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

Srdečně Vás zveme v sobotu 30. 11.
na naši psí mikulášskou besídku.
Udělejte radost svému pejskovi, svým
dětem i sobě. Dárky máme pro všechny!
S sebou vezměte očkovací průkaz
s platným očkováním proti vzteklině,
psince, parvoviróze, hepatitidě atd.
Vstupné dobrovolné.
Praha 5, Plzeňská ulice,
tram. č. 9 a 10 – zastávka Hotel Golf.
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Super den 2019 očima trenérky
Je půlka srpna a celý náš Helppes tým má za sebou úspěšně
a velmi příjemně strávenou rekondici s našimi klienty a jejich
Helppsíky. Všichni se řítíme směr naše domovy a hurá připravovat a plánovat Super den.
Kdo tedy nakonec vystupovat bude, která z našich VIP person nakonec nebude mít čas. Kdy, kdo bude vystupovat, kterému klientovi
bude předávat psa. A jaký klient přijde udělat ukázku se svým čtyřnohým andělem. Který z trenérů ukáže práci se svým svěřencem,
a hlavně co budou ukazovat. Chce to přeci nápad a myšlenku. Celý
Super den musí šlapat na minutu. Je tedy potřeba dostat klienty, psy
i VIP osobnosti na jedno místo ve stejný čas. Všichni a vše se stále
obvolává, neustále kombinuje, trenéři ladí své outfity, Helppsíci se
češou a leští s abnormální precizností a intenzitou. A je to tady.
Na kalendáři svítilo datum 21. 9. a před námi
byl 17. ročník Super
dne.
Náš stále věrný moderátor Mirek Konvalina společně s hercem
Janem Čenským vešli
na pódium a zahájili
první slavnostní promoci asistenčních psů. Hlavními Superhrdiny
byli: Marlowe, Betyna, Ellie, Beyley, Cooper, Adélka a Pupík. Patrony pro psí anděly byli: Jana Stryková, Josef Laufer, Heidi Janků,
Marta Kubišová, Václav Vydra a Milan Peroutka.
Všechny osobnosti přály našim klientů jen to nejlepší, některé zazpívaly, jiné povídaly příběhy, vtipy. Nechyběly ani přebrepty našeho Mirečka – moderátora. Nejlepší byl přebrept o klientce paní Dominice, která, když si šla pro Pupíka, byla volána jako Domina. Což
samozřejmě pobavilo úplně všechny. Po slavnostním předání psích
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absolventů z první promoce, následovala promoce druhá, kde byli
hlavními hvězdami: Frenkie, Drákula, Buddy, Steve, Jack, Monty
a Hallie. Jejich patrony byli Jakub Kohák, Karel Kahovec se skupinou
George & Beatovens, Viktor Sodoma,
Pavel Callta, Pavlína Saudková, Martin
France a Leona Šenková. V průběhu
slavnostního předávání Helppsíků jsme
také věnovali, za podpory Komerční
banky, notebook našemu klientovi Ondrovi. Úspěch měla u diváků ukázka
vozíčkáře pana Peška s jeho věrným
čtyřnohým asistentem Badym. Ředitelka Helppesu
paní Zuzana Daušová
ukázala všem
přítomným, co už umí teprve desetiměsíční fenka portugalského vodního psa Áďa
a ukázku výcviku si připravila také naše
nejmladší trenérka Rozárka a její pejsek
Pipi. Zájem diváků
upoutala rovněž dražba našeho „hvězdného“ kalendáře pro rok
2020 s originálními podpisy všech tváří kalendáře a nechybělo ani slavnostní krájení překrásného dortu z cukrárny Báry Mašterové, kterého
se ujala Marta Kubišová.
Velké díky patří všem, kteří se podíleli
na tom, aby mohl Super den proběhnout, abychom měli koho předávat a aby vůbec mohla
celá organizace fungovat tak, jak si my všichni představujeme. Naše velké díky patří všem
návštěvníkům Super dne, všem dárcům, dobrovolníkům, vychovatelkám štěňat, členům
správní a dozorčí rady, našim ošetřovatelkám,
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trenérům a trenérkám, panu správci, paní asistence a v neposlední
řadě také paní ředitelce. Bylo to náročné, vyčerpávající, stresující,
ale také krásné, dojemné a naplňující. Děkujeme za skvělou atmosféru. Bylo to skvělé.
Za celý tým Helppes na viděnou v září 2020 na 18. ročníku Super
dne se těší Andrea Benčová.

