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Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s. 
vám letos nabízí druhé vydání svého čtvrtletníku Helppsík. Během 
předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí, ale asi největší radost 
máme z nového zákona, který začal platit od 1. dubna letošního roku   
a umožňuje přítomnost vodicích a asistenčních psů ve zdravotnických 
zařízeních. Více se dočtete na následující straně.

 8. ročník vrcholné soutěže zrakově postižených a jejich vodicích psů 
a 3. ročník vrcholné soutěže majitelů asistenčních psů 

areál výcvikového centra Helppes – Praha 5 – Motol
Plzeňská ulice (proti hotelu Golf a STK)

Spojení: tramvají č. 9 a 10 na zastávku – Hotel Golf
Zahájení v 9:30 hodin. Slavnostní zakončení přibližně v 17:00 hodin.  

Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů je jedinou soutěží tohoto 
druhu nejen v České republice, ale také na světě.

 Veškeré další informace o obou akcích najdete na www.helppes.cz

Helppsík

Dovolujeme si Vás pozvat na

Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů 2012 
a 

Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů 2012

16. června 2012



Nevidomí a těles-
ně postižení si od 
dubna mohou do 
nemocnic přivést 
i své asistenční psy. 

Některá zařízení jsou připravená, jiná si však nedovedou před-
stavit, kdo se bude o zvířata starat. Většinou prý budou spoléhat 
na pomoc rodiny pacienta, třeba v Mělníku by se však případně 
postaral i personál. 

Vodicím a asistenčním psům umožní vstup do nemocnic zákon  
o  zdravotních službách, který začne platit od 1. dubna. Nemocnice 
jsou z toho ale poměrně rozpačité. „Řešíme to na poradě každý týden, 
ale poslední slovo ještě nepadlo. Zákon musíme dodržet, ale součas-
ně nesmíme porušit žádný jiný. Mám na mysli například hygienic-

ké normy,“ řekla 
iDNES.cz mluvčí 
pražského Moto-
la Pavlína Dan-
ková.

Je ale přesvěd-
čená, že se o psy 
nebudou starat 
za městnanci ne-
mocnice. „Pa cient 
musí mít někoho, 
kdo bu de psa ven-
čit a krmit. Mini-
málně musí být 
někdo připravený 
na telefonu,“ do-
dala.

Naproti tomu mělnická nemocnice připouští, že péči by případně 
mohli obstarat i zaměstnanci. „Například o venčení vodicího psa, 
který bývá vždy špičkově vycvičen a vychován, by se staral někdo 
z personálu nemocnice,“ řekla mluvčí Lucie Zikmundová. 

Podle zákona má „pacient se smyslovým nebo tělesným postiže-
ním, který využívá psa se speciálním výcvikem, právo s ohledem na 
svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve 
zdravotnickém zařízení.“ Psem se speciálním výcvikem se přitom 

Do nemocnic mohou 
vodicí i asistenční psi
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rozumí vodicí nebo asistenční pes. Jeho pobytem v nemocnici však 
nesmějí být narušena práva ostatních pacientů.

Nemocnice prý podle prováděcího předpisu zákona upraví vnitřní 
řád. „S největší pravděpodobností by byl takový pacient i s vodicím 
psem ubytován na jednolůžkovém pokoji, protože je nutné dodržo-
vat také práva všech ostatních pacientů,“ dodala.

Stejně budou hospitalizaci řešit v pražské Thomayerově nemocni-
ci. „Jsme na to připraveni už nyní, ale dosud se nám to nestalo. Nebyl 
by však problém vyčlenit pro pacienta se psem samostatný pokoj. 
Péče o zvíře by byla na domluvě, podle možností pacienta,“ popsala 
mluvčí nemocnice Martina Štanclová.

Stejně tak v pardubické krajské nemocnici už nyní s návštěvami 
pacientů s asistenčními psy počítají. „Na vodicího psa není vhodné 
mlaskat, hvízdat, hladit ho, krmit ho nebo na něj mluvit bez vědomí 
majitele,“ stojí v jejich desateru práce s nevidomými.

