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Helppsík
Obecně prospěšná společnost Helppes – Centrum
výcviku psů pro postižené o. p. s. vám letos nabízí
své druhé číslo čtvrtletníku Helppsík. Pojďte si
s námi přečíst, co se událo nového...
®

Rok se sešel s rokem a my
máme tu čest Vás opět pozvat
na naše unikátní republikové
šampionáty ve výcviku
asistenčních a vodicích psů.
Podrobněji na následující
straně...

POZVÁNKA
Mistrovství České republiky ve výkonu
asistenčních a vodicích psů 2022
4. června 2022
Místo konání: výcvikový areál Helppes – Praha 5 Motol,
Plzeňská ulice (proti hotelu Golf a STK)
Spojení: tramvají č. 9 a 10 na zastávku „Hotel Golf“
Zahájení: 10:00 hodin
Vyhlášení: cca 15:00 hodin
Rozhodčí: posuzují proškolení a nezávislí rozhodčí Klubu
speciálního výcviku ČKS
Občerstvení: zajištěno na místě
Podmínky pro vstup: majitelé psů musí předložit očkovací
průkaz či pas psa s platným očkováním proti vzteklině, psince,
parvoviróze, psincovému kašli a hepatitidě
Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů je jedinou
soutěží svého druhu nejen v České republice, ale i na světě. Soutěže
se konají ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku ČKS
a Českým kynologickým svazem pod záštitou radního MČ Prahy 5
JUDr. Petra Lachnita
Bližší informace: helppes.cz, www.facebook.com/helppes/
telefon: 603 769 864, 739 074 968

Hlavní sponzoři a dárci soutěží

Jarní úklid v Helppes zahájen
Jaro je v plném proudu a s ním i jarní úklid a obnova našeho
výcvikového areálu, který slouží jako škola a internát aktuálně
pro 48 psích studentů a štěňat. Jeho údržba a provoz něco stojí.
Každý rok zabezpečujeme opravy venkovních i vnitřních výcvikových prostor i psích pokojíčků. Nezapomínáme ani na revitalizaci
venčícího prostoru, což v praxi znamená odstranění znečištěné vrstvy písku, dezinfekci celého prostoru a navezení nového, čistého písku za 42 000 Kč.
Také náklady na energie pro náš areál představují finanční zatížení, a to ročně v hodnotě 310 000 Kč. A pak nesmíme zapomínat
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na naše psí asistenty. Pro každého z nich potřebujeme postroj, obojek, vodítko, psí známku, antiparazitika, pelíšky i hračky.
Budeme Vám proto velmi vděční, když se přidáte k úklidu s námi
a podpoříte obnovu a revitalizaci našeho areálu, stejně jako nákup
vybavení pro naše psí studenty jakoukoli finanční částkou – číslo
našeho účtu je 175188017/0300.
Děkujeme!

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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Když u nás zaťuká
uchazeč o super psa
Před nedávnem u nás opět proběhly vstupní pohovory se žadateli o psí super pomocníky. Jakmile se dozvíme o novém uchazeči
o psího parťáka, pozveme ho k nám na první setkání a vstupní
pohovor, kde s ním probereme veškeré otázky a podmínky.
Naše psycholožka, lékařka psychiatrie a sociální pracovnice společně s metodiky výcviku a pracovníky v sociálních službách vysvětlí
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uchazeči vše potřebné ohledně příchodu psího
pomocníka do rodiny. Uchazeč je seznámen
se změnami, které jemu a jeho rodině pejsek
přinese, a také s veškerými povinnostmi,
které bude vůči psímu pomocníkovi a předávající organizaci mít.
Pokud je žádost přijata, zašleme uchazeči rozsáhlý dotazník, abychom se dozvěděli
co nejvíce informací o jeho postižení, o prostředí,
ve kterém žije, a také o stylu jeho života. To vše je zapotřebí pro
výběr toho nejideálnějšího pejska, který bude přesně odpovídat potřebám a požadavkům uchazeče.
Ve chvíli, kdy se psí pomocník dostane do výcviku, se i klient učí
všemu tak, aby s pejskem na konci tvořili efektivní a fungující tým.
V závěrečné fázi výcviku se klient již setkává a seznamuje se svým
čtyřnohým protějškem.
Po absolvování závěrečné zkoušky následuje předání psa klientovi. Za dozoru trenéra, popřípadě fyzioterapeuta či lékaře, je klient
se svým novým psím asistentem secvičován ve výcvikovém domě
a v místě svého bydliště. Secvičování je zakončeno úspěšným složením Testu chování psa na veřejnosti (testu přístupnosti) podle mezinárodních standardů, který je povinný pro certifikaci týmu klient
– pes, a kde klient se psem prokáže, že spolu tvoří již perfektně sehranou dvojici. My jsme jim samozřejmě kdykoli plně k dispozici
po celou dobu jejich soužití.
Víte-li o někom, komu by asistenční pejsek ulehčil život, předejte
mu na nás e-mail info@helppes.cz

