
Helppsík
Bulletin pro příznivce asistenčních psů 

Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum výcviku psů pro 
postižené o. p. s. ® vám letos nabízí své 
první číslo čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu 
věcí...

Loňský výtěžek z cha-
ritativního projektu 
Dej me úsměv dětem 

byl věnován vybraným rehabilitačním centrům a stacionářům v ČR 
a na podporu motivačních pobytů, volnočasových aktivit pro handi-
capované děti a na výcvik dvou asistenčních pejsků. Jedním z nich byl 
i náš psí asistent. Velmi si podpory společ-
nosti Rossmann a Nadace Naše dítě vážíme. Děkujeme!!!



2 Helppsík

Děkujeme všem sponzorům!!!
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Naše originální mikulášská besíd-
ka se letos konala již pošestnácté. 
Ojedinělá akce umožňuje zdra-
vým majitelům psů a držitelům 
psích pomocníků vyzkoušet si 
různé soutěžní disciplíny v rámci tradičních soutěží na Mikuláš-
ské, a zpestřit tak den sobě a svým psím kamarádům nevšed-
ní zábavou. Záštitu nad akcí převzali radní JUDr. Petr Lachnit 
a zástupce starosty Martin Slabý.

Poté Mikuláš s andělem a čertem 
rozdali bohatou nadílku hodným, ale 
i zlobivým pejskům (tak, jak zhodno-
tili psí chování jejich majitelé) a za-
čala soutěžní část dne. Soutěže byly 
připraveny tak, aby mohli společně 
soutěžit zdraví majitelé psů i ti s po-
stižením (zde nutno dodat, že perfekt-
ně vycvičení vodicí a asistenční psi 
byli v jasné výhodě proti psům-ka-
marádům, z nichž někteří rozhodně 
nejsou k aktivní pomoci svým maji-
telům vedeni). 

V některých disciplínách v rám-
ci Mikulášského pětiboje se setřely 
rozdíly mezi soutěžícími, pokud jde 
o různá postižení, protože při někte-
rých disciplínách bylo nutno sedět na vozíku, nebo mít zavázané oči 
a pohybovat se v prostoru.

Disciplíny Mikulášského pětiboje:
Nemusím, já už ho vidím – psovod psa odloží a sám se proběhne 

uličkou – ohraničeným prostorem, ve které jsou „nastraženy“ dob-
růtky, doběhne na její konec a přivolá jedním povelem psa. Pes musí 
uličkou proběhnout, aniž by „spapal“ mňamky (ty nesmí „sežrat“ ani 
psovod). 

Čerti moc 
práce neměli
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Hod bramborou na cíl a aportování brambory psem – psovod 
se postaví na určené místo, kde má možnost si prohlédnout, kam 
má bramboru hodit. Psa drží na vodítku. Poté dostane neprůhledné 
klapky na oči a podle navádění zvukem – clickerem hodí bramboru 
a pokusí se trefit cíl – vyznačený čtverec. Na další povel vyšle svého 
psa k přinesení brambory. 

Cesta do pekla – psovod se posadí na invalidní vozík a vyšle své-
ho psa do tunelu. Jakmile pes vběhne do tunelu, psovod ho následu-
je na vozíčku vedle tunelu. Na konci tunelu je připraveno „peklo“, 
do kterého psovod psa vyšle. 

Mikulášova ošatka – psovod vhodí do „bazénku“ plného balonků 
svůj předmět (hračku psa či součást výstroje psa). Poté psovod vyšle 
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psa pro vyhledání a přinesení předmětu. Psovod může psa povzbuzovat 
k nalezení i přinesení předmětu, nesmí však opustit „startovní čáru“. 

Andělská cesta – psovod se psem na vodítku projde s neprůhled-
nými klapkami na očích a s bílou holí v ruce určenou trasou, kde jsou 
rozmístěné překážky. Dráha končí ve stanu, kde psovod musí najít 
stůl, na něm po hmatu najít kořenku a rozpoznat dle čichu její obsah. 

Samostatná soutěž

Aport buřta – psovod sedí na invalidním vozíčku na startovní čáře 
a drží psa za obojek – bez vodítka. Startovní čáru – tyčku na zemi, 
nesmí překročit, resp. přejet (ani malým kolem) vozíku. 