Psi zlepší náladu a podají popadané věci

Proč mohou být psi pro pacienty přínosem, vysvětlila ředitel-
ka sdružení Helppes Zuzana Daušová, podle které však půjde spíš  
o výjimečné případy. „Pes může pomoci zlepšit psychický stav paci-
entů. Ti díky nim navíc budou soběstačnější, protože když jim něco 
spadne, podá jim to pes a nebudou muset zvonit na sestru,“ přiblížila 
pro iDNES.cz. 

Dodala však, že pacient musí být v takovém zdravotním stavu, že 
se o psa bude moci postarat. „Lidé hospitalizovaní v nemocnicích 
jsou většinou nesoběstační, pak je pro ně pes zbytečný,“ podotýká 
Zuzana Daušová. V legislativě však jeden podstatný nedostatek vidí. 
„Týká se to záchranářů. Když člověk s asistenčním psem zkolabuje 
na ulici, musejí se záchranáři postarat o něj, ale nemají žádnou po-
vinnost naložit při odvozu do nemocnice také psa. Je to ponecháno 
na ochotě lidí. Pokud mohou psi do nemocnice, měli by se dostat 
také do sanitky,“ vysvětlila Zuzana Daušová.

Například pražští záchranáři se asistenční psy snaží do sanitky brát 
už teď. „Když zdravotníci bojují o život pacienta, může být rozru-
šený pes rizikem, pokud to půjde a nebude to zhoršovat situaci, sna-
žíme se psa odvézt. Záleží na vyhodnocení každé situace,“ sdělila 
iDNES.cz mluvčí pražské záchranky Jiřina Ernstová.

Anna Brandejská, server idnes.cz
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Pozn. bulletinu Helppsík: Pod článkem Anny Brandejské se rozvi-
nula diskuse čtenářů. Svým způsobem nám přišla zajímavá. Neto-
lerance a sebestřednost některých diskutujících je v tomto případě 
až obludná. Hrubé gramatické chyby jsme svévolně opravili, stačí 
hrubé názory. Posuďte sami...

► K čemu je postiženému pes v nemocnici, když je tam ošetřující 
personál? Doma, kde je sám, budiž, ale na co v nemocnici? Tam 
stačí přivolat sestru a ani ji nemusí venčit a krmit.

► Asi si dlouho ve špitále neležel... Zdravotní personál je označen 
barevně jak na letadlové lodi podle profesí a činností, ale to také 
znamená, že neudělá ani krok navíc. Takže sestra bude půl dne pře-
kračovat plnou mísu na podlaze, protože vynést ji není její povinnost.

► Rád bych viděl psa, který umí vynést mísu. 

► Rád bych viděl špitál, kde přidělí nevidomému asistenční osobu 
na 24 hodin denně. S tou mísou to byl jen příklad toho, že to nefun-
guje ani u běžných pacientů, natož u takto postižených. 

► Do nemocnic nepatří taky některá jiná zvířata a mají tam pří-
stup i když rozkrádají a demolují inventář a nikdo s tím nic nedělá.

► Typicky okrajová věc, kolik takových případů je ...5 – 10 v ČR 
za rok ???

► My máme kult psů. A personál nemocnic je školený k tomu, aby 
sloužil lidem, nikoli psům.

► Musíš rozlišovat mezi zdravotní pomůc-
kou a sousedovic ne vy chovaným podvraťá-

kem, co na tebe stále štěká...

► Ale ono s těmi psy je to opravdu 
těžké. Jsem svědkem toho, že psi běž-
ně chodí do knihovny (pravda, na ře-
mínku) anebo pobíhají volně po škole. 

A asistenční psi jsou velmi užiteční, ale 
do nemocnic z hygienických důvodů nepa-
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tří, zrovna tak jako ostatní zvířata. To 
máte zrovna tak, jako kdyby černoši  
v Africe si brali asistenční opici 
též do nemocnice.

► Asistenční pes prošel 
dlouhotrvajícím výcvikem, je 
zvyklý zdržovat se v prosto-
rech, nevšímat si cizích lidí  
a okolí a dovolím si tvrdit, že je 
čistotnější než značná část lid-
ské populace.

► Sebečistší pes má chlupy. Takže, 
kdo je alergický na psí chlupy (což rapid- n ě 
u naší populace přibývá), tak má smůlu. Takže by se zdravot-
ní stav pacientů v nemocnici mohl zhoršit, ten pes ty chlupy neztrá-
cí? A to nemluvím o různých roztočích, atd., které mohou přenášet i 
ti nejčistší psi. A jak by se vyřešilo to ochcávání a hovínka v areálu 
nemocnic? Vždyť všude nejsou parky nebo volná prostranství.

