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

Helppsík

Helppes je spolehlivý každým coulem
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Děkujeme, že 
jste k nám přišli!
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Čert, aby tě vzal, psisko!
Mikulášský meeting pro naše psí kamarády se konal v sobotu 6. 
prosince.

Majitelé hned u vstupu přihlásili své chlupáče do odpoledních soutěží 
a také na ně práskli, zda byli po celý rok hodní, nebo zlobili. Každý 
hafan pak šel k Mikulášovi, andělovi a čertiskům „na kobereček“ 
a byl veřejně pochválen, a nebo se musel „vykoupit“ nějakým 
psím kouskem. Psí kluky a holky, kteří zlobili fakt moc, strčili čerti 
do pekla. Pár hříšníků se našlo, ale stačilo nakouknutí do „pekelných 
plamenů“ a hned slibovali páníčkům, že se do příští nadílky polepší. 

„Je legrační pozorovat výrazy psů. Někteří jsou opravdu vykulení 
jako malá děcka a je na nich úplně vidět, že kdyby byli schopni 
mluvit, tak slíbí naprosto cokoli – že už nerozkoušou žádné boty 
a nikdy neproženou sousedovic Micku,“ řekla se smíchem jedna 
z čertic.

Kromě nadílky, která byla díky firmě Vafo (krmivo Brit) velmi 
bohatá, čekala na pejsky voňavá lákadla i na některých soutěžních 
disciplínách. Zejména při oblíbeném aportu buřtíku („Aport čertova 
rohu“). Nebo při „Čertově pokušení“ (tzv. bufetová ulička), kde 
bylo po trase naházeno spousta dobrůtek, kterých se pes nesmí ani 
dotknout. Málokterý chlupáč však odolal. 

Takovéto zábavně-integrační akce mají smysl.
Při odpoledních soutěžích poměřili své síly lidé zdraví i lidé 

s handicapem. Nikdo nedělal rozdíly. Lidé s handicapem nebyli 
znevýhodněni oproti zdravým, protože se soutěžilo naslepo 
a nahlucho (v klapkách na očích nebo na uších), a nebo soutěžící 
plnili úkoly na invalidním vozíčku. Zdraví lidé tak měli možnost 
vyzkoušet si, jaké to je nevidět, neslyšet event. nechodit a jaký by 
byl jejich čtyřnohý kamarád psím pomocníkem.

Všem zúčastněným moc děkuji jménem klientů Helppes 
za podporu a už se těšíme na příští rok.

Text: Veronika Paldusová
Foto: Jan Šimeček, archiv Helppes
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Obecně prospěšná společnost Neziskovky.cz působí na trhu 
od roku 1993. Posláním organizace je prostřednictvím kvalitního 
vzdělávacího a informačního servisu rozvíjet neziskový sektor 
v ČR a podporovat filantropii.

Neziskovky.cz se dlouhodobě věnují 
také propagaci práce neziskových 
organizací mezi širokou veřejností. 
Od roku 1998 po dobu deseti let 
organizace každoročně pořádala 
celostátní informační kampaň 30 dní 
pro neziskový sektor. Na mediální 
kampaň navázala v roce 2007 soutěž 

o nejlepší veřejně prospěšnou 
reklamu Žihadlo roku. 
Vyhlášení ankety „Žihadlo 
roku 2014“
Moc děkujeme všem, kteří 
„naši“ reklamku Scholz 
& Friends podpořili svým 
hlasem. Poslali jste 2396 hlasů 
a my si toho moc ceníme. 
Cena veřejnosti je pro nás 
mnohem významnější než 
cena od poroty, protože ta má 
jen několik málo členů, kdežto 
počet hlasů v této kategorii 
mluví za vše. Děkujeme 
a zachovejte nám přízeň.

Soutěž o nejlepší 
veřejně prospěšnou kampaň
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Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila loni 4. listopadu 
na půdě Senátu PČR vítěze ocenění Neziskovka roku 2014. V Ceně 
veřejnosti mezi 15 semifinalisty obhájil Helppes loňský titul!