Na pokyn startéra odhodí buřta na vzdálenost min. 5 metrů a podle 
svého uvážení (možno ihned) vypouští psa s povelem pro přinesení 
aportu – buřta zpět. Vyhrává pes, který přinese celého buřta a nepo-
rušeného ho předá psovodovi. 

V případě, že více psů přinese a odevzdá neporušený buřt pso-
vodovi, postupují do dalšího kola, kde musí přinést buřta hozeného 
za překážku – překonání překážky tam i zpět (výška překážky podle 
kohoutkové výšky plemene). 

Pokud i zde uspěje více psů, postupují do třetího kola, kde psi 
aportují buřt 
také přes pře-
kážku, ale 
k překážce 
je vypouštěn 
pes z větší 
vzdálenosti 
a výška pře-
kážky se zvy-
šuje úměrně 
velikosti psů. 

Ve třetím 
kole se pso-
vod ihned 
po vypuštění 
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psa pro přinesení buřta otáčí ke psu zády, nemůže již tedy psa plně 
ovlivňovat k přinesení. Psa může povzbuzovat, ale nesmí se na něj 
otočit. Pokud se psovod otočí, je diskvalifikován. Ve třetím kole už 
psa nesmí ovlivňovat k přinesení ani nikdo další. 

V případě nutnosti následují další kola a prodlužuje se vzdálenost 
vypouštění psa ke zdolání překážky a výška překážky se úměrně ve-
likosti psů rovněž zvyšuje. Psovod se v dalších kolech vždy po vy-
puštění psa otočí ke psu zády.

Vítězové Mikulášského pětiboje
1. Denis Moravec a asistenční pes zlatý retrívr Sunny
2. Zuzana Stádníková a fenka kavalíra Prťavka
3. Ondra Urbánek a asistenční pes zlatý retrívr Spike

Vítězka aportování buřta
Fenka kavalíra Prťavka Zuzany Stádníkové



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 7

Zaměstnanci společnosti Zaplo Finance přišli s vlastní předvá-
noční charitativní iniciativou a zorganizovali dražbu svých osob-
ních věcí. Tedy těch věcí, které již sami nepotřebují, ale zároveň 
by se jinému kolegovi či kolegyni mohly hodit buď pro osobní 
potřebu, nebo například jako vánoční dárek.

Těchto předmě-
tů se sešly desítky 
a absolutní většina 
z nich našla na kon-
ci dražby svého 
nového majitele. 
Výsledkem této 
charitativní dražby 
byla vybraná částka 
11 468 Kč.

Aktivita zaměst-
nanců současně 
motivovala vedení 
společnosti, které se rozhodlo částku zaokrouhlit na 22 000 Kč, a to 
nad rámec již probíhajících společensky prospěšných a firmou pod-
porovaných aktivit, zaměřených především na finanční vzdělávání 
dětí z dětských domovů s cílem je připravit začít žít život mimo zdi 
dětského domova.

Mnohokrát děkujeme za úžasný příspěvek pro naše asistenční psí 
pomocníky!

Zaměstnanci Zaplo.cz pomáhají

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz 

nebo na
facebook.com/helppes 
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AT studio Domino založila Iva Bičiš-
ťová a Radmila Řezáčová v roce 1999 
a od té doby přináší zábavu na akcích 
a táborech mnoha dětem. Celoročně 
se AT studio věnuje výuce tance, jak 
rekreačně pro zájemce v kurzech, tak 
na soutěžní vrcholové úrovni, mohou se 
pochlubit mnoha tituly Mistrů ČR, Ev-
ropy i světa. 

Udělalo nám velkou radost, že se AT stu-
dio loni v prosinci rozhodlo věnovat svou 
vánoční akci X-MAS DANCE SHOW na-
šemu výcvikovému centru, konkrétně pak 
flat coated retrívrovi Stevemu, který bude 
po ukončení výcviku pomáhat v Třebíči.

Mezi přítom-
nými diváky 
i účinkujícími 
se vybrala 
úžasná částka 
10 411 Kč, 
za kterou moc 
a moc děkuje-
me!
  