Více informací se dozvíte na
www.helppes.cz
nebo
facebook.com/helppes
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Co má na starost koordinátor?
Když děláte práci, která vás naplňuje, můžete mluvit o štěstí.
Od března 2022 máme v Helppesu novou pozici, a to koordinátor
výcviku a výchov štěňat. Někdo by řekl, že práce snů. Co to vlastně obnáší taková práce koordinátora?
Je to funkce s krásným názvem. Koordinátor má na starosti přibližně
třicet báječných vychovatelů, kteří připravují naše budoucí super
hrdiny na jejich důležité poslání a soužití se svými klienty. Zatím
neví, jakou budou mít specializaci, ale musejí se naučit všemu důležitému. Socializovat se a naučit se základům poslušnosti.
Naši vychovatelé se svým svěřencům věnují téměř nepřetržitě.
Chodí s nimi do práce, na nákupy, jezdí s nimi i na dovolenou. Koordinátor plánuje setkání a tréninky, které se snaží zaměřit především
na to, co je potřeba procvičit, případně co dělá štěňatům problémy.
Takže trénujeme chůzi po schodech od těch nejjednodušších kamenných až po ty průhledné, roštové a točité. Štěňata se musejí naučit
jezdit na travelátorech, eskalátorech, výtahem a také na plošině pro
vozíky a kočárky. Musejí zvládnout veškeré povrchy, včetně roštů,
různých kanálů, ale i plechovou či skleněnou podlahu. Nesmějí reagovat na zvířata, musejí zvládat veškeré nárazové, ale i vysoké zvuky. Podporujeme je v podávání předmětů z různých materiálů a v tahání se o ponožky, rukavice a jiná přetahovadla. V rámci výchovy
se štěňata naučí jezdit všemi dopravními prostředky. Jezdí bravurně
i přívozem, vlaky s vysokými nástupními schůdky, umí procházet
soupravou vlaku mezi vagóny. Je těžké vymyslet, co bychom mohli
ještě vyzkoušet. Ještě, že nemáme v Praze kabinkovou lanovku. Asi
budeme muset vyrazit na Sněžku.
Při trénincích se pohybujeme dost často v okolí Anděla, Smíchovského i Hlavního nádraží, kde je vše, co potřebujeme. Ale vyrážíme
i do Podolí, do Nuslí, Vršovic a dalších městských částí. Nejtěžším
cvikem je pro studenty vydržet pár minut v klidu a nic nedělat. Oni
zkrátka chtějí pořád pracovat. Pro některé je těžké ignorovat jiné pejsky, tak rádi by si s nimi hráli a občas zazlobí u nějaké nalezené dobBulletin pro příznivce asistenčních psů7

roty. Ale jak vychovatelé, tak i naše štěňátka jsou úžasní a je radost
se s nimi setkávat a pracovat.
Za odměnu jsme vyrazili i do ZOO. No, samozřejmě jsme si
po cestě do ZOO potrénovali, vyzkoušeli všechny možné dopravní
prostředky včetně přívozu. V ZOO jsme pozorovali guarézy, plameňáky, slony, žirafy. Nejvíce vzrušující bylo asi
setkání s vlkem,
kdy se navzájem
pozorovali přes
sklo, a nikdo nechápal, že se nemůžou očichat.
Vlk byl nervózní,
no aby ne, nebylo se čemu divit,
když tam kousek
8
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od něj ve výběhu ležel pořádný kus masa a asi měl strach, aby o něj
nepřišel, protože naši junioři vypadali dost hladově. Ani vychovatele
jsme neošidili, dali jsme si nějaké dobroty a kávu, pejsci si odpočinuli, dobili baterky a mohli jít další kolo. Měli jsme ideální počasí,
takže jsme si to všichni moc užili.
Velké poděkování patří ZOO Praha za umožnění volného vstupu
vychovatelům a našim juniorům ve výcviku, děkujeme.
Při dalším setkání jsme vyrazili na výlet na Karlštejn. Jeli jsme
vlakem. Po cestě k hradu jsme si prohlédli muzeum betlémů. Bohužel pejsci do hradu nesmějí, ale navázali jsme jednání s panem
kastelánem Ing. Lukášem Kunstem a uvidíme, třeba se na hradech
a zámcích zablýská na lepší časy a asistenční a vodicí psi budou
moci i na prohlídky. Při zpáteční cestě jsme si zašli na oběd do re-
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staurace a na cvičiště Základní kynologické organizace Lety, kde
jsme potrénovali přivolání a poslušnost. Podél Berounky jsme pak
došli do Dobřichovic a vlakem se vrátili do Prahy.
To je práce koordinátora. Zní to růžově, samozřejmě je to i mnoho
hodin plánování, domlouvání tréninků, schůzek a odpovědí na dotazy a řešení problémů, ale stojí to za to! Největším přáním je, aby
naši vychovatelé jednou, až nastane doba a naposledy odvezou svého budoucího superhrdinu
do Helppesu, tak aby neodjeli
domů sami, ale s dalším čtyřnohým chlupatým štěstím,
které potřebuje lásku, trpělivost, ale i důslednost a jasné
vymezení hranic. Protože jen
tak se z krásného, miloučkého štěňátka může stát úspěšný
superhrdina.
Mgr. Michala Knížová
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Digitální občanka
pro asistenční psy

