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Help psík
Občanské sdružení Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s.
vám letos nabízí třetí vydání svého bulletinu Helppsík. Během
předchozích týdnů jsme stihli spoustu věcí. Pojďte s námi nahlédnout
do zákulisí výcvikového centra, mezi naše spolupracovníky a věrné
příznivce.

... přijďte se s námi pobavit

Mockrát děkujeme všem sponzorům
za štědrou podporu letošního mistrovství
republiky vodicích a asistenčních psů !!!

Vítězka letošního mistrovství republiky asistenčních psů Barbora Reiterová
se svou fenkou Eliškou
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Letošní republikové mistrovství vodicích a asistenčních psů, které již sedmým, resp. druhým rokem pořádá výcvikové středisko Helppes, bylo opět rozděleno do dvou samostatných soutěží.
Na pozvánce bylo zdůrazněno, že jde o světovou raritu. Je skutečně velmi pravděpodobné, že se nikde ve světě podobná soutěž
pro asistenční psy nekoná.

Mistrovství republiky
vodicích a asistenčních psů
Je sobota 18. června 2011 a já se svojí čubinkou Xerou a tátou jedeme vlakem směr Praha do výcvikového střediska Helppes. Dnes se
tu koná soutěž ve výkonu vodicích a asistenčních psů.
Tento mistrovský závod se skládá z poslušnosti, která byla pro pejsky obou kategorií stejná, tj. například odložení, sedni, lehni, vstaň,
dlouhodobé odložení a jiné. Druhá část soutěže už byla pro vodicí
a asistenční psy odlišná. Asistenční psi měli simulovanou místnost
a vykonávali v ní úkony, které jim zadal rozhodčí, např. otevřít zásuvku, dveře, lednici. Naproti tomu vodicí psi
absolvovali tzv. frekvenci, jež spočívala v trase,
která měla dvě etapy. Letos byla trasa mnohem
těžší (alespoň pro mne), ale každá soutěžní dvojice se tím učí a sbírá zkušenosti.
Celé letošní mistrovství republiky mělo báječnou atmosféru až na počasí – svatý Petr se
na nás trochu zlobil a posílal nám deště víc,
než jsme si všichni přáli. Jinak se ale všechno
vydařilo od A do Z čili od začátku až do konce. Slavnostní ukončení bylo velmi dojemné,
už jen proto, že letos jsem spoustu soutěžících
znala a v duchu s nimi sdílela jejich úspěchy.
Proto jsem byla velmi ráda, že jsem si v meDveře otevírá
zičase mohla popovídat se spoustou kamarádů
asistenční pes
z loňského soustředění, tímto všem děkuji.
pomocí uzlu
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Kdo si však hlavně zaslouží velmi velké poděkování
je celý tým Helppesu v čele
s paní ředitelkou Zuzkou
Daušovou, které si moc vážím, dále všem dobrovolníkům, asistentům a dobrovolným trasérům a v neposlední
řadě všem sponzorům, bez
kterých by se tato akce neStupně vítězů kategorie kombinovaný
mohla konat.
hancicap: 1. Marie Biedermannová – Alma
Hanka Raiskupová a černá
Chuchelský háj, 2. Michaela Kováčová –
Albus Angelus Magni Loquenti
vodicí labradorka Xerunka
a 3. Martin Tarčinec – Elza z Vinice

Další fotografie najdete
na stranách 14 a 15
Stupně vítězů kategorie zcela
nevidomí: 1. Petr Spousta –
Chip, 2. Zdeněk Vajner – Cure
For The Itch at Wendigos Wind
a 3. opuštěná fenka Dedee z
Lazebnictví – na třetím místě je
sama, protože její páníček Petr
Spousta obsadil také 1. místo

Stupně vítězů Mistrovství České republiky ve výkonu asistenčních psů
1. Barbora Reiterová – Eliška, 2. Milan Langr – Baron Splendid Fellow
a 3. Martina Justiánová – Ema
4