... a reakce na Super den?
Dobrý den paní ředitelko a celý helppestýme!
Rádi bychom vám všem poděkovali za letošní Super den. Teda,
to byl den plný emocí, dojmů, radosti, lásky, štěstí. Ano, došlo
i na slzičky, ale to by musel být člověk z kamene, aby se jim ubránil.
Ani si neumíme představit, jak náročné byly pro vás přípravy
na tento den. A ani si neumíme představit, jak náročný byl pro vás
den samotný, přesto jste budili dojem, že si vše užíváte, a myslím,
že jste si pak už opravdu vše užívali včetně promocí i jednotlivých
ukázek. A moc děkujeme za VIP zónu. Opět jsme ji s Ondrou využili,
aby se odreagoval, uvolnil a zklidnil.
Akorát z ní odcházel pan Vydra, tak si ti dva ještě popovídali
o jednom pořadu, odkud Ondra pana Vydru zná, a to už byl pak
Ondra úplně v pohodě.
Letošní Super den, psí promoce jako každé předchozí, jsou
vyvrcholením vaší celoroční práce. Super den vám všem dává
hodně zabrat, jeho příprava je hodně náročná, ale výsledek je
jedinečný a my vám za něj moc děkujeme. Skvělou atmosféru

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz
nebo na
facebook.com/helppes
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a zvláštní punc celému dni dodávali moderátoři Míra Konvalina
a Patricie Pagáčová, letos doplněni hercem Janem Čenským.
Obdivovali jsme také paní ředitelku, když při všem organizování,
vyřizování a taky zvládání nečekaných situací nejen že stíhala
natáčet videa, ale také byla pohotová třeba při písničce Heidi
Janků a přivedla kobylku Katrinku k pódiu. Všechny ukázky byly
skvělé, paní ředitelka, pan Pešek s Badym… No, mohla bych
jmenovat všechny jednotlivě.
A promoce? Jako vždycky nádherně připravené, pejskové v gala
a nejen pejskové,
do gala se dal i helppes
tým. A všem to náramně
slušelo. Perfektní
byl i kostým velkého
asistenčního pejska.
No, pejska… pořádný
hafan to byl. Radek si
v kostýmu za celý den
asi pěkně „užil“, ale
oba byli úžasní
Při probíhajících
promocích a předávání
plných emocí mi hlavou probíhaly myšlenky, že vlastně každý rok
promuje kolem čtrnácti pejsků. Jako laik nemohu posoudit, zda
je to hodně či málo. Vzhledem k tomu, kolik by bylo zapotřebí
asistenčních pejsků, bych řekla, že je to ještě málo. Vzhledem
k tomu, že už tak trochu vím, co obnáší výcvik asistenčního
pejska, jaké úsilí, trpělivost, ale i láska a velké srdce je zapotřebí
k vycvičení takového pomocníčka, na kterém jsou mnohdy lidé
s hendikepem v mnohém hodně závislí, tak bych řekla, že ten počet
je za rok až dost. Někdo by si mohl pomyslet, že kvantita bude
na úkor kvality. Opak je pravdou. A to je právě to, co dělá Helppes
Helppsem, tím úžasným týmem, který pracuje a myslí právě srdcem.
I když každý rok promuje a předává se „tolik“ pejsků, pejskové jsou
dobře vycvičeni, dobře připraveni, zvládnou všechny zkoušky, aby
pak byli plnohodnotnými pomocníčky svým novým páníčkům.
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Klobouk dolů před vámi všemi milí helppesáčkové. Klobouk dolů
před vaší prací, vaším posláním, kdy myslíte a jednáte srdcem.
Paní ředitelko a celý helppestýme,
ještě jednou bych ráda poděkovala za dárek Ondráškovi
a jeho předání. Chtěli jsme, aby Ondra věděl, že ho má od vás
a od sponzorů, ale bála jsem se, že by mělo být předání takto
na pódiu. Paní Iva vše Ondrovi pěkně předala s náležitým
komentářem Míry Konvaliny. Vše se dobře zvládlo, nakonec snad
i já. A děkuji, že jste byla na pódiu i Vy a mohla jsem Vám také
na pódiu poděkovat.
Ondra do poslední chvíle nic nevěděl, ještě když šel na pódium,
tak nevěděl proč, co se bude dít. Bylo to pro něj opravdu
překvapení a pořádně veliké. Úžasný byl pejsek-Radek, že ho vzal
kolem ramen a s větou: „Ondro pojď, já půjdu s tebou,“ a Ondru
na pódium doprovodil. Ondra si chtěl batůžek s notebookem odnést
na zádech z auta až domů a už vyjmenovával, komu všem musí
z nového notebooku napsat.
Milí sponzoři, milý helppes-týme, ještě jednou moc děkujeme
za dárek, za Ondrovo překvapení, za Ondrovu radost a za dalšího
pomocníka, tentokráte při Ondrovo vzdělávání.
DĚKUJEME !!!!
Všichni Urbánkovi od Plzně