 

Tančilo se pro Steveho

Vše najdete na www.helppes.cz 
nebo

facebook.com/helppes 
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Někdy se to tak sejde, že i televizí 
je hodně. Hned začátkem roku se 
podařilo, že téma asistenčních a te-
rapeutických psů odvysílaly tři tele-

vizní stanice. Děkujeme za zájem o tuto problematiku.

Televizí není 
nikdy dost

TV Nova

TV Seznam

TV Barrandov
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Večírek u Černého kohouta
V restauraci Černý kohout, která se nedávno blýskla v pořadu 
Ano, šéfová, se konal koncem loňského roku již 2. ročník benefič-
ního vánočního večírku pro náš Helppes.

A večírek to byl 
opravdu velmi 
příjemný, pro-
tože bez nároku 
na honorář při-
jelo například 
dámské hudební 
trio Koule, které 
přítomné rozpa-
rádilo nejen pě-
vecko-tanečním 
kankánem, kdy 

se do tance zapojili i přítomní diváci. Po nich se mikrofonu ujala zpě-
vačka a herečka Světlana Nálepková, která naopak přítomné zklid-
nila dvěma francouzskými šansony.

Na vánoční show dorazil také ba-
letní mistr, herec a zpěvák Vlastimil 
Harapes, který zazpíval dva songy 
z divadla Semafor, kde v současné 
době vystupuje např. ve hře Prsten 
pana Nibelunga. Po někdejším ta-
nečníkovi nastoupila Eliška Mrá-
zová (Elis), která za doprovodu 
ukulele zazpívala nejen svůj hit 
Shubidu, ale i vánoční koledu Tichá 
noc.

Elis vystřídal zpěvák, produ-
cent a ten večer i moderátor Martin 
France. Po něm přítomné potěšila 
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svými gospelovými songy Leona Gyöngyösi. Jako poslední z inter-
pretů vystoupila zpěvačka Magda Malá. Zazpívala nejen draculov-
ský hit Jsi můj pán, ale také vánoční koledy. Naše největší poděko-
vání patří Martinu Francemu a vedoucímu Černého kohouta Milanu 
Harajdovi za zorganizování tohoto úžasného večera. V restauraci 
máme kasičku, do které mohou hosté celoročně přispívat. Začátkem 
března se ji chystáme otevřít… už teď děkujeme všem, kteří na naše 
psí svěřence přispěli nebo se chystají přispět.

JAK NÁM  
MŮŽETE POMOCI?
Na číslo 87 777 jednorázovou SMS 

ve tvaru DMS HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč).

Nyní můžete přispívat i dlouhodobě SMS 
ve tvaru DMS TRV HELPPES 30

(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč, které 
budou automaticky odečteny každý měsíc). 

Ukončit podporu můžete zasláním SMS  
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Helppes obdrží 29 nebo 59

 nebo 89 Kč.
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Vážená paní ředitelko,
16. listopadu nás v rámci projektu Ježíškova vnoučata navštívila 

Andrea Benčová s kolegyní a se třemi pejsky. Postupně jsme 
navštívili všechny čtyři oddělení LDN. Všichni pacienti, ale 
i personál, byli velmi nadšeni a užívali si přítomnosti mazlíčků.

Bylo až neuvěřitelné, jak se pacienti byli schopni během tak 
krátké doby zmobilizovat a dokonce u jedné pacientky došlo 
ke zlepšení motoriky rukou. Obě canisterapeutky byly výjimečné 

v přístupu 
k pacientům, mají 
úžasný vztah k této 
práci a je zcela 
zřejmé, že je baví 
a naplňuje. 

Velmi si vážíme 
toho, že jsme mohli 
získat tuto zkušenost, 
která pro nás byla 
první a zanechala 
v nás všech velmi 
pozitivní dojmy

Nejen pacienti, 
ale i personál 

by uvítal, kdybychom spolupracovali a pravidelně realizovali 
canisterapii v našem zdravotnickém zařízení. Prosím, pokud je 
to možné, sdělte mi, za jakých podmínek bychom mohli navázat 
spolupráci.

Děkujeme a velmi si vážíme vaší práce a obětavosti. S úctou
Mgr. Marcela Tomanová, hlavní sestra

Nemocnice sv. Alžběty spol. s r. o.

Pozn. redakce: „Ježíškova vnoučata“ je projekt Českého rozhlasu, 
který od roku 2017 plní přání osamělým seniorům v rámci celé 
České republiky.