Věděli jste, že už i asistenční psi mohou mít svou
digitální „občanku“? Mezinárodní organizace Assistance Dog International
(ADI) poskytuje organizacím zabývajícím se výcvikem asistenčních a vodících psů akreditaci, která zaručuje kvalitu výcviku
takových psů. Držitelem této akreditace je i Helppes.
Aby mohl držitel vycvičeného psa prokázat svému okolí, že jeho psí
parťák prošel schváleným výcvikem, a tedy je schopen se podle toho
vzorně chovat a plnit úkoly hodné asistenčního psa, může si od roku
2022 pro svého čtyřnohého pomocníka nechat vystavit digitální
identifikační kartu. Tuto kartu získají jen psi, kteří splňují závazné
standardy ADI a spadají pod ověřenou akreditovanou organizaci.
Zmíněná karta
má mezinárodní platnost a je
možné si ji stáhnout do mobilu.
Zahrnuje pak fotografii klienta se
psem, jeho kontaktní údaje, číslo
licence psa, číslo
mikročipu, datum složení testu
veřejného přístupu ADI a kontakt
na akreditovanou
organizaci, která
psa vycvičila. Psi
držící tuto kartu mohou vstupovat do míst, kam jiná zvířata nemohou, a to např.
na palubu letadla po boku svého páníčka či paničky.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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4 tlapky pro 2 srdíčka
Helppes dokázal pomoci již stovkám lidí s handicapem. Rádi bychom vás požádali o finanční pomoc pro rodinu, kde náš Super
pes bude pomáhat hned dvěma sestrám.
Jana a Sára jsou dvě sestry z trojčat, obě se potýkají s mentálním
postižením a dětskou mozkovou obrnou. Mentální vývoj Jany se zastavil na úrovni tříletého dítěte, Sára je na vozíčku. V důsledku dlouhého pobytu v inkubátoru u ní došlo také k poškození sítnice a Sára
zůstala nevidomá. Obě holky potřebují soustavnou péči.
Pomozte nám finančním příspěvkem vycvičit asistenčního psa,
který pomůže v denním životě Sáře a Janě a odlehčí už tak náročný
život celé rodině. Výcvik asistenčního pejska vyjde na 300 000 korun. Děvčata i my vám budeme vděčni za jakýkoli finanční příspěvek – číslo našeho účtu je 175188017/0300.
Děkujeme!

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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Když se vir zamiluje do Vašeho psa
Neodvratně přichází období viróz. Podobně jako nám lidem se
prochladnutí a virózy nevyhýbají ani našim psím parťákům.
Proto jsem pro pejskaře sepsala pár informací, jak takovému
onemocnění u psa předcházet, případně jak s ním v případě propuknutí nemoci bojovat.

Prevence
Důležité je psa v chladnu nikde nenechat dlouho na jednom místě
(např. uvázaného u obchodu), „nezakecat“ se na půl hodiny se sousedkou, kdy pes je nucen být na jednom místě, nenechat psa ležet
v průvanu, u vstupních dveří, zabránit promoknutí apod.
U psů krátkosrstých, miniaturních, starých a nemocných je vhodné na delší vycházky používání zateplených vest a overalů. U psů
mladých a zdravých by naopak takovéto teplé oblečky mohly být
kontraproduktivní.
V období od podzimu do jara je vhodné zvyšovat u psů imunitu
navýšením přísunu vitamínových doplňků, zejména vitamínu C, zeleniny a ovoce.