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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Svatováclavské odpoledne
Děkujeme, že jsme se mohli zúčastnit nadmíru příjemné akce,
a to Festivalu volného času, který letos pořádala Praha 13 už
posedmé.
S podtitulem Svatováclavské odpoledne šlo o odpoledne plné velmi
zajímavého programu, který diváky jistě pobavil. Namátkou jmenujme psí výstavu Voříškiádu, výstavu hub, jejíž součástí byla také
odborná přednáška, nechyběly ukázky leteckých modelů, trenažér
jachtingu, stánek chráněné dílny Prosaz, ukázka masáže nevidomým
masérem či řemeslné dílničky pro děti. Zkrátka, kdo přišel, určitě
nelitoval.
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Nadace Komerční banky a. s.
– Jistota
pomáhá...
Mnohokrát děkujeme Nadaci Komerční banky a.s. – Jistota!
V úterý 12. listopadu nás její zástupci navštívili se „šekem“
na 100 000 Kč na výcvik asistenčního psa pro Nikolku. S nimi
přijela také naše dobrovolná spolupracovnice Ivana Hagarová,
která pro nás napsala projekt do Nadace KB Jistota, a díky níž
jsme oněch sto tisíc obdrželi.
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Dobrovolnický den

Letiště Praha

Mnohokrát děkujeme zaměstnancům Letiště Praha, kteří u nás byli
poprvé a moc nám pomohli pří úklidu našeho psího zázemí.
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Staropramen

Community Days

Jsme nesmírně rádi, že se zaměstnanci pivovarů Staropramen stali
našimi věrnými pomocníky. Moc a moc děkujeme!
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Putování s huculem
Podle vzoru komediantů 19. století putují v létě členové Divadelního spolku Ty-já-tr po Kokořínsku od vesnice k vesnici s povozem taženým dvěma koňmi a hrají divadlo.
Vstupné je dobrovolné, vybírají tzv. do klobouku. Výtěžek vždy věnují na charitativní účely. Letos věnovali výtěžek nám na výcvik asistenčních psů. Na „Putování s huculem“ se děti a mladí lidé vydali letos
již po jednadvacáté. Akce vychovává účastníky (i diváky), jak k divadelním dovednostem, tak především k charitativnímu cítění a poznání,
jaké handicapy mohou lidé řešit a jak je jim možné pomoci. V kasičce,
kterou nám věnovali, bylo krásných 17 076 Kč a 2 eura.
Moc a moc děkujeme!
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Dobrovolnické dny
Komerční pojišťovna
Mockrát děkujeme zaměstnancům Komerční pojišťovny, že nám
pomohli zvelebit náš areál. A nezůstalo jen u toho, oni k nám dokonce
z vlastní iniciativy pozvali děti z dětského domova v Berouně
a uspořádali pro ně zábavu včetně skákacího hradu. Za nás i za děti
z Berouna ještě jednou děkujeme.
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Kalendář
Helppes 2020

Ten musíte mít! Nástěnný hvězdný kalendář na rok 2020 se
nám letos obzvláště povedl. Za 400 Kč (+ poštovné) si ho můžete
objednat na dobírku na adrese: pomahame.helppes.cz/kalendar/
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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 kyselejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je v případě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti a jiskřivosti, 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 mohli 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.
16