Helppsík

10. konference ADEu & ADI
V pátek 24. června ve 4 hodiny ráno jsme zadali do GPS městečko
Ber gen Dal a vyrazili. Téměř 900 km uteklo rychle a v pohodě
a tak jsme se před obědem
stihli zaregistrovat, rozepsat si účast
na jednotlivých seminářích a workshopech, i se
ubytovat v krásném hotelu Erica, který má několik
konferenčních sálů i menších konferenčních místností, takže pro
takovouto konferenci hotel jako stvořený.
Ve dnech 24. –
26. června 2011
se totiž v holandském Berg
en Dal sešli členové, přátelé a
zástupci ADEu/
ADI, aby si pod
mottem „Pracujeme a učíme se
společně“ nejen
vyměnili zkušenosti, ale i načerpali nové poznatky v oblasti fungování asistenčních, vodicích,
signálních a terapeutických psů, legislativy s nimi spojené a nejenom
shlédli, ale i se aktivně zúčastnili nácviku různých typů výcviku.
Program konference byl vcelku dobře připraven, některé ze seminářů a workshopů byli zajímavé a pořadatelé nezapomněli, v rámci
společenského večera, ani na ukázku tance vozíčkářky s tanečním
mistrem. Nejvíc nás zaujaly semináře o výcviku psů pro diabetiky,
výcviku psů pro bulimiky a anorektiky; velmi zábavný byl také seminář o výcviku delfínů.
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Velice zajímavý a poučný byl workshop o přístupových právech
psích pomocníků a jejich majitelů i trenérů v rámci Evropy. Jak jsme
se s kolegy shodli – podobné problémy jako u nás, mají i v ostatních
státech, pouze jsou méně viditelné, protože veřejnost na západ od našich hranic má v respektu ke speciálně vycvičeným psům a jejich postiženým majitelům před námi většinou dost velký náskok. Dověděli
jsme se, že stále jedinou zemí v rámci Evropy, která má komplexně
vyřešena přístupová práva psích pomocníků, je Anglie. Byli jsme
vyzváni, abychom se snažili každý ve své zemi o vytvoření alespoň
základního minima přístupových práv, protože pak bude jednodušší aplikace těchto
práv v rámci Evropské unie. Vzhledem
k tomu, že většina
členů ADEu pochází ze zemí Evropské
unir, bude se ADEu
snažit prosadit přístupová práva přes
Evropskou unii, která by byla platná pro
všechny její členské
státy.
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A ještě dva zajímavé
postřehy, které se sice netýkají psů, ale o to jsou
zajímavější, jsme v Holandsku učinili: v pátek
a v sobotu skoro pořád pršelo a když jsme déšť pozorovali, tak jsme zjistili,
že i když je Amsterodam,
proslulý prodejem „travky“ dost daleko, tak déšť
je asi v celém Holandsku
tak trochu „zhulený“ –
když prší, tak klikatě J.
Upozorňujeme, že nám
tam žádné podezřelé buchty nenabídli a dva z nás jsou nekuřáci,
takže „tím“ to nebude. A druhá věc, která nás přímo ohromila, byla
vesnice, kde nemají popelnice nebo kontejnery na odpadky. Místo
nich se po ránu válejí u všech domků igelitové pytle. Tak jsme si tak
pomysleli, že je to asi vesnice, která dopřává hlodavcům, protože
pro ně to musí být ráj na zemi. Ale jinak je tam krásně a nebyla to
marná, i když dost daleká cesta, protože jsme si přece jenom nějaké
nové poznatky přivezli, zejména pak z neformálních diskuzí s kolegy z nejrůznějších zemí.
Zuzana Daušová, Hanka Lukešová a Radek Kahovec

