-
to systém využívá například vídeňská univerzita, univerzita v Lille-
hammeru či Cambridge ESOL. 

CEMI je plně akreditovaným členem IADL (International Associa
tion for Distance Learning), členem EADL (European Association 
for Distance Learning), členem AIVD – Asociace institucí vzdělá-
vání dospělých ČR, členem AMSP (Asociace malých a středních 
podniků) a kolektivním členem ČMA (Česká manažerská asociace). 

CEMI podporuje vzdělávání osob s handicapem a v této oblasti 
dále spolupracuje také s Nadací Českého rozhlasu Světluška a ob-
čanským sdružením Život dětem. Kromě toho podporuje také na-
dační fond Dobrý anděl či organizaci Člověk v tísni. Díky soci-
álním programům mohou dnes absolvovat bezplatně studium i ti, 
kteří by na něj finančně nedosáhli. Institut se proto rozhodl umožnit 
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studium MBA a LLM zcela 
bezplatně. Stipendium může 
být uděleno v plné výši – 
částce standardního školné-
ho, které činí 119 790 Kč 
(včetně DPH). Podle vedení 
institutu navíc online vý-
uka prostřednictvím moder-
ního elearningového systé-
mu Fronter usnadňuje stu-
dium. Kupříkladu, pokud se 
chtějí studia zúčastnit také 
paraplegici či lidé s roztrou-
šenou sklerózou. Více infor-
mací na www.cemi.cz 

Jak se zapojit do stipendijního programu?

Žadatel musí splňovat všeobecné podmínky pro přijetí ke studiu 
na institutu, tedy mít vysokoškolské vzdělání či středoškolské vzdě-
lání s maturitou a odpovídající manažerskou praxí. Žadatelem o sti-
pendium se rozumí člověk s handicapem vlastnící průkaz TP, ZTP či 
ZTP/P nebo s jinak doloženým potvrzením o zdravotním postižení. 
Stipendium je poskytováno na základě individuálního posouzení. 
„Podle počtu žadatelů a posouzení toho, co jim může MBA či LLM 
studium na institutu CEMI přinést, a to ve výši až 100 procent ceny 
studia,“ vysvětluje ředitel institutu CEMI Mgr. Štěpán Mika s tím, 
že věří, že bude moci vzdělávací institut poskytnout stipendium co 
největšímu počtu uchazečů, uználi, že právě onen kandidát se díky 
studiu na institutu posune v kariéře dál a v ideálním případě ješ-
tě díky získaným znalostem pomůže dalším zájemcům. Za žádost 
se považuje konkrétně zaslání vlastního životního příběhu žadatele 
v rozsahu maximálně jedné strany formátu A4, který bude popiso-
vat osobní životní situaci a způsob, jak mu získání profesního titulu 
MBA či LLM pomůže k lepšímu uplatnění v životě a proč by právě 
on měl získat toto stipendium.
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Co je studium MBA?

MBA studium je zahraniční vysokoškolský studijní program. Tato 
forma postgraduálního vzdělání je určena pro všechny, kdo chtějí či 
potřebují zvýšit svoji kvalifikaci a doplnit vědomosti. Znalosti využijí 
i pracovníci neziskových organizací, kteří denně čelí ekonomickým 
otázkám a potřebují získat nezbytné znalosti. Od krátkodobých kur-
zů se odlišuje intenzitou i délkou studia. V případě CEMI se jedná 
o dvousemestrální studium. Titul MBA (Master of Business Admini-
stration) je v České republice udělován jako neakademický profesní 
titul, psaný za jménem. Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského 
vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stup-
ně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské 
stu dium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje. V některých (především 
mezinárodních) společnostech je dokonce MBA titul podmínkou 
ke kariérnímu postupu a dosažení vyšších manažerských pozic. Toto 
vzdělání oceňují také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní 
správě.

Co je studium LLM?