Když už se nemoc projeví
Nachlazení má často velmi lehký průběh, kdy stačí omezit délku
doby procházek, vynechat výcvikové aktivity, případně psu podávat
jitrocelový sirup. Ten většině psů velmi chutná a nemají problém ho
přijímat. Pokud rýma, kašel a výtok z očí, které bývají typickými
příznaky nachlazení, přetrvávají déle než týden, nebo si majitel není
jistý zdravotním stavem svého psa, je nutné se obrátit na veterinárního lékaře.

Viróza jménem „psincový kašel“
Mezi nejčastější psí sezónní virózy patři parainfluenza, známější pod
názvem psincový kašel. Jedná se o akutní infekční zánět průdušnice
a horních cest dýchacích. Jeho typickým projevem je kašlání, které
vypadá, jako by měl pes něco dráždivého v krku, co se snaží vykašlat. Často se zejm. zpočátku projevuje ve chvílích, kdy pes jde
14
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z klidu do aktivity, nebo je v mírném tahu na vodítku. I zde většinou
postačí zvýšené dávky vitamínů, zeleniny, ovoce a jitrocelový sirup.
Proti tomuto onemocnění je nejlepší prevencí očkování psa. Prevencí v období největšího výskytu psincového kašle je také vyhýbat
se setkávání Vašeho psa s cizími psy, zamezit půjčování si hraček
mezi psy, vzájemnému očuchávání se a olizování se s cizími, zejména neznámými psy apod.
POZOR – nikdy nepodávejte psovi lidské léky. A stejně jako
u běžného nachlazení, i v případě psincového kašle, pokud problémy trvají déle nebo se vám zdají závažnější, obraťte se co nejrychleji
na veterinárního lékaře. Pokud je psincový kašel včas podchycen,
není nebezpečný, neléčený ale může znamenat i rozvinutí se do zápalu plic, který může psa ohrozit i na životě.
Přejeme Vám i Vašim psím kamarádům krásné jarní procházky
bez prostydnutí!

Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Víte, co to
jsou pranostiky?

Pranostiky jsou drobné út
vary lidové slovesnosti. Předpovědi týkající se určitých
dnů či období, obzvláště
ve vztahu k zemědělství a počasí. V širším významu patří mezi pranostiky také různá rčení
týkající se hospodářství. Na počátku 21. století se pranostiky stále
užívají například v předpovědích počasí či různých „receptářích“.
Pojďme si připomenout některé pranostiky, které se týkají nadcházejících měsíců…
KVĚTEN
•
•
•
•
•
•
•

Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj.
Deštivý květen – žíznivý říjen.
V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají.
Suchý květen – mokrý červen.
Na mokrý květen přichází suchý červen.

ČERVEN
•
•
•
•
•
•

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
Co červen nedá do klasu, červenec nažene v času.
V červnu-li zamrazí, úroda se zkazí.
Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.
Červen mokrý a studený, bývají žně vždy zkaženy.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.

