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Obecně prospěšná společnost Helppes – 
Centrum výcviku psů pro postižené 
o. p. s. ® vám letos nabízí své druhé číslo 
čtvrtletníku Helppsík. Během předcho-

zích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

Helppsík

Dovolujeme si Vás pozvat na
8. ročník Mistrovství ČR ve výkonu 

asistenčních psů 

a 13. ročník vrcholné soutěže majitelů vodicích psů – 
Pohár ČKS ve výkonu vodicích psů

... kdy?

... kam? 

3. června od 9,45 hodin

Areál Helppes, Praha 5 – Motol, Plzeňská ul. 
(proti hotelu Golf a STK)



VŠEM PODPOROVATELŮM 
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ!

                                                                     

                      POZVÁNKA   
 

Dovolujeme si Vás pozvat na 8. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních psů  
 

 „Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2017“ 
 

a 13. ročník vrcholné soutěže majitelů vodících psů o mistrovský 
 

„Pohár Českého kynologického svazu ve výkonu vodících psů 2017 “ 
 

Obě soutěže jsou pořádané pod záštitami  
Ministerstva práce a sociálních věcí a Městské části Praha 5 

    

Datum konání:  3. 6. 2017 
Místo konání:  Areál Helppes – Praha5 - Motol, Plzeňská ulice (proti hotelu Golf a STK)                           
Spojení:   Tramvají č. 9 a 10 na zastávku - „Hotel Golf“ 
Zahájení:   9:45 hodin  
Vyhlášení:   cca 15:00 hodin  
Rozhodčí:   posuzují proškolení a nezávislí rozhodčí Klubu speciálního výcviku ČKS 
Občerstvení:  je zajištěno v místě 
 
 

Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů je jedinou soutěží tohoto druhu 
nejen v ČR, ale i na světě 

  
Soutěže se konají ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku ČKS a Českým kynologickým svazem 
 
Další informace o mistrovství - www.helppes.cz, https://www.facebook.com/helppes/  
Telefon: 603 769 864, 739 074 968   
E-mail: info@helppes.cz 
 

Hlavní partneři a dárci soutěží 

               
 
              

Děkujeme a těšíme se na Vás 
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Já a KIA  
pomáháme dětem
Nadace Naše dítě a společně KIA MOTORS 
CZECH oslavily v loňském roce sedm let 
spolupráce. Během této spolupráce se podařilo díky projektu 
s názvem Já a KIA pomáháme dětem přerozdělit více než milion 
korun.

Při příležitosti jarního 
setkání jsme společ-
ně shrnuli spolupráci 
v roce 2016. V roce 
2016 podpořila spo-
lečnost KIA MOTORS 
CZECH nadaci histo-
ricky nejvyšší částkou 
za dobu spolupráce, a to 
částkou 446 600 Kč. 

Kromě jiných or-
ganizací byl částkou 
100 000 Kč poctěný ta - 
ké náš Helppes. Tyto 
finance poslouží výcvi-
ku asistenčního psa pro 
autistické dítě.

„Péče o děti, ale 
i dospělé, s poruchou 
au tistického spektra 
je velmi vyčerpávají-
cí a časově i finančně 
náročná. Proto bychom 

k této problematice rádi upoutali trochu více pozornosti médií i fi-
remních a soukromých dárců. I když oblastí, které si zaslouží naši 
pozornost a podporu, je celá řada, péče o autistické děti patří mezi ty 
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oblasti, na které se pozornost dárců zaměřuje v menší míře,“ vysvět-
luje ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Speciální výchova dokáže zmírnit problematické chování autis-
tických dětí a zvyšuje jejich samostatnost a schopnost přizpůsobit se 
životu mezi lidmi. Pokud tyto děti nemají přístup ke speciální péči, 
ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psy-

chofarmak a jsou vylučovány 
z klasických škol, do kterých 
však vzhledem k úrovni svého 
intelektu patří. 

Fota: Petr Hejna
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Pravděpodobně bychom 
jen obtížně hledali ně-
koho, kdo nemá rád Ve-
černíčka. Ti, kteří ho 
rádi mají, mohli vstoupit 
do speciálního večerní-
kovského pohádkového 
lesa. Kde takový les byl? 
V sobotu 22. dubna za-
čínal v Lamačově ulici 
na pražském Barrando-
vě. Městská část Praha 5 
a společnost „Velká dob-
rodružství“ (www.veldo.cz) 
v něm pro malé i velké 
připravili Večerníčkovský 
pohádkový les.