Studijní program Corporate Master of Laws (LLM) je určen nejen 
pro právníky, ať již podnikové, samostatně působící, či pracovní-
ky právních kanceláří. Orientovat se v právních otázkách je důležité 
i pro všechny vedoucí pracovníky firem či neziskových organizací, 
kteří si tak prohlubují kvalifikaci. Studijní LLM program zahrnuje 
předměty specializované na danou oblast práva, jako je korporátní 
právo, corporate governance či insolvenční právo a způsoby řešení 
úpadku. Studenti absolvují také předměty jako je hospodářské a ob-
chodní právo EU, evropské i mezinárodní právo soukromé či právo 
mezinárodního obchodu.

Pro více informací navštivte www.cemi.cz nebo kontaktujte:
Pavel Kašpar, tel. 739 290 708, pavel.kaspar@justC.cz 
Just Communication s. r. o.
Dlouhá 16
110 00 Praha 1
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Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 

nebo facebook.com/helppes 
naleznete na nich veškeré 

aktuální informace

V polovině dubna letošního roku u nás natáčela TV Barrandov repor-
táž o signálních psech pro lidi s diabetem. Redaktor Adam Novotný 
přiblížil divákům ve své reportáži život čtrnáctileté Karolíny, která 
trpí diabetem I. stupně. Život se Karolíně snaží usnadnit asistenční 
signální fenka labradora Bára, která je schopna rozpoznat blížící se 
hypoglykemický záchvat.

Natáčela u nás TV Barrandov
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Studenti byli moc fajn a živě se zajímali o výcvik a problematiku 
asistenčních psů. Své asistenční psí kolegy však opět bezkonku-
renčně za-
stínila naše 
kobylka 
 Katrijn. Zase 
byla středem 
pozornosti... 
Nutno dodat, 
že naprosto 
zaslouženě.

Vzdělávací program 
pro studenty z Univerzity Pardubice
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Zdravím a doufám, že se máte dobře. Zrovna mám chviličku volna, 
a tak můžu psát. Je toho tolik, že ani nevím, kde začít… Učím 
se spoustu nových věcí. Za posledních 14 dní jsem se například 
naučila zouvat a přinést boty, zvedat trenérku Katku za kroužek 
z vozíku (což je jeden z požadavků mé budoucí paničky, takže se to 
musím naučit opravdu perfektně). Podávám předměty z jakýchkoli 
materiálů, svlékám oblečení, otevírám skříňku i dveře. Co byl 
trochu oříšek, ale už jsem to také zvládla, bylo najít zvonící mobil 
v místnosti, v MHD nebo v obchodě. 

Velká událost byla i moje první cesta metrem. Jela jsem s Katkou 
na plošině, Katka seděla na vozíčku, i když jinak normálně chodí. 

Když se učíme, musí totiž trenérka 
cestovat stejně, jako moje budoucí 
panička, abych se o ni uměla 
správně postarat. To vám tedy 
řeknu, tahle pohyblivá plošina 
v metru, to je vynález! Jela 
jsem a koukala kolem, lidi nás 
sledovali a Katka mě chválila, 
že jsem klidná a nebojím se. 
Pak jsme zkoušeli tzv. odložení 
na veřejném prostranství. To 
se takhle nechá pes volně ležet 
a trenér dělá, že tam vůbec není. 
Ze začátku jsem se opravdu bála, 
protože jsem tam zůstala sama, 
ale dostala jsem povel, a tak jsem 
ležela a čekala. 

Doma jsem čistotná, poslušná 
a hodně pracovitá. Posledně jsem Katku trochu poškádlila – během 
noci jsem jí k posteli nanosila všechno, co jsem v bytě našla, takže 
se ráno vzbudila s botou a miskou od granulí u hlavy. Lidé prý 
někdy říkají, že je to psí život. Ale přátelé, ten můj život je přímo 
báječný! Vaše Klea