@ @ @ Maily, které nás potěšily @ @ @
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Vážení naši dárci, vážení a milí Helppesáci,
Ráda bych vám za naši rodinu poděkovala 
za příspěvek, díky kterému máme doma našeho 
Sunnyho. 

Nevím jak začít... Ono není jednoduché vyjádřit 
slovy, co pro naše děti i nás Sunny znamená. Naši 
synové měli prakticky od narození potíže a nebylo jich málo.

U staršího se začaly stupňovat hlavně po nástupu do školky, 
u mladšího se situace velmi zhoršila až ve škole, zřejmě následkem 
stresu, tlaku na psychiku a neustálých změn. Vyhledali jsem 
odborné lékaře, kteří nám krom jiných potvrdili diagnózu poruchy 
autistického spektra a k ní přidružené potíže. 

Někde jsem se dozvěděla, že je možnost pro tyto děti požádat 
o asistenčního psa. Když byli malí, nebylo by to možné, protože je 
mezi nimi malý věkový rozdíl a starost o ně a ještě o psa bychom 
asi nezvládli, takovou zodpovědnost bychom si „na triko” nevzali. 
O psa je potřeba pečovat, je to další člen rodiny, je třeba věnovat 
mu čas. 

V té době už chodil Sunny do Novy a syn ho sledoval, vždy ráno, 
když vstával jsem mu pustila TV „jestli je tam Sunny”. Vysnil si 
ho. Požádali jsme o psa, prošli pohovorem a syn řekl, že by chtěl 
Sunnyho. Od toho jsem ho raději ihned odradila s tím, že pro něj už 
určitě mají páníčka a že Sunnyho rozhodně nedostaneme. 

Po čase mi zavolala paní Daušová, ať přijedu bez dětí. Přiznám 
se, že jsem se trošku lekla proč. Sdělila mi ale, že bychom mohli 
získat Sunnyho. V tu chvíli se ve mě střídalo nadšení s obavami, jak 
zvládneme mediální tlak a hlavně naše děti, které vlastně nemají 
rádi pozornost a davy lidí. Věděla jsem, že když se zeptám doma, 
děti díky nepředvídavosti budoucnosti budou ihned pro. Pár nocí 
jsem nespala. Potom jsem informaci doma vypustila a děti byly pro. 
Manžel také. Oznámila jsem to paní Daušové a začali jsme chodit 
na tréninky se skvělou trenérkou Táňou, kterou si kluci zamilovali. 

Trénovali jsme celé letní prázdniny, ve vedru, v lijáku… pro kluky 
nebylo skoro nic problém. Vždy byli se Sunnym rádi, i když potom 
to na ně třeba padlo, ale pro něj by udělali cokoliv. Zamilovali jsme 
se do něj. Zvládli jsme televizi i Superden.
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Druhého listopadu (já jsem to věděla dříve, ale děti ne) přijela 
trenérka k nám domů na „další trénink” a řekla klukům, že nám 
už Sunnyho nechá. Kluci byli v šoku. Netušili, že Sunny u nás 
už zůstane, navíc přijela i televize, byl to opravdu šok. Během 
pár minut se mladší Oliver rozbrečel dojetím. Denis zachoval 
kamennou tvář, což je někdy dobrou výhradou lidí s poruchou aut. 
spektra.

Občas se hodí mít „poker face”. To bylo v pátek odpoledne. Celý 
víkend byl složitý. Oliver v šoku pořád opakoval, že nemůže uvěřit 
tomu, že Sunny už je u nás a že jestli si ho zase neodvezou. Špatně 
spal, Sunny první noc také, nevěděl, co jak bude, jiný režim, jiné 
prostředí (i když u nás už předtím byl několikrát). Během dvou dnů 
si všechno tzv. sedlo. Kluci se uklidnili, že pejsek už patří k nám 
a nikam ho už nepovezeme, Sunny si zvykl na domácnost, režim, 
na nás i na naše kočky.