Na dvoukilometrové 
trase čekaly pohádkové 
postavy z Krkonoš, Ma-
ková panenka, známí bra-
tři nešikové v roláku Pat 
a Mat, skřítkové z pařezo-
vé chaloupky, Mach a Še-

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 

Pohádkový les MČ Praha 5  
a trénink s našimi klienty
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bestová – spolužáci z 3. B. 
a další oblíbené postavičky 
z pohádek. 

Cestou lesem mohly děti 
plnit nejrůznější úkoly. Vylo-
vit larvy z mraveniště a do-
nést zrnka máku ke staré 
makovici, zatlouct popletům 
hřebík, či najít uplakané zla-
tovlasé víle penízky, které 
ztratila na louce. Po spl-
nění všech úkolů dostali 
malí poutníci dárek z truhly 
u Stromu splněných přání.

Mockrát děkujeme, že jsme se mohli 
této krásné akce zúčastnit také. Na ak-
cích Prahy 5 se podílíme a prezentujeme 
moc rádi.
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Zapojím se – 
Den pomoci
Mnohokrát děkujeme zaměstnancům 
Generali Pojišťovna a. s., kteří nám 
přišli 7. dubna pomoci při našem pra-
videlném sanitárním dni v areálu naše-
ho výcvikového střediska.
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Letecký den pro hendikepované
„Open Skies for handicapped“ se letos uskuteční již podesáté, a to 
17. června na letišti v Hradci Králové. Na webových stránkách 
této akce se můžeme dočíst, jaká je historie této ojedinělé akce.

Myšlenka vycházela ze skutečnosti, že naši kolegové z Leteckých 
služeb program Open Skies za doby působení u vojenského letectva 
létali. Idea otevřeného nebe se pak přenesla na naše spoluobčany 
s postižením. Navázali jsme kontakt s ing. Povolným a paní Zavře-
lovou z léčebny Košumberk, kteří na letišti ve Skutči takovou akci 
již organizovali několik let. Ve Skutči to probíhalo v menším rozsahu 
a pro lety se používaly letadla aeroklubu. My jsme od začátku chtěli 
organizovat akci na celostátní úrovni a napadlo nás požádat minister-
stvo obrany o podporu. Ministerstvo nám vyhovělo a akci podpořilo 
transportním letadlem typu AN-26 s kapacitou kolem pětatřicet míst 
a vrtulníkem typu MI-17 s kapacitou sedmnáct míst. Transportní le-
toun jsme využívali hlavně pro vozíčkáře z důvodu sklopné náklad-
ní rampy v zadní části letadla a snadné manipulace s postiženými. 
Účast v průběhu první akce byla kolem 1800 lidí, z toho letělo 585 
postižených.
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Tento letecký den se může uskutečnit především díky podpoře mi-
nisterstva obrany, které nám poskytuje letadla. Piloti létají ve svém 
volnu a zaměstnanci leteckých služeb pracují do noci již několik dní 
před akcí. To vše pro pocit euforie a děkování účastníků, když vy-
stoupí z letadla. To je velmi silný zážitek a motivace pro nás všech-
ny, nevzdat to a snažit se akci zorganizovat zase další rok. 

Letos Dopravní podnik města Hradce Králové již tradičně zapůjčí 
turistický hradecký vláček, ve kterém si mohou zájemci projet a pro-
hlédnout celé letiště, a pro nejmenší návštěvníky bude připraven 
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skákací hrad jako každý předešlý rok. V průběhu celodenní akce je 
pro postižené účastníky zajištěno bezplatné občerstvení a každý si 
odveze, kromě zážitků, i drobné upomínkové dárky.

Více na stránkách www.os4h.cz

Loňského leteckého dne se účastnila také naše 
klientka Věra Janoštíková...