Bulletin pro příznivce asistenčních psů7

Již třetím rokem nám divadla pomáhají s profinancováním
asistenčních psů. Letos se do projektu „Divadla pro Helppes“
zapojily tři divadla...
Divadlo v Celetné – Divadelní
spolek Kašpar 24. dubna letošní
ročník odstartovalo. Výtěžek večera
jde ve prospěch našeho projektu
přípravy a výcviku asistenčních,
státem nedotovaných psů – Pomoc
přichází na čtyřech tlapkách.
Spolu s diváky jsme měli možnost
vidět skvělé představení „To nemá
chybu“, ve kterém excelovali Barbara Lukešová s Adrianem
Jastrabanem, kteří se ve prospěch projektu vzdali i honorářů. Co
o této hře praví program? Režisér Jakub Špalek na jevišti znovu
oživil lásku i rozpory mileneckého páru, Jacka a Ruth. Hrdinové jsou
protagonisty dvou odlišných světů, kteří se spolu snaží žít a někdy jen
přežívají. (…) V Celetné se podařilo text o lásce vymanit z roviny
sladkobolného klišé a vtipnou cestou se nad ním zamýšlet spíše než
dojímat, což je předním a významným přínosem celé inscenace.
Děkujeme mnohokrát celému souboru divadla za dlouhodobou
podporu, hercům tohoto představení a hlavně divákům – výtěžek
z tohoto představení je 7 440 Kč. K  výtěžku z tohoto představení
jsme obdrželi ještě 531 Kč z velkého bazaru v rámci oslav narozenin
Divadelního spolku Kašpar, které byly vybrány ve prospěch naší
organizace a předány Helppesu v den benefičního představení a dále
100 Kč, kterými přispěl navíc a v hotovosti jeden z diváků. Ty pak
putovaly přímo do zapečetěnou kasičky veřejné sbírky.
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Žižkovské divadlo Járy Cimr
mana připravilo 10. června pro
letošní ročník projektu Divadla
pro Helppes představení „Afrika,
aneb Češi mezi lidožravci“. Moc
děkujeme za vybraných 76 100 Kč
a dlouhodobou podporu.

Závěrem děkujeme Dejvickému divadlu, které
22. června odehrálo ve prospěch tohoto projektu krásné a úspěšné představení
Patricka Marbera „Dealer‘s
Choice“. Co je obsahem
tohoto představení? Zaměstnanci jedné londýnské
restaurace se každou neděli
setkávají v suterénu podniku
k partičce pokeru. Jednoho
dne se objeví záhadný muž,
jak se záhy ukáže, profesionální hráč. Majitel restaurace jej pozve
k hracímu stolu. Rozehrává se napínavá partie, v níž zdaleka nejde
jen o karty. Výtěžek z tohoto
představení byl 20 790 Kč.
Mnohokrát děkujeme všem,
kteří nás podpořili.
Před každým představe
ní jsme pro diváky připravili
ukázku dovedností asistenč
ního pejska ve výcviku, aby
si lépe dokázali představit,
jakým způsobem dokáže asis
tenční pes usnadňovat život
člověku na vozíčku.
Natálie Nováková