 Máme ho doma krátkou dobu. Přijde mi však, že s námi žije 
roky. Je to miláček nás všech. Je velmi citlivý, hodný, poslušný, 
je s ním legrace. Máme velikou zahradu, chodíme na procházky. 
Obohatil náš život. Chlapci se na něj těší ráno, když vstávají, 
on je vítá s plyšovým slonem v tlamě :)) když se vracejí ze školy. 
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Zatím se nám nepodařilo, aby 
docházel do školy s dětmi, ale 
pokoušíme se o to. Mladší syn 
se u něj uklidňuje, když si ze 
školy donese nějaké potíže, což 
je bohužel hodně často (má 
i poruchy učení) a zhoršuje mu 
to tiky. Během několika desítek 
minut se Sunnym se tiky zmírní 
a někdy vymizí úplně. 

Pořád si spolu povídají. 
Tedy – kluci mu povídají 
a on kouká, protože všemu 
rozumí a všechno chápe. 
Vlastně jsou na sebe pořád 
nalepení. Starší syn získal 
sebevědomí, dříve by nešel 
sám ani s odpadkovým košem, 
se Sunnym jde i na procházku 
poblíž domu sám. Když se jde 
někam do davu, tak už se nebojí, protože se stará o to, aby byl Sunny 
v pohodě a nic se mu nestalo, má zodpovědnost, nemyslí už na sebe, 
ale na něj, a tím pádem to vlastně zvládá lépe. Úzkosti se eliminovaly 
u obou synů a já pevně věřím tomu, že časem budou bez medikace. 
Jak řekl Denis: „Sunny nám přinesl radost do domu.”

Včera byla Mikulášská v Helppes. Jeli jsme tam s tím, že Denis 
bude se Sunnym soutěžit, protože Oliver se bál. Byl tam mírně 
nervózní, musela jsem s ním na chvíli i odejít pryč, s Denisem jsme 
byli také tak nějak v rohu mimo lidi, ale jakmile se začalo soutěžit 
Denis opravdu do všeho šel po hlavně, nevnímal okolí, jen svého 
parťáka a světe div se, oni to celé vyhráli a získali 1. místo!!! Denis 
byl na Sunnyho i sebe strašně hrdý, získal spoustu cen a pořád 
o tom mluví. Takže, pokud zdraví dovolí, vyhraje prý i mistrovství 
asistenčních psů. Uvidíme, ale každopádně bez Sunnyho nikdy 
do žádných soutěží mezi lidmi nešel. I kdyby se neumístili, pro nás 
vyhrál už tím, že do toho šel.
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Sunny je náš zázrak a toto budou jednoznačně ty nejlepší Vánoce 
za poslední roky. Jsem ráda, že se vše povedlo, že se našli hodní 
lidé, kteří pomohli zafinancovat výcvik pejska, který nám obohatil 
život více než cokoliv jiného, že existuje organizace Helppes, která 
svou práci/poslání dělá opravdu zodpovědně. Sunny je úžasný 
parťák, podpora, radost do domu.

Ještě naposledy moc moc moc děkujeme a rádi se s vámi kdykoliv 
osobně potkáme, pokud byste měli zájem. Přejeme vám mnoho 
zdraví a štěstí a mějte se tak krásně, jako se máme my se Sunnym 
i DÍKY VÁM! 

 S pozdravem Oliver, Denis, 
Alexandra, Pavel a Sunny Moravec 

O pár dní později nám přišel od paní Alexandry další mail...

Dobrý den, 
ještě bych ráda dodala, že celý proces získání psa není jednoduchá 
záležitost. Vy se o psa staráte, trenéři mají plné ruce (i nohy) práce, 
je třeba najít společné termíny, opravdu pečlivě zacvičit děti (náš 
případ), což jistě není vždy jednoduchá záležitost obzvlášť, když jde 
o děti s potížemi. 

Myslím si, že u nás to zapadlo všechno do sebe. Dostali jsme 
Táňu. Po druhé procházce/tréninku už byla jakoby k nám patřila. 
Kluci si k ní našli cestu a byli rádi, že s námi chodí právě ona. 
Zvykli si na to, že je ona naše parťačka a že jim pomůže naučit se 
se Sunnym pracovat. Dokonce mě občas buzerují, když něco udělám 
nebo řeknu špatně. 