► Vy děláte, jako by z nemocnice měla být ZOO. Ty případy budou 
jednotlivosti jednou za uherskej rok. Ve špitále je tolik virů, že psí 
chlup a roztoč je marginálie. A venčení je zcela jednoduché, jako 
kdekoliv jinde na ulici... pytlík a odpadkový koš.

► Je pravda, že venčení psa by mi tvořilo z celého dne tu příjem-
nější část směny.

Sledujte naše internetové stránky 
www.helppes.cz 
naleznete na nich 

veškeré 
aktuální informace
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@ @ @   Mail, který nás moc a moc potěšil… @ @ @

... ještě slíbených pár řádků o soužití Bris s Matýskem: 
Bris funguje jako výborný budíček, dloube do obou 

kluků, dokud nevstanou a má velkou radost, když 
se jí to povede a začne se něco dít.
Matýsek se k ní často chodí tulit, nebo jí aspoň 
dá olíznout ručičku, což se mu moc líbí. Když je 
nemocný, chodí si k Bris lehnout, je vidět, že mu 
to dělá moc dobře. 

Když Matýsek dojí puding nebo kaši, tak 
musíme dát vylízat misky nebo kelímky oběma 

fenkám, to mu připadá hrozně zábavné. Bris ochotně 
podává vzteky zahozené ovladače od televize, pití a další věci.

Taky je to parťačka na procházky a na cesty autem (občas se jí 
Matýsek pokouší i hodit klacík nebo balónek a občas taky dělá sedni 
jako pejsek). Když jsme ji jednou nechali doma, Matýsek se při 
nastupování do auta zeptal: „Kde je pes?“ Tím, mě úplně šokoval, 
protože to byla zatím jeho jediná smysluplná věta. Od té doby sice 
nic dalšího takového neřekl, ale aspoň víme, že to umí :-)

Hezký den, Michaela Binderová
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Na návštěvu do Domova seniorů v pražských Kbelích na Praze 9 
jsme se vypravili 15. února. 

Byl to pro nás i naše pejsky velmi 
příjemně strávený čas a věříme, 
že stejně tak to cítili všichni, za 
kterými jsme přijeli. Že hostitelé 
měli z našich pejsků i z toho, co 
všechno jim předvedli velkou 
radost, a že se o vše velmi živě 
zajímali, můžete vidět také na 
fotografiích. Děkujeme za poz
vání a za mož nost předvést naše 
asistenční pejsky veřejnosti. Je jich 
výcvik není hrazený státem. Jsou 
odkázáni pouze na sponzorské dary.

Zavítali jsme mezi seniory
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Nejprve bych se vám rád představil. Jmenuju se Balů,  (podle toho 
medvěda z pohádky) protože jsem prý stejně velký.  Mám rád lidi, 
děti, své psí kámoše, vodu a jídlo (spoustu jídla).

Minulý rok na jaře mě panička přihlásila na canisterapeutické 
zkoušky, které jsem úspěšně složil právě u organizace Helppes a vy-
sloužil jsem si tak žlutou dečku PES CANISTERAPEUT (je to super 
věc – balím na ni psí i lidské slečny).

Od té doby se chodím pravidelně mazlit a rozdávat radost do sta-
cionáře Akord a do Palaty, což je domov pro dědečky a babičky, kteří 
špatně vidí. Pokaždé se na canisterapii moc těším. Někdy zahřívám 
staroušky v posteli a oni mi přitom vyprávějí o svých pejscích, které 
kdysi měli. Jindy si hraju s dět-
mi – hází mi balonek nebo mě 
vodí na vodítku. Často všech-
ny pusinkuju – to spolehlivě 
rozesměje i tu nejzamračenější 
lidskou tvář.