„Ročník Neziskovky roku 2014 
nás utvrdil v přesvědčení, že se 
český neziskový sektor opravdu 
profesionalizuje. Vybrat z každé 
kategorie pouze jednoho vítěze 
nebylo snadné,“ shrnuje Hana Šil
hánová, ředitelka Nadace rozvoje 
občanské společnosti, a dodává: 
„Věříme, že kvalita organizačního 
řízení vítězů bude inspirací nejen 
ostatním neziskovkám, ale také 
dobrým vodítkem pro dárce.“

Obhájili jsme
Cenu veřejnosti
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Dobrovolnický den 
Zapojím se – Česká spořitelna

Moc děkujeme osmičce 
senzačních lidiček z 
České spořitelny, kteří 
nám velmi pomohli při 
údržbě a zvelebování 
našeho areálu. 
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Křest knihy Pralinky Báry 
Nesvadbové

Nová kniha Báry Nesvadbové (jed
né z našich mnohých milých patro
nů) se zabývá otázkou, zda existuje 
v našich životech ještě místo pro 
„opravdové muže“, a nebo jsme jim 
ho nechtěně sebraly? Fejetony a po
vídky Barbary Nesvadbové o vášni, 
lásce, zklamání, nevěře, deziluzi, 
zášti, přátelství i žárlivosti vydalo 
nakladatelství Motto.

Moc děkujeme Báře za pozvání 
a přejeme, aby se Pralinky dobře 
prodávaly.
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Krásný adventní čas, milí Helppesánci, 
venku je počasí, že by psa nevyhnal a naši miláčkové se baví 
hraním skořápek. Chtěla jsem moc poděkovat za vlídné přijetí, když 
jsme byli na návštěvě u vás, myslím, že to Terka i Kavísek zvládali 
dokonale, bylo to o pohodě.

Terce se u vás moc líbilo, jela do jistoty a já jsem moc ráda, že 
ji ta jistota nezklamala. Jste úžasní, opět se potvrzuje, co slíbíte, to 
splníte a opět nadstandartně.

Paní rozhodčí je dáma věci znalá a chválila a povzbuzovala 
Terku od první vteřiny, takže to šlapalo jak na drátkách, Zuzi 
určovala trasu, takže ji zbavila starosti něco řešit... Jen se opakuji, 
dokonalé zázemí, protože vyprávět mi někdo před rokem, že si bude 
holka v klídku uprostřed vánočního šílení v obchodním centru 
nechávat od psa podávat kapesníky nebo sundávat rukavice, tak 
se mu vysměju, protože panika by ji ovládla tak strašně, že by ani 
nevešla dovnitř. 

Šli oba tak sebejistě, že jsem se nemohla vynadívat, hodně dělalo 
i to, že nás cítila v zádech, ale osvědčuje se mi, že kam Kavoušek 
jde hrdě vpřed, ona se ho drží a šlape s ním. Lze to vidět na všech 
fotkách, Terka má pořád potřebu se Kaviho dotýkat, i kdyby 
jen konečky prstů na hřbetě, když jdou spolu v parku na volno. 
Naštěstí Kavi opravdu nemá tendence se jí vzdalovat, nebo ji nějak 
stresovat, ani to hlídání nijak nepřehání, jen když z Terky vycítí 
určitý druh nervozity. Všimla jsem si toho, když s námi promluví 
někdo, kdo Terce nesedne, a chce si Kaviho pohladit. Aniž by něco 
Terka řekla, tak Kavi ustoupí a vyhne se kontaktu.

Pes pro autistu se mi jeví pořád jako hodně specifický a jsem moc 
ráda, že u nás to vyšlo, že si hezky žijí spolu a jeden bez druhého 
neudělá krok. Terka měla jen maličký problém, to je spíše k úsměvu 
a vysvětluje to autismus. Paní rozhodčí ji skutečně velmi chválila 
a tu chválu chtěla jakoby znásobit, tak Terce řekla, že nemusela 
ani oko přimhouřit, že pracovali moc dobře. Když jsme šli pak 

Z naší vánoční korespondence...
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na tramvaj, tak Terka se mě ptala, proč by paní rozhodčí mhouřila 
oči, když nesvítilo sluníčko... To už prostě jiné nebude, tak jsem jí 
vysvětlila, že to byla jako ještě o kousek větší pochvala, tak si to 
nějak postupně v té své hlavičce srovnala. Naše Vánoce jsou díky 
vám a vaší skvělé práci opět nejkrásnějším obdobím roku.