Loni v červnu jsem 
byla s klubem vozíčká-
řů z Trutnova v Hradci 
Králové, kde se kona-
ly vyhlídkové lety pro 
hendikepované. Létalo 
se vojenským letou-
nem Casa. Vozíčkáři 
se dostanou do letadla 
po rampě a můžou zů-
stat na vozíku i v leta-
dle, kdy je vozík zafi-
xovaný popruhy.

Byl to pro mě krásný zážitek a moc jsem si let užila. Díky hezkému 
počasí bylo vše krásně vidět. Během leteckého dne byl doprovodný 
program s policisty, hasiči, záchranáři a vojáky. Záchranáři tam měli 
i psí pomocníky, tak jsem si je mohla pohladit a zeptat se na všech-
no, co mě zajímalo. 
Dále tam byla akrobacie 
s letadlem, parašutisti, 
kapela a autoškola pro 
hendikepované se spe-
ciálním autem pro vo-
zíčkáře a autem, které 
mělo různé úpravy pro 
hendikepované. Tato 
akce se mi moc líbila. 

Fota: Luboš Lorinc
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21. 3. „Ponožkový den“
Také si neuvědomujete, že byste se v minulosti setkali s Po-
nožkovým dnem? Tak to jste na tom podobně jako my. Pro-

to jsme zapátrali a zjistili následující...

Tzv. Ponožkový den je součástí Světového dne Downova syndromu, 
který Organizace spojených národů (OSN) oficiálně vyhlásila v roce 
2011, a připomínáme si ho právě 21. března. Kdo chtěl podpořit 
ty, kteří toto celoživotní zdravotní postižení mají, oblékl si ten den 
kaž dou ponožku jinou. Proč? Protože právě nesourodý pár ponožek 
poukazuje na příčinu Downova syndromu, a to poruchu jednadva-
cátého chromozomu, který je ztrojený (od-
tud datum 21. 3.). Navíc jde o chro-
mozom X a ten je symbolicky 
ztvárněný dvěma ponožkami 
obrácenými patami k sobě. 
Tak vznikl jakýsi symbol, 
logo Ponožkového dne.

Ponožkový den si 
získává oblibu už ta-
ké v České republice. 
Ve formě happeningu jej 
letos oslavi li např. v Opa-
vě. Do opavského Loutkového 
divadla přišla spousta lidí a dob-
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ře se bavili. Mnoh-
de bývá Ponožkový 
den spojený také 
s přednáškami či se-
mináři o Downově 
syndromu. 

Už teď se náš 
Helppes těší na příš-
tí rok, kdy si všichni 
v sobotu 21. března 
oblékneme každou 
ponožku jinou. Při-
dáte se k nám?

V roce 1866 publikoval anglický lékař John Langdon Down studii 
o skupině pacientů, kteří se svou podobou a chováním lišili od jeho 
ostatních pacientů. Výčtem jejich vnějších znaků oddělil část lidí 
s mentálním postižením od jiných duševně zaostalých pacientů.
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Sportovní oddíl Spartak Modřany 
připravil na sobotu 25. února maškar-
ní bál. Akce pro malé i velké se kona-
la v Základní umělecké škole Music Art v Pískové ulici. Mnohokrát 
děkujeme za pozvání na tuto skvělou akci. Náš flatík Quin si jednu 
ze svých posledních ukázek velmi užil. 

v Modřanech

Maškařádění...
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Na apríla, tudíž 1. dubna proběhly v našem výcvikovém areálu po-
hovory s novými žadateli o psího pomocníka „Made by Helppes“. 
Vítáme do helppsí rodiny čtyři nové klienty. 

Povídali jsme si v novými 
žadateli o psího pomocníka
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Od začátku května se diváci Sní-
daně s Novou mohou každý týden 
pravidelně setkávat s našim „No-
váckým“ štěňátkem a téměř v pří-
mém přenose sledovat, jak roste 
a jak se učí, aby byl šikovným asis-
tenčním pejskem.

Snídaně s Novou
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Kupte si kávu na 
dripit.cz a podpoříte Helppes
Ať už je váš den jakýkoliv, dobrá překapávaná káva vám 
může spravit náladu. Dobrou čerstvou černou kávu si může-
te uvařit kdekoliv. Díky Drip it. Všechny tři druhy jsou výborné!