Kromě canisterapie mám 
v týmu Helppes ještě jednu ve-
ledůležitou funkci – pomáhám 
vychovávat psí pomocníky pro 
lidi, kteří drandí na vozíč-
ku! Panička si totiž nosí prá-
ci domů. Pravidelně se vrací   
s nějakým hafíkem – většinou 
jsou to psí slečny a ještě ke 
všemu blondýnky – ty já mám 
nejraději. Tak začala má ka-
riéra vychovatele asistenčních 
psů (to jsou ti pomocníci vo-
zíčkářů). Všechno, co je musí 
panička naučit, konzultuje nej-

Jak jsem se stal Helppes-psem
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prve se mnou. 
Když k nám 
přijde nějaký 
nováček, tak 
mu s paničkou 
uděláme sou-
kromou před-
váděčku, aby 
viděl,  jak se 
to dělá. Takže 
začnu paničce  
podávat před-
měty, co hodí 
na zem, svlék-
nu ji čepici, 
rukavice, mi-
kinu, ponožky 
a vyzuju boty (jen tak mezi námi – paničku normálně nesvlékám, 
moc dobře totiž vím, že má zdravé ruce i nohy a umí to sama – teda 
občas ji začne svlékat páníček, ale to mě vždycky vyženou do pelíš-
ku, ať prej si žužlám kostičku...). Tohle vše a mnohem víc musí moji 
svěřenci zvládnout. 

Mou nejnovější žačkou je zlatá retrívřice Julka. Přijela i se svou 
sestřičkou Aničkou ze Slovenska z karanténní stanice, kde jim hrozila 
smrt (možná jste o tom viděli reportáž v televizi). Vypadá to, že obě 
děvčata byla celý život zavřená v kotci. Takže Julču učím všechno od 
začátku, jako by byla štěňátko. Už umí chodit venku na volno, jezdit 
v MHD a podávat předměty. Zvládá nakupování v obchoďáku nebo 
chůzi na rušné silnici. Seznámil jsem ji se všemi mými dvounohý-
mi i čtyřnohými kamarády a společně podnikáme dlouhé procházky  
a výlety. 

Julča je šikovná a všechno chápe velmi rychle, tak doufám, že v bu-
doucnu bude velkou pomocnicí a oporou svému novému pánečkovi. 

A já slibuju, že jako správný Helppesák ji všechno pořádně naučím. 
váš Balů
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Byl krásný letní den a ko
lega z řad policejních K9 
nastupoval do pravidelné služby 

výjezdového psovoda. Po převzetí služby od svého končícího 
kolegy se dozvěděl, že služba byla celkem klidná, přes den dvě 
vloupačky do chat a v noci jedna strkanice opilců před hospodou  
a rušení nočního klidu. Všechno uklidnila přítomnost policejního 
psa při zákroku policistů.

Služba začínala jako úklidem kotců, pak troška poslušnosti a zase 
ta administrativa... Poté přichází kolega z kriminálky a dochází 
k dohodě ohledně nočního fyzického střežení chat za pomoci 
služebního psa. Odpoledne je oznámeno na Oddělení policie, že 
opilý manžel fyzicky napadá rodinu a tak přichází ta správná chvíle 
pro použití  služebního psa. Zakročující hlídka policie společně se 

služebním psem vše uklidňuje a opilý pán putuje 
na protialkoholní záchytnou stanici. 

To už se začíná stmívat a na linku 158 je 
oznámeno z jednoho kempu od povodí Berounky, 
že došlo k odcizení peněženky jednomu z hostů 
a pravděpodobný pachatel utekl do lesa. Na 
místo vyjíždí hlídka Oddělení policie společně 
se psovodem a služebním psem Gawinem, který 
vyniká zejména jako stopař.

Při příjezdu na místo si policisté vyslechli 
oznamovatele (nebyl zrovna moc střízlivý), který uvedl, že ten 
zloděj, co mu ukradl peněženku, vypadal jako kovboj. Hlídce policie 
se tomu nechtělo moc věřit, ale budiž – všechna oznámení se musejí 
prověřit. Poškozený určil místo, kudy viděl kovboje utíkat k lesu. 
Kolega K9 uvedl svého parťáka Gawina na stopu a ten po navětření 
pachu sledoval stopu směrem k lesu. Druhý kolega prováděl šetření 
v kempu a byl přesvědčený, že se Gawin z lesa za chvilku vrátí. To 
už se ale stmívalo a v lese nebylo vidět na krok. Psovod se držel na 
konci stopovačky a věřil, že čtyřnohý parťák Gawin všechno vyřeší. 