Přeji vám všem, ty nejkrásnější a nejspokojenější Vánoce, co lze 
přát. Hodně šťastných a spokojených klientů a jejich pejsků.

Zasloužíte si je, i když moc dobře vím, že práce s pejsky je pro 
vás stále nekončící práce. Veliké díky!

Zdraví Nováci a pejskové ze severu

Sledujte naše 
www.helppes.cz nebo 

facebook.com/helppes
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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 vašim příbuzným, 
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které 
máte rádi, k narozeninám nebo k svátku?

Nebylo by pěkné udělat radost hned 
dvakrát? Nejen obdarovanému, ale 
také tomu, od koho dárek koupíte?

Tričko přece užije každý… a jeli 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. 
ponožky, náramky, náušničky, 

frisbee, jojo, propisky, 
samolepky, žetony 
do nákupních vozíků atd.

Báječná je také 
„Paličkou praštěná 
kuchařka“. 

Koukněte se na naše 
webové stránky, možná 

vás budou inspirovat 
a našim asistenčním 

a signálním pejskům opravdu 
hodně pomůžete.

Báječné dárky

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
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Moc děkujeme za pozvání na představení „Fraška à la krab 
 (krabaret)“, které má ve svém repertoáru Slovácké divadlo 
z Uherského Hradiště. 

Hra pojednává o vztahu Zuzany a Jáchyma (ústřední dvojice hry) 
který už delší dobu neklape. Oba – ona logopedka, on nohejbalis
ta – začínají propadat pocitu, že jedinou věcí, která je ještě pojí, je 
nepříliš vzrušivé hraní „slovního fotbalu“. Když si však ze společné 
dovolené omylem přivezou kraba, nabírá jejich soužití dosud netu
šené obrátky. Netrvá dlouho, a krab poprvé promluví… A rázem tu 
máme bláznivý milostný trojúhelník!

Natálka a Verča si představení užily, goldenek Arnošt ho prospal.

Divadlo se zaměstnanci RSJ a. s.
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@ @ @ Maily, které nás potěšily... @ @ @

Milí Helppesáci, moc vám děkujeme za skvěle vycvičenou Colettku, 
i za to, jak jste byli skvělí po celou dobu výcviku. 

Pět dnů předávání uteklo jako voda a my na ně budeme dlouho 
vzpomínat. Katka je skvělý človíček a dokázala překonat i Vaškovy 
obavy, strach a nervozitu. Trpělivě vše vysvětlovala a opakovala, 
přizpůsobila vše Vaškovu tempu. Stejně jak vzpomínáme 
na rekondici a Superden. Budeme určitě vzpomínat i na předávání 
Colettky. Pro Vaška je to hodně velká změna v životě, začne být 
konečně víc samostatný.

Hodně velký dík patří Katce, stejně jak je empatická Colettka, 
je empatická i Katka a pro Vaška se stala v životě hodně důležitým 
člověkem. Dala mu jistotu, že se na ni a na celý tým Helppesu může 
kdykoli obrátit. To mu v jeho nejistotě hodně pomůže. 

Děkujeme celému týmu Helppes a přejeme hodně šikovných 
pejsků a stejně spokojených klientů jako jsme my. 

Krásný den přejí Komárkovi 
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Tento text je poděkováním mé (bohužel už zesnulé) 
fence Brendě, která odešla z tohoto světa v necelých 10,5 
letech. Téměř 9 let mně a mamce zpříjemňovala život.

V roce 2003 se mi stal úraz, po kterém jsem zůstala od prsou 
na spodní část těla ochrnutá. Měla jsem hrozné deprese, ale když 
jsem si v prosinci 2005 přivezla domů Brendu, mé pochmurné 
myšlenky byly rázem pryč. 

Poznaly jsme se o čtyři měsíce dříve na integračně-rekondičním 
pobytu, který každoročně pořádá Helppes, kde mi vycvičili Brendu 
jako asistenčního psa pro vozíčkáře. Byla to oboustranná láska 
na první pohled. 