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Den prevence v Teplicích
Na jaře mi zazvonil telefon... naše kamarádka Vlaďka byla požádána Domem dětí
a mládeže v Teplicích o předvedení a ukázky práce s pejsky. Ptala se, jestli bych jim
nepomohla a neukázala dětičkám a jejich
rodičům práci s asistenčními psy...
Slovo dalo slovo a 20. května jsme s Vlaďkou
a psími školačkami dorazily na akci Záchranný kruh – Den prevence. Jakmile jsme se objevily s našimi psíky, děti nás hned obklopily
a Rituška – budoucí asistentka
se šťastně rozvalila na záda,
nechala se drbat, hladit a jen
vrněla blahem.
Vlaďka dostala
do ruky mikrofon a ujala se slova. Rita se pyšně
nachystala k práci a já – oblečená
do zimní výbavy
jsem v tom vedru
byla ráda, když mě – sedící na invalidním vozíčku Ritunka vesele a rychle postupně svlékala rukavice, čepici, šálu, svetr, boty, ponožky, nakonec i kalhoty a brýle. Vše mi vzorně
podala.
Nebyl pro ni ani problém najít a přinést
ztracený předmět. Když mi padaly různé věci
na zem, Rita ukázala, jak šikovně všechno
rychle podá zpátky do rukou. Nedělaly jí pro10
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blémy žádné materiály, ať už to
byl kov, sklo, papíry, hřeben, kastrůlek s pokličkou nebo batoh.
Pozdvižení nastalo, když mě
Rita pomáhala za
přetahovadlo otočit a zvednout ze
země. Děti tleskaly a Rituška se
tak rozdováděla,
že si začala pohazovat přetahovacím kroužkem, který lítal do vzdálenosti několika metrů.
A čím víc se to divákům líbilo a smáli se, tím víc řádila. Rychle jsem udělala přítrž jejím lumpárnám a po zklidnění předvedla
přitažení vozíku, přinesení bot, oblečení a pomoc při zvedání na
vozík. Zkrátka, je to holka šikovná, která má před sebou ještě pár
měsíců výcviku, než pojede pomáhat svému novému páníčkovi
do Znojma. To už nebude žádná legrace, ale veliká odpovědnost.
Vlaďka z organizace For Pes celý program úžasně komentovala a nestačila odpovídat na otázky všech přítomných, které se samozřejmě
týkaly psů např.:
Proč se tito pejsci nesmějí hladit, když je potkáme na ulici?
Kolik stojí výcvik takového psího pomocníka a kdo to platí?
Jak dlouho trvá výcvik?
Den prevence v Teplicích se skvěle vydařil. Za velkého zájmu
všech přítomných, včetně Městské policie, Policie ČR, hasičů
i zástupců Domu dětí a mládeže v Teplicích, v krásném slunečném
odpoledni si děti odnesly plno nových zážitků a informací.
Irena Moravová
cvičitelka a metodička výcviku
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V nakladatelství Práh (www.prah.cz)
vyšla kniha uznávané americké trenérky zvířat Karen Pryorové „Svého
psa nestřílejte“