@ @ @ Mail od labradorky Kley @ @ @
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31. 5. Zahájení lázeňské sezony Teplice 
30. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ 
Peroutkova 
28. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ 
Kodaňská 
27. 5. Charitativní bazar ZŠ Jarov 
23. 5. ABI REHA Pardubice 
14. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ  
U Parkánu 
7. 5. Dobrovolnický den v Helppes – KPMG 
3. 5. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR 
ve výkonu vodicích psů 
30. 4. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Květnového vítězství 
28. 4. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Jarov 
23. 4. Vzdělávací program pro studenty z Univerzity Pardubice 
18. 4. Natáčení TV Kbely 
16. 4. Den Země – akce se konala od  9 do 16 hodin v Parku Družby 
na Pankráci. Ukázky výcviku asistenčních psů a vodicí minikobylky 
Katrijn byly pro děti velkým lákadlem. Moc děkujeme MČ Praha 4 
za pozvání. 
16. 4. Vzdělávací program pro děti z MŠ „Slunéčko“ – Praha 5 
15. 4. Natáčení TV Barrandov 
12. 4. Canisterapeutické zkoušky – dnešní canisterapeutické zkoušky 
máme úspěšně za sebou. Z osmi přihlášených týmů uspělo šest a my je 
tímto vítáme do naší canisterapeutické rodinky. 
12. 4. Kvalifikační soutěž vodicích psů Klubu držitelů vodicích psů 
v Hradci Králové – Zuzka Daušová byla pozvána jako rozhodčí. 
9. 4. Dobrovolnický den od AIG 
7. 4. Kurz „Trendy v individuálním dárcovství“ 
3. 4. Slavnostní udílení Vavřínů – Řád Vavřínu Hospodář. komory ČR 
1. 4. Benefiční představení ŽDJC – Švestka pro Helppes
29. 3. Vyhlášení ankety „Kynolog roku 2013“ 

Kalendář akcí, aneb co jsme letos už stihli...
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27. 3. Osmička proti rasismu – na Ládví proběhla prezentace práce 
asistenčních psů. Akce účastnilo 800 žáků 2. stupně... !!! 
24. 3. Setkání pracovní skupiny MČ Prahy 5 
22. 3. Trénink pro účastníky canisterapeutických zkoušek 
22. 3. Reprezentační ples 
Prahy 4 – Katka, Zuzzi 
a Jaro si užili ples Městské 
části Praha 4. Moc děkujeme 
za krásný dar 20 000 Kč 
a panu starostovi Pavlu 
Caldrovi (na fotu uprostřed) 
za dalších 30 000 Kč. 
21. 3. Kurz První pomoci 
– tým Helppes se vzdělával. 
Opakování je matka moudrosti 
a toto téma je velice důležité.
18. 3. Hodnocení veřejné 
prospěšnosti – konalo se u nás 
celodenní hodnocení veřejné 
prospěšnosti. Je to další krok 
k tomu „být top ve svém oboru“. 
12. 3. Prezentace canisterapie v domě soc. služeb na Praze 5 – Katka 
s Verčou a goldenkou Medy byly potěšit seniory v domě soc. služeb 
na Praze 5. Ukázková hodinka canisterapie se moc líbila a domlouváme 
další spolupráci. 
11. 3. Otevření nové pobočky Oberbank na Praze 4 – v rámci 
slavnostního otevření nové pobočky Oberbank na Praze 4 byl Helppesu 
slavnostně předán šek na 50 000 Kč. Moc děkujeme! 
28. 2. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ U Krčského lesa
17. 2. Kurz „Komunikační/prezentační dovednosti“ 
10. 2. Kurz „Mediální trénink“ 
29. 1.  Seminář – Metodika hodnocení spolehlivosti NNO
22. 1. Vzdělávací program pro ZŠ Kbely
20. 1. Music Therapy I. 
13. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ a ZŠ praktická v Horních 
Počernicích
6. 1. Vzdělávací program pro děti z MŠ Smíškov – Klánovice
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Všem,
kteří nás podporujete, 
mnohokrát děkujeme!!!
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Přátelé,
to je z letošního druhého čísla Helppsíka všechno.  
Přejeme vám všem hlavně hodně zdraví. Mějte se 
všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatruj-
te se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme 
na shledanou. 

Máme vás všechny moc 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

Všude jenom samá 
řepka, z tý se moc chleba 

tedy neupeče...