Od toho dne dostal můj život zase smysl. Jezdila jsem s Brendou 
na procházku do přírody, to jsme měly obě moc rády, házela jsem 
jí balónek nebo šišky, které milovala a ona mi pomáhala tím, co 
se v Helppesu naučila. Podávala mi věci spadlé na zem, když 
jsme přijely z procházky, tak mě svlékla, otevírala, zavírala dveře, 
rozsvěcela, zhasínala světlo, podávala mi věci ze skříňky, zabalené 
jídlo z lednice, přinesla mi zvonící telefon, když mi někdo volal a já 
byla v druhém pokoji nebo v koupelně.

Denně se mnou chodila 5 let do školy, když jsem studovala 
obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních. 
Byla to vzorná školačka. Při hodinách ležela u vozíku, jen občas 
vyrušovala chrápáním nebo když se jí zdál nějaký divoký sen, ale 
jak zazvonil zvonek na přestávku, tak do mě hned žďuchala, abych 
ji hladila nebo si s ní šla hrát.

Jezdila s námi na různé výlety se školou, s klubem vozíčkářů 
z Trutnova nebo s námi autem. Navštívila s námi mnoho zámků, 
muzeí, hvězdárnu v Hradci Králové, národní galerii v Praze, ZOO 
ve Dvoře Králové i v Praze. Bylo legrační pozorovat, jak byla ze 
všech těch zvířat přímo unesená, jen tygr a lev se jí vůbec nelíbili. 
Také se s námi svezla kabinkovou lanovkou na Černou horu a bylo 

Vzpomínka na Brendu
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jí divné, proč jsme najednou 
tak vysoko nad zemí.

Každý rok jsem se s ní 
účastnila integračně-
rekondičního pobytu, 
kde jsme si s Brendou 
zdokonalovaly poslušnost 
a dozvěděla jsem se 
spoustu nových informací 
na přednáškách a aktivitách 
s pejsky.

Ale Brenda mi uměla 
připravit i perné chvilky, 
například když se mi zaběhla 
v lese a vrátila se s čumákem 
celým od hnoje spokojeně 
se oblizujíc, jakou si to dala 
dobrotu a já jsem z ní pak ten 
zápach nemohla dostat. Nebo 
se jednou vrátila s náhubkem 
na tlamě obaleným strašně 
zapáchajícími zbytky jídla 
a já se pak při jeho mytí 
málem pozvracela. Dokonce u potoka sežrala leklou rybu a pak 
celou noc zvracela. A právě na takové příhody člověk rád vzpomíná 
s úsměvem.

V roce 2013 vyhrála Brenda anketu „Statečné psí srdce“ 
a cenu Zlatého záchranářského kříže, kterou si převzala od pana 
prezidenta (Helppsík č. 2/2013). Cenu získala za to, že mi 
zachránila život tím, že doběhla pro pomoc do hospody, když jsem 
spadla v zimě v noci při venčení z vozíku a do rána bych určitě 
umrzla. Brendo, děkujeme ti za krásné roky prožité s tebou, strašně 
nám chybíš, nikdy na tebe nezapomeneme.

Věra Janoštíková
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Díky za Cindynku!
 

Hned na úvod bychom vám rádi popřáli jen to dobré, hlavně zdraví, 
hodně spokojených klientů a ať se vše daří.

Uplynul další rok s naší asistenční slečnou Cindy a ani se 
nám nechce věřit, že 
za pár dnů oslaví své 
5. narozeniny… Není 
lehké popsat, jak moc 
se nám život s ní změnil 
k lepšímu. 

Cindy je víc než 
psí asistent. Je to náš 
parťák, kamarádka 
pro dcerku Moničku 
a velká psychická opora. 
S úsměvem a tak trochu 
upřímně říkáme, že máme 
dcerky dvě: Moničku 
a Cindynku. 

Musíme říct, že se 
holky krásně spolu sžily 

a zvykly si na sebe. I když ani jedna z nich nemluví, probíhá mezi 
nimi moc hezká komunikace. Obě vědí a cítí, že jsou součástí naší 
malé rodinky a že je tak i bereme. Občas pozorujeme, že od sebe 
přebírají jak to hezké, tak i své zlozvyky a hážou na nás stejné 
pohledy a oči… hlavně když něco provedou.