Colombia ranní probuzení – Colombia je káva typická svou ky-
selejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je v pří-
padě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti a jis-
křivosti, jako byste snědli hrst ostružin. Tahle káva vás jistě každé 
ráno postaví na nohy.

Nicaragua čokoládová – káva z Nikaraguy má bohatou chuť. Její 
kyselost je potlačena výraznějšími sladšími tóny. s nádechem citru-
sů, medu a čokolády V ústech se vám rozplyne jako kousek krémové 
čokolády a zanechá příjemný pocit jemnosti a sladkosti.

Venezia blend jemná – spojili jsme chuť čtyř káv a výsledkem je 
jedinečná jemnost. Představte si, jak se zakusujete do nádherně zralé 
máslové hrušky. V ústech cítíte lehkou sladkost po medu. Tahle káva 
se vám bude rozplývat na jazyku.

Překapávaná káva zvýrazňuje výjimečnost 
jednotlivých druhů káv. Je chuťově bohatá a vý-
razná, a přitom lehoučká. Dříve jste si ji mohli 
dát téměř v každé kavárně. A dnes díky Drip it 
sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na  
e-shopu www.dripit.cz při-
spíváte na výcvik asistenč-

ních psů v organizaci 
HELPPES. Za každou 
zakoupenou krabičku 
jim posíláme 10 korun.
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Ahojky,
moc zdravím a říkala jsem si, že byste možná chtěli vědět, jak se má 
Albík.

Na tréninky se nechystáme, protože jsme hodně v práci a když 
mám volno a nemám moc povinností doma, snažím se brát spíš 
Albuse na procházky, aby se proběhl.

Je v současné době, myslím, ve velmi dobré kondici, a to 
hlavně psychicky, a vzhledem k jeho přístupu k trénování a práci 
na nečisto bych ho, myslím, zbytečně znechucovala. Nemá z toho 
radost, jako většina ostatních psů. Určitě tomu je tak i u ostatních. 
Vidět, jak zraje pudl, to je, myslím, zážitek.

V podstatě nemusím povelovat, vše vycítí z mých pohybů 
a nejedná se o nic výrazného, je to spíš jako kdyby četl v mých 

@ @ @ Mail, který nás potěšil @ @ @
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pohybech. Když jsem s ním sama na procházce, své povinnosti 
nezanedbává, i když je na volno.

Neustále mě hlídá a upozorňuje na překážky.
Je to třeba tak, že jdu s holí a je něco v cestě. Hned se mi zařadí 

k noze, abych se ho mohla chytit, vlastně se mi hned nabízí.
Neustále na mě visí očima a třeba u toho poskakuje, ale furt čeká 

na povel a hlídá.
Když neví přesně, kam jedeme, nabízí mi zastávky, kde někdy 

vystupujeme. Šťouchá mi čumákem do nohy, někdy si připadám 
jako blb, co potřebuje hlídat, aby nepřejel. Úplně nám odpadlo 
nějaké tápání nebo pocit hluché komunikace.

Někdy se až musím smát. Když jdu třeba nakoupit a on se bojí, 
že zase jdeme do práce. Stačí jen říct, aby se nebál, že jdeme 
nakupovat. Vyleze z úkrytu a ochotně se mnou jde.

Nepochybuji, že tohle prožívá každý, kdo už žije se psem dlouho. 
U pudla to je trošku víc silný kafe, protože mu to furt v tý makovici 
maká a nemůžeš s ním jednat jinak než inteligentně.

Nemůžete jen tak něco slíbit. Perfektně rozumí a je dobrý dodržet 
v nejbližší době, co mu řeknete. Tohle bych asi nikomu jinýmu 
nepřiznala. Ale fakt to je pravda a funguje to.

O vodění nemá ani smysl mluvit. Já nevím, co je na chodnících 
a jestli jsou po dešti louže. Věřím mu tak, že jdu klidně i jinudy než 
to známe, protože on si vyhledává cesty tak, aby se dostal tam, kde 
to buď zná nebo tam, kde je metro či tramvaj.

Je to až zvláštní, tohle je až jako vymyšlené, ale fakt takhle 
všechno funguje. 