ČERVENEC
•
•
•
•

Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
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Víte, jak se zachovat...?
Víte, jak se zachovat při setkání se čtyřnohým pomocníkem
a jeho pánem? Níže popsané sedmero Vám dá návod.
a Člověk se zdravotním postižením si opatřil psího pomocníka
pro zvýšení své samostatnosti, proto se nesnažte nahrazovat svou pomocí práci psa a hlavně nikdy osobu s asistenčním či vodicím psem
odnikud nevykazujte. Odepírali byste tím vstup držiteli psa – osobě
s postižením, a to je protiprávní.
a Nikdy psa nevyrušujte v jeho práci: nevolejte na něj, nemlaskejte, nepískejte, nesahejte, nehlaďte ho.
a Pokud si chcete psího pomocníka pohladit, vždy se zeptejte jeho majitele a nemějte mu za zlé, pokud vám to nedovolí – má
k tomu určitě pádný důvod. Uvědomte si, že pes nepracuje pro člověka s postižením pouze na základě svého výcviku, ale především
na základě jejich vzájemného vztahu. Svou touhou po kontaktu se
psím pomocníkem byste mohli negativně ovlivnit jeho práci a ohrozit tak bezpečnost osoby, která je na pomoci psa závislá.
a Nikdy psí pomocníky nekrmte bez vědomí jejich majitelů –
neznáte zdravotní stav psa a nevíte, zdali pes nemá přísnou dietu
a mohli byste, byť v dobrém úmyslu, vážně poškodit zdraví psa.
a Potkáte-li osobu se zdravotním postižením v doprovodu psího průvodce a jdete s vlastním psem, zamezte kontaktu psů a nikdy
nedovolte vašemu psu psího pomocníka obtěžovat a rozptylovat.
a O tom, jak se chovat k osobám se zdravotním postižením i jejich psím průvodcům, poučte také své děti – psí pomocníci i jejich
paničky a páníčci vám za to budou vděční.
a Řádně vycvičený psí pomocník vás nikdy nekousne, ani když
mu v dopravním prostředku nechtěně šlápnete na tlapku. V této si
tuaci nezačněte chlácholit psa, ale oznamte to jeho majiteli, aby věděl, proč např. pes uskočil.
Všem, kteří jste dočetli až sem, už teď velice děkujeme za to, že
berete tyto zásady na vědomí.
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Křížem krážem křížovkou
„Zpočátku jsem byl úplně normální štěňátko, pes jako každý
jiný. Ale brzy jsem začal zčistajasna strašně růst, takže mi byla
i bouda malá. Moje člověčí kamarádka Ája přesvědčila maminku s tatínkem, aby si mě i přesto nechali. Proto mi tatínek postavil zděnou obří boudu. No, a s Ájou jsme tak
mohli prožívat neskutečná dobrodružství.“
Maxipes Fík, československý animovaný televizní seriál z roku 1975 a 1982, vypráví příběhy mluvícího inteligentního psa a holčičky Áji
(Alenky). Původně se jmenoval Rek, malá Ája
však neuměla ještě říci „r“, a tak mu říkala Fek.
Tatínek pravil, že mu potom může klidně říkat
Fík, toto jméno mu nakonec zůstalo.
Autorem scénáře je spisovatel Rudolf Čechura, který také učil v bývalé vesnici Ahníkov
u Kadaně, kam proto umístil bydliště pohádkové dvojice. Příběhy nakreslil Jiří .............
(1. tajenka), postavičky mluví hlasem herce Josefa Dvořáka, hudbu
složil Petr Skoumal. Vzniklo celkem 26 dílů ve dvou sériích, navíc
silvestrovský speciál „Maxipes Fík filmuje“.
Premiéru prvního dílu odvysílal pořad Večerníček v neděli 2. prosince 1976. Ve druhé sérii s názvem „Divoké sny Maxipsa Fíka“ se
mu v noci zdají neskutečné sny, které každé ráno po probuzení Áje
vypráví. Ocitá se v nich v různých situacích: nejprve povídá například o požárech, v dalších dnech o lupičích, o hledání pokladu nebo
i o nevěstě. Jakpak by si asi počínal jako speciálně vycvičený pes pro
osoby se zdravotním postižením…?
Kadaň od roku 2005 pravidelně pořádá oblíbenou dětskou ...…....
(2. tajenka) Narozeniny Maxipsa Fíka. Ve městě na levém břehu
Ohře prožil své mládí a začal divadelní kariéru Josef Dvořák. A aby
toho nebylo málo: nábřeží je pojmenované po Maxipsu Fíkovi a stojí
na něm i jeho plastika.
18
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Křížovka
Vodorovně: A. Čínské etnikum; způsob barvení tkanin; citoslovce
tišení. – B. Dřívější Polívkova role; umělecké dílo; Pacinovo jméno. – C. Zařízení ke zjišťování rychlosti lodi; mně patřící; stovky.
– D. Velký papoušek; kód Itálie; pohyb kyvadla. – E. Hranice; inu;
ledvina (anatomicky). – F. Symetrála; tropický savec; špatnost. –
G. Zkratka naší nejstarší univerzity; kredit; iniciály herce Soboty.
– H. Předložka; roky; značka astatu.
Svisle: 1. 1. tajenka. – 2. Bůh lásky; dřívější značka bicyklů. –
3. MPZ Islandu; město na asijském pobřeží Středozemního moře;
včelí obydlí. – 4. Obchodní příručí; ne staré. – 5. Drahý kámen;
znovu. – 6. Ukazovací zájmeno; napříč prostorem; Heyerdahlův
vor. – 7. Části chodidla; jméno zpěvačky Fitzgeraldové. – 8. 2. tajenka. Pomůcka: Am, komi, ša.
Autor: (mk)
Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit svým příbuzným,
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které
máte rádi, k narozeninám, svátku nebo jen tak?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Dárky, které potěší...
…stejně tak jako tričko 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 výše uvedeného máme aktuálně
v nabídce spoustu dalších věcí s logem
Helppesu. Podívejte se na naše stránky, možná vás
budou inspirovat a našim klientům pomůžete.
Objednat si je můžete mailem na adrese
reklamnipredmety@helppes.cz

Bulletin pro příznivce asistenčních psů
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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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Taky to cítíte?
Co to může být???

Přátelé,
to je z letošního druhého 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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