Podle našeho názoru se dcerka díky Cindy zlepšila ve vývoji – 
umí si Cindy „přivolat“ a také ji odstrčit, když už chce být sama. 
Cindy naopak vnímá Moničku jako toho malého tvorečka, kterého 
musí chránit a dohlížet na něj. 

Tohle je velmi patrné, když k nám někdo přijde, ať už známý nebo 
někdo cizí. Cindy si hned vleze do pelíšku Moničky (dcerka má 
na zemi velký válecí vak, kam má pejsek přístup) a posadí se před 
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ni, aby ji chránila. Kdo chce Moničku pozdravit a pohladit, musí 
totéž udělat i Cindy.

Každé ráno Cindy Moničku celou olíže a lehne si k ní, než 
nachystáme snídani a věci do speciální školy. Odpoledne se také 
pěkně přivítají – opět dostane Monička smršť pusinek. Už jsme si 
zvykli, že psí chlupy máme všude. Nakonec to přispívá k imunitě 
a jsme rádi, že se dcerce nevyvinula žádná alergie.

Jsme moc rádi, že nám Helppes Cindynku vycvičil a vybral ji 
přímo na míru pro Moničku. Cindy je samozřejmě velký pomocník 
při podávání věcí, hlavně když ji honí mlsná, tak nám přináší vše 
možné, jen aby dostala svou odměnu. Hlavně se však u Cindy 
vyvinula velká schopnost canisterapie a mazlení – moc ráda leží 
u Moničky, kdy se společně nahřívají a párkrát už takhle i spolu 
usnuly. 

Obecně jsme si všimli, že Cindy má moc ráda děti a dokonce je 
i poslouchá! V našem okolí je spousta sousedů s dětmi a pejsky, 
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takže Cindy si vyhraje a má 
i své dva nejlepší kamarády 
na vyběhání – psy Nerouška 
a Alfíka. V jejich přítomnosti 
v ní ožije „pes“, který 
vypustí páru a může se 
oddat psím hrátkám. I toto 
ji musíme dopřát, aby 
s námi byla i nadále šťastná 
a dobře se vyvíjela.

Se srdečnými pozdravy 
a úctou, 

P. P. M. C. Rohovští



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 19

Nasycen je čtyřčlenná pražská 
rocková skupina. Autoři hudby 
a textů jsou zpěvák a klávesista 
Raven a kytarista Zdeněk Divo-
ký. Na baskytaru hraje spoluza-
kladatel kapely Ilja Kučera ml., 
na bicí rovněž člen původní se-
stavy Pavel Ivanovský. 

Kapela původně působila na pře
lomu 80. a 90. let, kdy vydala své 
debutové album Provazochodci 
(1990), na scénu se v nové podobě 
vrátila po dvacetileté pauze na podzim 2011 a v listopadu 2013 vy
dala eponymní album Nasycen.

Mnohokrát děkujeme našemu klientovi Ilju Kučerovi a skupině 
Nasycen za skvělý benefiční koncert pro Helppes. Díky patří také 
panu faráři z Českobratrské církve husitské, který umožnil konání 

tohoto koncertu 
v moc hezkém 
prostoru kostela 
ve Farské ulici 
v pražských Bub
nech. Naše velké 
poděkování patří 
všem divákům 
tohoto koncertu, 
kteří nám přispěli 
báječnými 3 034 
korunami.

Benefiční koncert 
rockové skupiny Nasycen



20 Helppsík

Sešli jsme se ve 14.00 hodin. Přišlo osm psovodů se psy a dva lidé 
jako doprovod. Všichni cestu, prostředí i dopravní prostředky 
zvládli na jedničku. Žádný vážnější problém jsme řešit nemuseli. 
Psi i páníci vše zvládli a hodně se toho naučili.

Vyrazili jsme tramvají směr Anděl, na začátku museli mít všichni 
pejsci náhubek a ne všem se to líbilo, ale museli to strpět. Všichni 
zjistili, že je nutné, aby pes šel u nohy a že není zrovna ideální, když 
pes skočí do tramvaje. Že je potřeba, aby pes vydržel ležet či sedět. 
Postupně přibývalo v tramvaji lidí a prostor se zmenšoval, takže ně
které psy jsme museli trochu uklidňovat. 