To, že jsme získali právě vymodleného Sunnyho, to už je jen 
obrovský bonus navíc. Medií jsme se báli, ale TV Nova nám osobně 
splnila, co slíbila. Nic z nás netahali, nic navíc nesdělovali. Zdálo 
se nám, že po těch několika komentářích se snažila i paní Daušová 
nás chránit, nejen na Superdni (to bylo krásné, ten její proslov, 
děkuji), ale i potom, do ničeho nás netlačila. 

Opravdu jsme vděčni nejen za samotného Sunnyho, ale 
i za všechno kolem. Stálo to za to! 
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... všem sponzorům, 
kteří se jakkoliv po-
díleli na naší úžasné 
parťačce jménem Dixi. 

Když se ohlédneme, jaký kus 
cesty jsme s Dixi ušli, jak moc nám 
i Alešovi usnadnila práci co se týká 
hlídaní glykémie a vidíme tu sebe-
jistotu u Aleše tak ani slovy nejde 
vyjádřit úlevu a poděkování. To 
opravdu musí člověk vidět na vlastí 
oči a musí zažít sám. Divím se, že 
Helppes tyto nádherné psí pomoc-

níky ještě nenaučil mluvit, ale 
když vidíte ty psíky v akci tak je 
to snad ani učit nemusejí. Obá-
vám se, že by akorát pak prozra-
dili, jak moc jsou samou láskou 
samozřejmě rozmazlováni. Tak-
že ještě jednou děkujeme všem! 

S pozdravem rodina 
Wasserbauerová s Dixi

Mockrát děkujeme...

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz 

nebo na
facebook.com/helppes 
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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 můžete 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 citrusů, 
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 výrazná, a přitom lehoučká. Dříve jste si ji moh-
li dát v kavárně. A dnes díky Drip it sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na e-shopu  
www.dripit .cz  přispíváte na výcvik 
asistenčních psů v organizaci HELPPES. 

Za každý nákup jim posíláme 
5 korun. Na stránce pokladny 

můžete svou pomoc také 
znásobit vlastním libovolným 
příspěvkem.
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 16. 2. Pohovory se žadateli
 13. 2. Canisterapie ve stacionáři AKORD
 7. 2. AVPO – Setkání ředitelů 
 30. 1.  Vzdělávací program pro studenty Arcibiskupského 

gymnázia, Praha 2
 24. 1.  Canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb 

Na Neklance
 21. 1. Vzdělávací program pro děti 1.tř. ZŠ Weberova
 18. 1. Snídaně s Novou
 18. 1. Zaplo Finance s.r.o. – slavnostní předání šeku
 16. 1. TV Seznam – Rodinka
 16. 1. Canisterapie v LDN – Nemocnice sv. Alžběty, Praha 2
 15. 1. Canisterapie ve stacionáři AKORD
 10. 1. TV Barrandov – Jaromír Soukup Live
 5. 1. Tříkrálové setkání u dřevěného betléma v Lysolajích

Kalendář akcí, které jsme letos už stihli...

JAK NÁM  
MŮŽETE POMOCI?
Na číslo 87 777 jednorázovou SMS 

ve tvaru DMS HELPPES 30
(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč).

Nyní můžete přispívat i dlouhodobě SMS 
ve tvaru DMS TRV HELPPES 30

(pro 30 Kč nebo analogicky pro 60 Kč a 90 Kč, které 
budou automaticky odečteny každý měsíc). 

Ukončit podporu můžete zasláním SMS  
ve znění STOP HELPPES na číslo 87 777. 

Cena DMS je 30 nebo 60 nebo 90 Kč.  
Helppes obdrží 29 nebo 59

 nebo 89 Kč.
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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?

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 
např. Tlapku na to! HELPPES. 
HELPPES ŠTĚKÁM O POMOC! 
Když mám volno dělám psí kusy, 
je úspěch zaručený, to nám 
věřte.
Kromě triček máme také např. 
náramky, samolepky do auta, 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!

AMB Praha
auto MOTOL BENI a.s.



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 23

Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!



24 Helppsík

Přátelé,
to je z letošního prvního čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme vám i vašim pejskům do dalších měsíců
hlavně hodně zdraví. Mějte se všichni moc hezky 
a nad stránkami našeho bulletinu se těšíme brzy 
zase nashledanou. 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.

Čichám, čichám... 
a fakt bych řekl, že už bude 

jaro!
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