Helppsík

Po roce jsme opět
zavítali do Ostravy

Dětský rehabilitační stacionář
nabízí komplexní zdravotnické
a sociální služby.
Hlavním cílem stacionáře je
zabezpečení včasné diagnostiky
a léčby dětí s riziky v raném období. Jde převážně o děti s různými formami mozkové obrny,
s vrozenými vývojovými vadami,
stavy po úrazech mozku a pohybového aparátu. Pacientům je zajištěna komplexní péče odborníky s využitím všech dostupných
léčebných metod s cílem ovlivnit zdravotní stav natolik, aby mohla
být zajištěna včasná a kvalitní integrace postižených i jejich rodin
do zdravé populace. Každému dítěti je poskytována požadovaná
péče podle individuálního plánu. Jsme moc rádi, že mezi metody,
které pomáhají, patří také naše canisterapie. Děkujeme za pozvání.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Znáte vánoční zvyky v zahraničí?
1)

V předvánoční době chodili lidé v německých městech
na trhy už ve středověku. Hlavně proto, aby se zásobili
na dlouhou zimu. Z nich pak vznikly klasické vánoční trhy,
jak je známe dnes. Jaký je nejstarší německý vánoční trh?
a) Bautzen
b) Dortmund
c) Drážďany

2)

Děti v Dánsku věší na stromeček švédské vlajky a nezadaní mládenci a slečny se těší na mandličku ukrytou v rýžové
kaši. Dánové mají stromeček i štědrovečerní večeři – není
to však kapr. Na onen očekávaný večer ale dospělí „trénují“
už od prvního pátku v listopadu. Tehdy totiž vychází „julebryg“. Co je to?
a) Je to knížka tradičních vánočních písní a zvyků, pranostik,
receptů, tanců i vtipů, při které se rodiny baví až
do Štědrého dne.
b) Z lesa vychází zlý skřítek „julebryg“, který se bojí světla
a hluku. Dánové ho vyhánějí zpět do tmy rozsvěcením
stromků, písněmi a dupáním při tanci kolem vyzdobených
stromečků.
c) Každý větší pivovar v Dánsku vydává vlastní verzi
vánočního piva „julebryg“ s vyšším obsahem alkoholu.
Věrna své pověsti se většina populace v den vydání
julebrygu zpije do němoty.

3)

Napsat dopis Ježíškovi a dostat od něj odpověď, to je speciální služba pro děti, kterou každoročně nabízejí pošty v Česku, Rakousku nebo třeba na Slovensku. Na Slovensku čeká
Ježíšek – nebo vlastně Ježiško – na adrese 999 99 Ježiško.
Kde byste našli slovenskou „vánoční poštu“?
a) v Považské Teplé
b) v Stratené
c) v Rajecké Lesné
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4)

Ve které blízkovýchodní zemi žije největší počet místních
křesťanů, kteří slaví Vánoce ve stejnou dobu, jako se slaví
v České republice?
a) v Egyptě
b) v Saúdské Arábii
c) v Libanonu

5)

Italským dětem rozdává dárky čarodějnice Befana. Hodným dává do punčochy ovoce a sladkosti, zlobivým uhlí.
Přilétá na koštěti komínem. Kdy?
a) 24. prosince
b) 1. ledna
c) 6. ledna

6)

Rusko je otčinou dědy Mráze – obdoby amerického Santa
Clause. Jeho ruský kolega už v prosinci začíná svou velkou
novoroční jízdu na saních po ruských městech. Hlavní ruský děda Mráz má své pohádkové sídlo, internetové stránky,
a dokonce i svou televizi, která jmenuje příznačně Mráz.
Víte, ze kterého města se děda Mráz každý rok vydává
na svou pouť?
a) z Moskvy
b) z Novosibirsku
c) z Velikého Usťjugu

7)

U štědrovečerní večeře v Brazílii, která se jí o půlnoci z 24.
na 25. prosince, nechybí na stole ovoce, ořechy, hrozinky,
vaječné smaženky rabanadas, italská vánoční buchta panettone nebo salát salpicão. Nechybí samozřejmě ani maso –
často se objevuje „chester“. Co je to?
a) vykrmený kapr, dovezený anglickými obchodníky z jezer
v hrabství Ceshire
b) pečené kuře, dodávané na trh jedinou firmou a chované
podle tajného návodu
c) žebírka ze selátka marinovaná ve worchesterské omáčce
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8)

Chorvaté jsou silně katolického vyznání, Vánoce proto chápou jako svátky víry, lásky a především oslavy narození
Krista. Na příchod Ježíše se připravují týdny, a patří k nim
kromě mší, stromečků a slavnostních pokrmů také dárky.
Kdo v Chorvatsku nosí dárky a kdy si je děti otevírají?
a) Ježíšek. Otevírají se po slavnostní štědrovečerní večeři,
která se podává až kolem jedenácté večer. Po otevření
dárků odcházejí všichni na půlnoční mši.
b) Děda Božičnjak. Děti si mohou dárky otevřít 25. prosince
na Boží hod po návratu z půlnoční mše, nebo ráno
po probuzení.
c) Děda Mráz. Dříve děti dostávaly o Vánocích jen ovoce,
oříšky nebo čokoládu. Dárky pak nosil do škol a do firem
děda Mráz v poslední dny roku.