Cesta lesem trvala skoro hodinu. Vedla po lesních cestách, ale  
i přes nepříjemné pichlavé maliní. Najednou Gawin ztuhnul a začal 
větřit. V dálce byla vidět silueta krmelce. Psovod se se psem potichu 
přibližovali. Když byli asi tak třicet metrů od krmelce dal psovod 
výzvu: „Zde hlídka Policie ČR, opusťte úkryt, nebo bude proti 
vám použit služební pes.“ Jaké však bylo překvapení, když se od 

Šestinohý zloděj



Bulletin pro příznivce asistenčních psů 11

krmelce ozvalo koňské zařehtání. V tom okamžiku bylo jasné, že 
Gawin stopoval zloděje, který měl šest nohou. Poté byl za pomoci 
služebního psa probuzen „kovboj“, který spal na seně v krmelci   
a jaké bylo jeho překvapení, když při bezpečnostní prohlídce byla 
policistou nalezena i odcizená peněženka. K celému případu se 
doznal a uvedl, že v dalším kempu má dluh v hospodě a že peníze 
chtěl použít na zaplacení tohoto dluhu.

Zpáteční cesta do kempu byla tříkilometrová a prošli si ji znovu 
psovod K9 se služebním psem Gawinem a eskortovali s sebou 
„kovboje“ i s jeho koněm k sepsání protokolu a vrácení peněženky 
původnímu majiteli.  

Na „kovboje“ poté čekalo oznámení na přestupkovou komisi 
k Městskému úřadu a na Gawina a jeho psovoda pak malá chvilka 
oddechu, protože již mezitím volal kolega z kriminálky, že si půjdou 
počíhat do chat na dalšího lupínka.  

Druhý den ráno mě kolega po předání čtyřiadvacetihodinové 
služby informovat, jak Gawin vystopoval „kovboje“ a jsem rád, že 
to byl jediný „kovboj“, kterého jsme takto za pomoci policejních psů 
K9 vystopovali a chytili.     

       Mjr. v. v. Bc. Standa Beníšek
(Standa je náš dlouholetý kamarád, kromě 

velmi zajímavých přednášek píše Standa také zajímavé texty.)
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Společnost Mary Kay je 
kosmetická společnost 

s padesátiletou tradicí a celosvětovou působností a s více než  
2 miliony kosmetických poradkyň ve více než 35 zemích světa. 

Přesto je i dnes taková, jak před lety předpověděla Mary Kay Ash 
– je společností se srdcem na pravém místě. A to můžeme opravdu 
„podepsat“, protože 6. dubna letošního roku se v našem areálu konal 
Den pomoci pro Helppes a byl to právě skvělý tým Mary Kay, který 
nám velmi pomohl. Na jaře, když jsme  rekonstruovali a sta věli 
nové kotce, pro nás byla každá pomoc naprosto nedocenitelná – 
moc a moc proto všem dámám děkujeme!!! 

Mockrát děkujeme ban 
ce UniCredit Bank, kte
rá nám nabídla – jako 
neziskové organizaci 
(ale jistě nejen nám) 
nábytek, pro který již 
nemají na svých po-
bočkách využití. Váží-
me si toho a opravdu 
moc nám to pomoh-
lo. Proto ještě jednou:  
děkujeme!!!

Den pomoci Mary Kay

Máme nábytek od UniCredit Bank
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Máme na vás velkou prosbu! 

Prosíme všechny naše klienty o zasílání povinných 
každoročních zpráv o práci a zdravotním stavu jejich 
psích pomocníků. 

Posílejte nám také své příběhy ze života. Právě tyto pří-
běhy nejvíce zajímají čtenáře Helppsíků, a to jak z řad 
majitelů psích pomocníků, tak i z řad příznivců Helppe-
su. Posílejte nám příběhy pro pobavení, ale i pro poučení 
a zamyšlení ostatních majitelů pomoci, která má podobu 
čtyř chlupatých tlapek, na adresu  helppsik@helppes.cz  

 
        Děkujeme.