Lepší cesta
k lepšímu chování
Jako průkopnice na poli výzkumu
chování a úspěšná trenérka zvířat je
Karen Pryorová významným zastán
cem principů a praktického využití
pozitivního upevňování při učení
nového chování.
Toto jsou tajemství změny chování vašich domácích mazlíčků,
dětí – dokonce i vás samých – bez křičení, vyhrožování, násilí, trestů, obviňování... nebo střílení po vašem psovi:
• Principy revoluční metody klikr tréninku, která za svůj fenomenální úspěch vděčí okamžitému účinku – musíte reagovat rychle,
aby zvíře nemělo pochyby o tom, které z jeho chování jste odměnili.
• Osm metod, jak se zbavit už existujícího nežádoucího chování
– od koček, které drápou po nábytku, po nepořádného spolubydlícího.
• Deset pravidel tvarování chování – k výsledkům se dostanete
bez násilí a bez bolesti – spojených s tréninkem využívajícím
náklonnosti zvířat.
• Tipy na trénink vašeho psa, zlepšení vašeho tenisového úderu
nebo způsob, jak se vypořádat s potomkem, se kterým cloumá
puberta.
• A další nové možnosti využití tréninku pomocí upevňování...
Dozvíte se, proč majitelé psů tvrdí: „Tahle kniha změnila můj život!“, a jak může tento přístup pomoci i vám.
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Učitelka a žákyně ve škole Helppes
Když jsme se spolu sešly, my dvě psí
holky učitelka labradorka Rita a já
Angie školačka začátečnice, doma
u své cvičitelky, Rita již měla za sebou několik měsíců asistenčního výcviku. Zato já jsem byla úplně vykulený nováček.
Vůbec jsem nechápala, co to ta
moje služebně starší kamarádka dě
lá? Proč lítá občas po bytě jako splašená, proč své cvičitelce „okusuje“
ruce i nohy, tahá ji za oblečení a rve
to dolů, proč místo balónku létají po
pokoji různé věci – klíče, knížky, tužky, kastrůlky a pokličky, mobily a ovladače na TV a další všechny
možné i nemožné věci, které ani neznám, dokonce buřty a rohlíky?
Proč tu na pračce visí nějaké provázky, za které se dá bezvadně chytnout a dělat blbiny – a ještě za to dostává DOBROTY!!! Proč si
otevírá za ty divné provázky dveře a skříňky, leze drze do lednice
i pračky (ze které tahá prádlo), mačká takové tlačítko, které udělá, že
se rozsvítí a zase zhasne světlo, a když zazvoní mobil třeba v kuchyni... jak to, že si klidně vyskočí na linku a ten mobil drtí v tlamičce?
A vrchol všeho – tahá tu „židli na kolečkách“ po místnosti a když
konečně panička u stolu nebo na vozíku „usne“, tak do ní drze drcá
tak dlouho, dokud se nevzbudí. Vždyť to se přece nesmí.
Po několika dnech tohodle „blbnutí“, na které jsem jen nechápavě zírala a chtěla jen ty dobroty, mě Rita svými pohledy a šťouchanci čumákem říkala: „Hele, tohle je správně, když to uděláš,
taky dostaneš mňamky.“ Protože to, co jiní pejsci dělat nesmějí, tak
my – asistenční psi dělat musíme, protože náš budoucí pán, panička nebo děťátko nemůžou chodit, nebo si něco přinést, ze země si
nic sami nezvednou, protože na to zkrátka nedosáhnou. A když třeba
spadnou, sami se nezvednou. K tomu všemu jsme tu my, abychom
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jim pomohly a když už to nejde jinak, přineseme alespoň polštář,
deku, nebo přistrkáme stoličku, případně doběhneme pro pomoc.
A tak jsem to (i když hodně opatrně) zkusila. Nejdřív jsem se s Ritou
přetahovala za hadr, který mi pořád podávala, ale pak mi ho nechtěla dát, trošku jsem se zlobila, ale SVĚTE DIV SE, panička radostně
vyskočila, moc mě chválila, i za sbírání rukavic, se kterými jsem zpočátku vítězně pochodovala po bytě, dokud mě Rituška za tu rukavici
nepřitáhla k paničce, že prý ji mám odevzdat. A pěkně do ručiček
naší cvičitelky. A pak to přišlo! – dostala jsem svojí první voňavou
mňamku, velikou pochvalu a odměnu. Tak jsem pochopila, že to je
přesně to, co se ode mne chce, a pak už to šlo ráz naráz: klíče, boty,
hřeben, lžička... A venku ztracený kapesník, před spaním svléknutí trička, bot, ponožek i kalhot a podání pyžama, otevření dvířek u
kuchyňské linky, za kterými mě čekalo sladké překvapení... A hodně
mazlení, prý to hezky zahřívá a uvolňují se bolavé svaly. A taky mobil – to jsem byla pyšná, že mi vůbec v pusince neprasknul.Jak to tak
vypadá, asi budu šikovná, protože mě to všechno moc baví, vůbec
se se svou učitelkou Ritou nenudíme a předháníme se, která bude
rychlejší.
Za chvíli se stane Rita důležitou a milovanou asistenční holkou
svého pána v jeho rodině, a možná, za několik měsíců budu i já na
chvíli učitelkou nějakého toho psího asistenčního začátečníka. Už se
na něj moc těším.
Rito díky, že jsi mi to tak
rychle vysvětlila a můžeme
ty sladké odměny dostávat
obě. A určitě se budeme setkávat na společných akcích
Helppes, jako je například
náš společný SUPER DEN
Helppes 17. září, kde nás
obě slavnostně předají našim novým páníčkům.
Angie a její cvičitelka
14