9)

Vánoční nadílka je ve Španělsku v posledních letech v mnoha rodinách o trochu skromnější. Stále častěji se tam dávají
pod stromeček i peníze. Španělské děti se ale na svátky těší
stejně tak jako v jiných zemích. Kdo a kdy ale vánoční dárky ve Španělsku nosí?
a) je to Papa Noel (obdoba našeho Ježíška), a to 24. prosince
večer
b) jsou to tři králové, a to 5. ledna večer nebo 6. ledna ráno
c) obě možnosti jsou správně, dárky nosí Papa Noel i tři
králové

10) Posledním vánočním dnem je ve Francii svátek Tří králů.
Milují ho zejména děti, protože na ně čeká jedno sladké překvapení. Jaké?
a) na Tři krále dostanou všechny francouzské děti kornout
plný bonbónů. Jde o tradici, která pochází z Alsaska
b) maminky pečou galette de Rois. Koláč se rozloží
a v jednom dílku je schovaná figurka – nejčastěji černého
krále. Kdo ji najde, dostane na hlavu papírovou korunku
c) rodiče berou děti do cukrárny a v tento den jim musí splnit
přání – kopit jim vše, na co děti ukážou prstem.
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Řešení:
1a) První zmínka o budyšínském vánočním trhu je z roku 1384. Tento
trh v Horní Lužici je proto nestarším trhem v Německu; 2c); 3c); 4c)
zhruba 20 % libanonské populace (celkem asi 1,2 milionu lidí) jsou
křesťané, kteří patří k církvím západního ritu, převážně k místní církvi
maronitské. Maronité tak slaví Vánoce 25. prosince; 5c) pověst říká,
že Befana při narození Ježíše hledala Betlém, ale protože ho nenašla,
tak ho prý hledá dodnes. V noci z 5. na 6. ledna se na většině italských
náměstí rozzáří ohně, uprostřed kterých je umístěna dřevěná Befana.
Pro Italy je to velké povyražení. 6. ledna vyrážejí lidé do ulic, děti tu
koledují a dostávají od dospělých drobné dárečky a sladkosti, 6c) Veliký
Usťjug leží ve Vologodské oblasti. Samotný dům dědy Mráze najdete asi
11 km za městem v borovicovém lese. Právě odtud se každoročně koncem
prosince vydává do Moskvy, aby rozsvítil hlavní vánoční stromeček Ruska
– „Jolku“ na Rudém náměstí; 7b) kuře chester dodává na trh od roku
1982 jediná firma Perdigão. Je chráněné ochrannou známkou, pochází
od americké šlechtitelské firmy a nahrazuje na vánoční tabuli tradiční
kuře nebo krůtu; 8b); 9c); 10b).