Užitečné odkazy pro osoby 
se zdravotním postižením

www.mpsv.cz – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mzcr.cz – Ministerstvo zdravotnictví ČR
www.nrzp.cz  
 – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
www.ligavozic.cz – Liga vozíčkářů 
www.okamzik.cz 
 – Okamžik – sdružení na podporu nejen nevidomých
www.lorm.cz – Společnost pro hluchoslepé 
www.klubpratel.wz.cz – Klub přátel červenobílé hole 
www.svetluska.centrum.cz 
 – Nadační fond Českého rozhlasu 
www.neziskovky.cz – Neziskové organizace
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Kalendář akcí, aneb co jsme už letos stihli...
Každoročně se účastníme mnoha veřejných akcí s našimi pre-

zentacemi, besedami a přednáškami o lidech se zdravotním po-
stižením a ukázkami dovedností psích pomocníků. Všechny tyto 
akce mají jasný cíl – seznamování veřejnosti s přínosem asis-
tenčních a vodicích psů a osvětovou činnost na téma, jak se 
chovat a přistupovat k lidem s handicapem a jejich psím pomoc-
níkům a přispívat tak k integraci osob se zdravotním postižením 
do majoritní společnosti zdravých lidí. Proto nás velmi těší, že je 
o naše prezentace stále vzrůstající zájem a že také spolupráce 
s médii je stále na lepší a vyšší úrovni.
 24. 1. Ukázka a přednáška pro MŠ Praha 5 – Zbraslav 
 25. 1. Natáčení pro Noviny, TV JOJ – Slovensko 
 31. 1. Natáčení pro ruskou TV
 15. 2. Dům seniorů, MČ Praha 9 – Kbely  
 28. 2. Japonská škola – přednáška a ukázky výcviku
 3. 3. Kynolog roku 2011 
 4. 3. Seminář Bc. Stanislava Beníška o aportu, areál Rychety 

V krásném prostředí areálu Rychety připravují mnoho zajímavých 
vzdělávacích i tréninkových akcí. Mezi ty, které je možné hodnotit 
jedničkou s hvězdičkou patří semináře Stanislava Beníška. Nejinak 

tomu bylo i tentokrát, kdy byla na 
pořadu teorie o výuce aportování. 
A právě proto, že šlo o aportování 
a naše minikobylka Katrijn se skoro 
„zázračně“ naučila aportovat a navíc 
ji to neuvěřitelně baví, vzali jsem 
ji s sebou a účastníkům semináře 
ukázali, že se dokáže naučit (pomocí 
klikru) aportovat také kůň. Věříme, že 
pro mnohé z účastníků byla příležitost 
vidět zblízka podávat nejrůznější 
předměty koníka, vel kou motivací 
při pozitivní výuce aportování jejich 
psích parťáků. To byl také, kromě 
zpestření semináře (po dohodě 
s přednášejícím) hlavní cíl – taková 
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maličkatá „provokace“ hlavně pro ty, kteří tvrdí, že ten či onen hafík se 
aportovat nemůže naučit... :-)

 6. – 7 . 3. Přednáška a ukázky pro ZŠ Praha 2, Londýnská 
 22. 3. Přednáška a ukázky ZŠ praktická a speciální Praha 5 
 24. 3. Vítání jara,  MČ Praha 9–Kbely 
 27. 3. Přednáška a ukázky, MŠ Pardubice
 3. – 5. 4. veletrh NonHandicap 
 5. 4. DDM Trend Roudnice nad Labem 
 6. 4. Den pomoci – Mary Kay
 12. – 15. 4. Veletrh For Pets, PVV Letňany
 18. 4. Přednáška a ukázky, MŠ V Úvalu 
 18. 4. Přednáška a ukázky, ZŠ Praha 3 
 30. 4. Čarodějnice, MČ Praha 9 – Kbely 
 9. 5. Přednáška a ukázky ZŠ Praha 3 
 12. 5. Psí kusy, MČ Praha 9 – Kbely 
 23. 5. Přednáška a ukázky, ZŠ Praha 3 
 23. 5. Veletrh sociálních služeb MČ Praha 4 
 25. 5. Abireha Pardubice 
 26. 5. Dětský den, MČ Praha 10 – Kolovraty 
 27. 5. Charitativní bazar, ZŠ Praha 3 – Jarov

TAKY BY SIS TEN MOBIL 
MOHLA PODAT SAMA...
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Přátelé,
to je z letošního druhého čísla Helppsíka všechno. 
Přejeme vám krásné dny a pevné zdraví vám 
i vašim pejskům.  Mějte se všichni moc hezky 
a zanedlouho nad stránkami Helppsíka opět na-
shledanou. 
 Váš Helppsík

Snad nezačnu z tý řepky 
kejchat... !


