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Jediná psí Mikulášská besídka v ČR
(23. 11. 2011 Praha) Již devátý ročník integračně soutěžní a zábavné akce připravila
pro majitele psů nezisková organizace Helppes. Mikulášskou pro všechny hodné (i
zlobivé) pejsky přichystali organizátoři letos na sobotu
10. 12. 2011 od 10:30 ti hodin ve svém výcvikovém areálu na Plzeňské ulici v pražském
Motole. Vstupné je již tradičně dobrovolné a jeho výtěžek bude použit ve prospěch
projektu „Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“.
Tuto ojedinělou Mikulášskou zahájí Mikuláš s Čertem i Andělem již tradiční nadílkou
pro všechny pejsky, kteří, stejně jako děti, budou muset předvést, co umí – prostě nějaký „psí
kousek“. Pro pejsky z „kategorie“ zlobivců má Čert připravené i peklo.
A ty co Čert neodnese na přání paniček a páníčků do pekla si pak mohou zasoutěžit
společně se svými dvounohými doprovody v nejrůznějších soutěžích. Soutěže jsou
připraveny tak, aby společně mohli soutěžit zdraví majitelé psů s majiteli psů asistenčních,
signální a vodících. Aby zdraví neměli žádnou výhodu, tak některé discipliny musí absolvovat
na vozíčku, o berlích či s neprůhlednými klapkami na očích. Tak se stírají v soutěžích rozdíly
mezi zdravými a lidmi s postižením a navíc si zdraví lidé mají možnost vyzkoušet a zažít,
jaké to je sedět na invalidním vozíku, být odkázán na pohyb s pomocí berlí či nevidět a
přitom vykonávat nějakou činnost.
Na tuto benefiční akci jsou zváni všichni, kteří chtějí strávit příjemnou a zábavnou, ale i
smysluplnou a aktivní sobotu s celou rodinou a svým psem. Svou účastí přispějí na projekt
„Pomoc přichází na čtyřech tlapkách“, což je projekt výchovy, výcviku a předávání
asistenčních a signálních, státem nedotovaných psů.
Přílohy: pozvánka
popis soutěžních disciplin
Kdy: v sobotu 10. 12. 2011 od 10:00 hodin (10:30 až 11:00 prezentace účastníků,
v 11:15 zahájení)
Kde: Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o. s., Praha 5 – Motol, Plzeňská ulice
(proti STK a hotelu Golf)
Spojení: autem – Plzeňská - 100 metrů za čerpací stanicí Robin Oil (ve směru od centra) první ulice vpravo, po hlavní (Zahradníčkova ) do leva, po cca 200 metrech po pravé straně
restaurace, vlevo parkoviště. Areál se nachází ihned nad parkovištěm, směrem na Plzeňskou
ulici.
Tramvají č. 9 a 10 - zastávka Hotel Golf, vchod do areálu 10 metrů od zastávky –
značeno.
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