Na Andělu jsme vystoupili, mohli jsme psům sundat náhubky. 
Vyrazili jsme po pěší třídě, přes vánoční tržiště, prošli přes lávku 
a schody u kanceláře ZP MV. Dále přes tržiště a tak to tam vonělo 
a těch lákadel a lidí... Pak jsme si zkusili úzkou plechovou lávku 
přes výkop, přejití vozovky a čekání u semaforu. To už jsme byli 
Na Knížecí, prošli jsme do vestibulu, sešli po schodech, prošli ves
tibulem a vyšli u Ženských domovů. Následoval přechod vozovky 
a po úzkém chodníku cesta po Radlické, kdy nás míjelo poměrně 
dost aut a i docela rychle jedoucích... Následovala lávka nad že
lezniční tratí. Sešli jsme si dřevěné děravé schody na nástupiště 
Smíchovské nádraží sever, zde jsme vyšli po plechovém nájezdu 
na rampu, po schůdcích dolů a zase zpět. Po cestě jsme pejskům 
rachtali papírovou krabicí a plastovou bedýnkou při cestě zpátky. 

Následovaly schody zpět na lávku, do
končení lávky a sestup ke Smíchovskému 
nádraží. Prošli jsme halou u pokladen, vyšli 
ven a sešli po kamenných schodech smě
rem k metru. Tady jsme trénovali eskaláto
ry. Některým psům se vůbec nechtělo, ale 
ve společnosti psů, kdy někteří šli na es
kalátory bez problémů, to nakonec zvlád
li všichni. Zvládli jak eskalátory směrem 

Socializační trénink
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nahoru tak i dolů. Vyjeli a sje
li jsme 3× a šli jsme se projít 
do metra. Po schodech dolů, 
počkali jsme na průjezd jedno
ho metra a vyšli po schodech 
nahoru. Ještě jsme trénovali 
eskalátory, ale už se blížil čas 
přesunout se na Pražský moto
ráček. Prošli jsme se k nástupi
štím, kde jsme zjistili, že vlak 
jede z nástupiště sever. Takže 
jsme využili situace, sjeli a vyjeli ještě jednou eskalátory a tentokrát 
už šli všichni psi bez zadrhnutí. Znovu jsme vystoupali na lávku, 
došli ke schodům a sešli dolů na nástupiště sever. Za pět minut přijel 
motoráček. Pejsci dostali znovu náhubky. Někteří měli trochu pro
blém s nastupováním do motoráčku. Byl to klasický, starý vůz s vy
sokým schodem, ale s pomocí to zvládli všichni. Následovala trasa 
přes Žvahov, Jinonice, Cibulky až na Zličín. Po cestě jsme vychutná
vali výhled na pravý břeh Vltavy, na Barrandovské skály i viadukty 
nad Prokopským údolím.

Na Zličíně jsme vystoupili, a protože tu vláček měl chvilku času 
před návratem zpět do centra, natrénovali jsme ještě nastupování 
a vystupování z vlaku. Využili jsme také kovových schůdků u trati 
a tím jsme ukončili náš výlet. 

Zastávka Zličín je od konečné tramvají vzdálená asi 50 met
rů. Po cestě jsme potkali kočárky, tašky na kolečkách, kdy některé dě
laly docela výrazný hluk. Mnoho lidí a dětí. Opravdu jsme vyzkoušeli 
spoustu věcí a situací. Myslím, že to bylo pro všechny přínosné.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili, 
za dobrý přístup a ukázněnost. Doufám, že podobný výlet uskuteč
níme vícekrát. Ti, kteří nemohli jít, ať již proto, že jsou pejsci ještě 
mladí či nezkušení, nebo protože nemohli, se mohou těšit na příště.

 Text: Mgr. Bc. Michaela Knížová
Fota: ilustrační 
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Všem, kteří nás podporujete,
mnohokrát děkujeme!!!
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Všem, kteří nás podporujete, 
mnohokrát děkujeme!!!

Dárci z řad jednotlivců: 
paní Ing. Hana Nedomová, paní MUDr. Olga 
Starobová, Ph.D., pan Ing. Ilja Brüll a mnoho 
dalších, kterým mnohokrát děkujeme! 
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Přátelé,
to je z letošního prvního čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Mějte 
se všichni moc hezky, užívejte si přírody, opatruj-
te se a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme 
brzy 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