Helppsík

Kalendář akcí, aneb co jsme už letos stihli
8. 1. – ČRo 2 – Praha – pořad Káva o čtvrté – Život se psem
31. 1. – U
 kázka dovedností psích pomocníků pro studenty
Gymnázia Českolipská
4. 2. – Den pomoci pro Helppes, Mary Kay
11 .2. – Setkání NNO, Magistrát hl. m. Prahy
15. 2. – Návštěva Elmy Burg v Helppes – ADEu
23. 2. – Návštěva pražské veterinární kliniky Jaggy
2. 3. – Setkání prac. skupiny ohledně asistenčních a vodicích psů,
MPSV
3. 3. – Setkání NNO, Fórum dárců
3. 3. – Slavnostní předání druhého šeku s výtěžkem z prodeje
kalendáře Diany Kobzanové „Di 2011“
4. 3. – ČRo 2 – Praha – pořad Čaj pro dva, agresivní chování psů
7. 3. – Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků,
ZŠ Mikoláše Alše, Praha 6
9. 3. – Přednáška o canisterapii, FRPSP Praha
19. 3. – Prezentace na Heelwork and Freestyle Show
24. 3. – Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků,
MŠ Praha 8
25. 3. – ČRo Radiožurnál (rozhovor)
31. 3. až 3. 4. – 1 . veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata
ForPets, PVA Letňany
31. 3. – Náš klient Jakub Kamberský v ČRo Leonardo
8. 4. – Křest knihy Ivony Březinové Kluk a pes
13. 4. – Přednáška a ukázka dovedností psích pomocníků, ZŠ Jarov
19. až 21. 4. – Veletrh NonHandicap Praha, výstaviště Holešovice
21. 4. – Divadlo v Celetné – Divadelní spolek Kašpar
27. 4. – Převzetí šeku z vánočního bazaru, ZŠ Emy Destinové
29. 4. – NGO Market – Praha
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7. 5. – Trénink pro klienty
7. 5. – Pražský mezinárodní maraton
15. 5. – Canisterapeutické zkoušky
18. 5. – Trénink pro klienty
20. 5. – Záchranný kruh s DDM Teplice
22. 5. – Charitativní akce ZŠ Jarov
26. 5. – 20. narozeniny firmy Kodys
27. 5. – Abireha Pardubice
28. 5. – Zahájení lázeňské sezony – Teplice
28. 5. – Tesco Praha Obchodní centrum Letňany – Psí miláček
4. 6. – Sportovní den ZŠ Praha 5, Weberova ulice
4. 6. – Horní Suchá – dětský den
4. 6. – Festival Out of Home 2011
8. 6. – Přednáška a beseda pro Stanici přírodovědců Praha 5
9. 6. – Veletrh sociálních služeb Městské části Praha 4
10. 6. – Afrika pro Helppes – Žižkovské divadlo Járy Cimrmana
11. 6. – Tesco Karlovy Vary, Fontána – Psí miláček
11. 6. – PSÍ KUSY – benefiční koncert na podporu asistenčních psů
Naše veliké poděkování patří pořadatelům, všem kapelám a všem
návštěvníkům, kteří vytvořili skvělou atmosféru a ještě se jim
podařilo částkou 3 040 Kč přispět na náš projekt Pomoc přichází
na čtyřech tlapkách. Moc děkujeme.
13. 6. – Trénink klienta za významné pomoci For Pes
14. 6. – Prezentace a besedy pro SOŠ veřejnosprávní sociální,
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Ústí nad Labem
15. 6. – Trénink pro klienty
15. 6. – Den pomoci pro Helppes – KPMG
Děkujeme za opětovný zájem a účast zaměstnancům firmy KPMG
Česká republika, kteří si vybrali pro svou nezištnou pomoc naši
organizaci v rámci projektu Charitativní den KPMG Česká
republika, spol. s r. o. Jejich pomoc přišla letos v pravou chvíli,
16
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a tak pro obě vrcholné soutěže majitelů psích
pomocníků byl letos náš areál krásně a včas
upraven.
18. 6. – Mistrovství ČR ve výkonu
asistenčních psů a Mistrovství ČR ve
výkonu vodicích psů
22. 6. – Dejvické divadlo pro Helppes –
Dealer´s Choise
24. 6 až 26. 6. – Mezinárodní konference
ADEu, Berg en
Dal, Holandsko
16. 7. – Aguapalace Praha, Letní
cirkusiáda (foto vpravo)
30. 7. – Návštěva pražské ZOO
Skvělý nápad naší klientky
Věry Janoštíkové, na společnou
návštěvu pražské ZOO se setkal
s velkým ohlasem. Zrakově
postižení si tuto návštěvu
velmi užili, protože se nám podařilo dohodnout paní Vilhumovou,
speciální průvodkyni po ZOO pro zrakově postižené.
4. 8. – Přednáška o využití asistenčních a canisterapeutických psů,
praktické ukázky, Centrum sociálních služeb Běchovice
7. 8. – Ústecký psí festival
13. až 20. 8. – Rekondičně integrační pobyt 2011 pro majitele psích
pomocníků

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
naleznete na nich veškeré
aktuální informace
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Fotogalerie z MR vodicích a asistenčních psů

Letos bohužel mistrovským soutěžím počasí příliš nepřálo.
Kromě již tradičních zlatých
retrívrů mohli diváci vidět např.
velkého pudla či knírače...
Fota: Jan Šimeček
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Přátelé,
to je z letošního třetího čísla Helppsíka všechno.
Čeká nás spousta dalších akcí a společných setkání.
Už teď pro vás připravujeme další vydání.
Mějte se všichni moc hezky, užívejte si přírody,
opatrujte se a zanedlouho se nad stránkami našeho
bulletinu těšíme na shledanou. Máme vás všechny
moc rádi.

Váš Helppsík

Helppsík – bulletin pro příznivce asistenčních psů. Redakce Zuzana Trankovská ml., grafické zpracování
Bohdan Bezvoda, fotografie Jan Šimeček, archiv o. s. Helppes.
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