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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Kalendář akcí, které jsme letos už stihli...
18. 12.	Canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb Na Neklance
12. 12. Canisterapie ve stacionáři AKORD
11. 12. Vzdělávací program pro ZŠ Mezi školami
9. 12. Vzdělávací program pro ZŠ Mládí
7. 12. VIII. Sjezd Českého kynologického svazu
30. 11. Mikulášská pro všechny hodné (i zlobivé) pejsky
27. 11.	Canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb Na Neklance
27. 11.	Vzdělávací program pro studenty Střední průmyslové školy elektrotechnické
v Pardubicích
21. 11.	Vzdělávací program pro studenty 2. ročníku bakalářského oboru ergoterapie
16. 11. Trénink s klienty, kontrolní den psů ve službě
15. 11. Dobrovolnický den Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
14. 11. Canisterapie ve stacionáři AKORD
11. 11.	Seminář „Nebojme se autismu – Úvod do práce a komunikace s osobami s PAS“
30. 10.	Veletrh Rehaprotex – workshop na téma pozitiva asistenčních psů
29. 10. Vzdělávací program pro děti z příměstského tábora
25. 10. Dobrovolnický den Komerční pojišťovny
24. 10.	Canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb Na Neklance
22. 10. Workshop „Tisíc nápadů pro budoucnost“
22. 10. Canisterapie v dětském rehabilitačním zařízení Ostrava
21. 10.	Převzetí výtěžku z benefičních představení „Putování s huculem“ od divadelního
spolku Ty-já-tr
17. 10. Canisterapie ve stacionáři AKORD
12. 10. Pohovory se žadateli o asistenčního psa
9. 10.	Vzdělávací program pro MŠ YMCA, Praha
3. 10.	Mezinárodní konference Antidiskriminační zákon 2009–2019 10 let k férovosti
2. 10. Vzdělávací program pro MŠ Montessori Botička
1. 10. „Česko a jak dál?“ – veřejná diskuse k vzdělávání v ČR
28. 9. Svatováclavské slavnosti MČ Praha 13
25. 9. Dobrovolnický den Letiště Praha
17.–18. 9. Community Days Staropramen
10.–18. 8. Rekondiční pobyt pro klienty Helppes
24. 7. Canisterapie pro seniory v DSS Na Neklance
10. 7.	Vzdělávací program pro děti z příměstského tábora – Dům dětí a mládeže hl. m.
Prahy
3. 7. Canisterapie ve stacionáři AKORD
20. 6. Setkání s RSJ
19. 6. Canisterapie pro seniory v DSS Na Neklance
13. 6. Charitativní bazar ZŠ Jarov
11. 6.	Vzdělávací program pro žáky 4. tř. ZŠ Nepomucká, Praha 5
8. 6.	Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních a vodicích psů 2019
7. 6.	Dobrovolnický den – FLEETCOR pro Helppes
6. 6. Dobrovolnický den – projekt Zapojím se
6. 6. Převzetí šeku od reklamní agentury AgE
5. 6. Canisterapie ve stacionáři AKORD
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1. 6.	Trénink s klienty – účastníků mistrovství, kontrolní den psů ve službě
29. 5. Vzdělávací program pro děti ze ZŠ Jarov
27. 5. Vzdělávací program pro žáky Gymnázia, Praha 9
24. 5. Dobrovolnický den – Hewlett-Packard pro Helppes
23. 5.	25 let společnosti Rossmann v ČR – galavečer Palác Žofín
23. 5.	Canisterapie pro seniory v Domě sociálních služeb Na Neklance
22. 5. Vzdělávací program Svaz TP Praha – Kbely
18. 5. LEGENDY 2019
17. 5. Dobrovolnický den – projekt Zapojím se + Siemens
15. 5. Veletrh sociálních a návazných služeb Praha 10
14. 5. Žižkovské divadlo Járy Cimrmana – Afrika pro Helppes
9. 5. Canisterapie ve stacionáři AKORD
6. 5. Vzdělávací program pro děti z Riverside School
4. 5. Pohádkový les MČ Praha 5
29. 4. Vzdělávací program pro děti MŠ Šilhova, Blatná
26. 4.	Valná hromada Asociace veřejně prospěšných organizací ČR
25. 4. Vzdělávací program pro děti ZŠ Malostranská, Praha 1
17. 4.	Vzdělávací program pro studenty pro studenty 2. ročníku oboru sociální činnost
SOŠ Kavčí Hory, Praha 4
13. 4. Pohovory se žadateli
10. 4. Canisterapie ve stacionáři AKORD
6. 4. Trénink s klienty, kontrolní den psů ve službě
21. 3.	Seminář s Luckou Gabrielovou pro zaměstnance Helppes – 2. část
21. 3. Statečné psí srdce 2018
18. 3.	Seminář s Luckou Gabrielovou pro zaměstnance Helppes – 1. část
16. 3. Film Legends Museum Praha
13. 3. Canisterapie ve stacionáři AKORD
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. třídy 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

Vše důležité najdete na
www.helppes.cz
nebo na 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 svým příbuzným,
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které
máte rádi k Vánocům?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Dárek, který potěší...
Tričko přece užije každý… a jeli 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.
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

Rozhodují
činy.
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Někdy ten
život není úplná psina,
ale hlavně abychom byli
zdraví!
PF 2020

Přátelé,
to je z letošního čtvrtého 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 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
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