Míša a Albus

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz 

nebo 
facebook.com/helppes 
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... praví toto moudré české přísloví. Bohužel je 
to tak. Nesmrtelní nejsou ani lidé, ani psi. Bylo 

nám proto moc líto, když jsme dostali mail od paní 
Novotné, která nám psala, že jejich asistenční Asterix ve věku 
13,5 roku odešel z tohoto světa: „Děkujeme za to, co jste nám 
zprostředkovali. Asterix byl a je jen jeden, proto už nechceme 
asistenčního psa. Láďu to vzalo nejvíce a má nyní častější 
epileptické záchvaty. Loučím se s Vámi, nesmírně děkujeme 
za nádherné chvíle.“ 

Border kolie Asterix z Bengasu 

4. 9. 2003 – 29. 1. 2017 

Neštěstí nechodí  
po horách, ale po lidech
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@ @@ Maily, které nás potěšily @ @ @
Je to již rok a půl, co mě každé 
ráno probouzí moje chlupaté 
sluníčko, a já bych vám ráda 
při této příležitosti řekla své 
DĚKUJI. 

To, co jste vaší společnou 
prací zvládli, je jedna 
z nejúžasnějších věcí, 
které se mi mohly stát. 
Trpím kolapsovými stavy 
s bezvědomím, ze kterého se 
sama neproberu. Do tohoto 
stavu upadám přibližně 2× 
týdně. Margie je andílek, 
který mě POKAŽDÉ probere, 
a zachrání mi tím i život. 

Díky vám jsem se 
prostřednictvím Margie nejen 
se svým hendikepem smířila, 
ale dokonce jsem za něj nyní 
i vděčná, 
protože mi dal 
toho nejlepšího 
zachránce 
na světě, bez 
kterého si svůj 
život nedokážu 
představit. 

S vděčným 
pozdravem,

Hana Hermína 
Reznerová 
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Nedá nám to, abychom vám 
nenapsali, jak se změnil život naší 
dcery Báry. Ani si nedovedete 
představit, jaké je to pro nás rodiče 
štěstí, když vidíme své dítě šťastné. 
Nikdy jsme neviděli Báru šťastnější, 
usměvavou a veselou. A to díky 
Mie, tzn. vaší organizaci. 

Mia je úžasně empatická. Když 
vidí Báru smutnou, doslova se k ní 
„vetře“, lehne si k ní, „donutí“ 
ji hladit ji a rázem je po smutku. Když je vidíme spolu řádit 
na zahradě, máme krásný pocit, že naše dítě je šťastné, a aspoň 
na chvilku zapomeneme, jak to má v životě těžké. Čím dál víc se 
spolu vydávají na procházky, mezi lidi a do obchodů.

Museli jsme vám těchto pár řádků napsat, protože Mia je úžasná. 
Jsme moc rádi, že v dnešní době se najde světýlko v podobě vaší 
organizace. Moc děkujeme za vaši práci a přejeme vám, ať se vám 
i nadále daří vykouzlovat úsměv u dalších dětí a rodičů.

Moc děkujeme, rodiče Báry
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13. 5. Trénink s klienty
12. 5. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
11. 5. Vzdělávací program pro děti z MŠ Blatenská
10. 5. Mezinárodní den vodicích psů 
3. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Brdičkova
2. 5. Snídaně s Novou – ve Snídani s Novou se představilo naše 
„Novácké“ štěně. Pravidelně se s ním budete setkávat na obrazovkách TV 
Nova každý týden. 
28. 4. Vzdělávací program pro žáky 7. tříd ZŠ Komenského z Kralup 
nad Vltavou
26. 4. Tisková konference s Nadací Naše dítě
26. 4. Jarní CSR setkání – Nadace Naše dítě, KIA a Helppes
26. 4. Prezentace ke dni vodicích psů ve FN Vinohrady
25. 4. Vzdělávací program pro studenty sociální pedagogiky 
24. 4. Valná hromada AVPO 
22. 4. Trénink s klienty (v rámci akce Pohádkový les)
22. 4. Prezentace na akci MČ Praha 5 – Pohádkový les 
19. 4. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Praha 3 – Jarov 
12. 4. Trénink s klienty
12. 4. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
7. 4. Zkoušky psích pomocníků – Ema a Tobi – gratulujeme trenérce 
Táně a jejím svěřencům – vodicí fence Emě a asistenčnímu psovi Tobimu 
k úspěšnému složení závěrečných zkoušek. 
7. 4. Zapojím se – den pomoci – Generali Pojišťovna a.s. – děkujeme 
za pomoc při pravidelném sanitárním dni zaměstnancům Generali 
pojišťovny a.s. 
4. 4. Přednáška pro studenty VŠE – Verča s Jantarem byly prezentovat 
psí pomocníky a práci naší NNO studentům VŠE v rámci předmětu 
„Sociální práce“. Děkujeme za možnost zapojit se do vzdělávání 
budoucích odborníků na neziskový sektor a práci v něm.
1. 4. Pohovory s novými žadateli o psího pomocníka – dnes se konaly 
pohovory snovými žadateli o psího pomocníka „Made by Helppes“. 
Vítáme do helppsí rodiny čtyři nové klienty. 
31. 3. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
31. 3. Canisterapie ve stacionáři AKORD

Kalendář akcí, které jsme letos už stihli...
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27. 3. Vzdělávací program pro děti z MŠ Duha – v mateřské škole 
Duha jsme měli pro děti vzdělávací program o psích pomocnících 
a o tom, jak se obecně k pejskům chovat.
25. 3. Valná hromada ČMKU – Klub speciálního výcviku
15. 3. Vzdělávací program pro studentky dentální hygieny – studentky 
dentální hygieny si u nás užily vzdělávací program, který jsme pro ně 
s radostí připravili. Děkujeme za krásnou zpětnou vazbu, kterou jste nám 
poslaly, je pro nás nesmírně cenná a vážíme si jí. 
15. 3. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
10. 3. Kurz Velká novela Zákona o sociálních službách
7. 3. Setkání pracovních skupin MČ Praha 5
1. 3. Beseda pro Klub seniorů – Praha-Letňany
28. 2. Setkání držitelů Značky spolehlivosti 
25. 2. Maškařádění v Modřanech – děkujeme za pozvání na tuto 
skvělou akci. Flatík Quin si s vámi jednu ze svých posledních ukázek 
velmi užil. 
24. 2. Canisterapie ve stacionáři AKORD
23. 2. Výkon canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
22. 2. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
22. 2. Zkouška signálního psa Daga a Balíčkův Test chování psa 
na veřejnosti – gratulujeme trenérce Katce a signálnímu psu Dagovi 
k úspěšnému splnění závěreční zkoušky a paní Ivoně s Balíčkem 
ke splnění Testu chování psa na veřejnosti. Oba na excelentní výkon. 
20. 2. Členská schůze ČKS
10. 2. Trénink slečny Báry a Jantara
6. 2. Trénik Dixinky a Aleše – Alešek byl týden v Praze a tak si s Dixi 
domluvili několik tréninků s trenérkou. Oba jsou velmi šikovní a máme 
z nich velkou radost.
26. 1. Slavnostní předání šeku od Nadace Naše dítě a společnosti 
Rossmann malému Péťovi na jeho psího pomocníka Bastiena – 
srdečně děkujeme Nadaci Naše dítě a společnosti Rossmann. 
26. 1. Pravidelná canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 
Na Neklance
24. 1. 1. setkání malého Péti s Bastíkem – Bastík se dnes poprvé setkal 
se svým budoucím páníčkem Péťou. 
20. 1. Canisterapie ve stacionáři AKORD
18. 1. Canisterapie a vzdělávací program pro děti v MŠ Lentilka
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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 svým příbuzným, 
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které 
máte rádi, k narozeninám nebo svátku?

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

Tričko přece užije každý… a je-li 
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. náramky, náušničky, 
frisbee, jojo, propisky či žetony do nákupních vozíků 
atd. Báječné jsou také plyšové přívěsky.
Koukněte se na naše stránky, možná vás budou 
inspirovat a našim klientům pomůžete.

Dárek, který potěší...
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců, 
kterým upřímně děkujeme! 
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Přátelé,
to je z letošního druhého čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejs kům. Měj-
te se všichni moc hezky a nad stránkami našeho 
bulletinu se těšíme 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

No řekněte, není 
to hezčí než ten fádní bílý 

sníh?


