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TZ: Nezisková organizace Helppes oslaví své 10té
narozeniny představením prvního vodícího koníka v ČR a
předáním 150tého psího pomocníka
(05. 09. 2011 Praha) Rok se pomalu s rokem schází a opět se blíží nejprestižnější
každoroční slavnost asistenčních a vodících psů v ČR – Super den 2011. V sobotu
17. září od 11 hodin v areálu Helppes v Praze 5 Motole složí svůj promoční slib letošní
psí studenti, kteří budou z rukou patronů – známých a populárních osobností -předáni
svým novým majitelům. V letošním roce zároveň na této akci oslaví organizace
Helppes 10té narozeniny a předá zde jubilejního, již 150tého psího pomocníka,
představí také prvního vodícího koníka v ČR a proběhne zde i svatba dvou
nevidomých klientů z Rokycan.
Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s. vás zve na každoroční Super den.
Na této akci s bohatým programem pro děti i dospělé budou psí pomocníci, kteří výcvik
zakončili úspěšným složením zkoušek, slavnostně předáni do rukou svých nových majitelů –
lidí s handicapem.
I letos převezmou patronát nad „psími absolventy“ známé osobnosti. Účast a převzetí
patronátu již přislíbili: Ivana Gottová, Diana Kobzanová – tvář Helppes pro rok 2011, Marta
Kubišová, Barbara Nesvadbová, Tonya Graves, Bára Zemanová, Michal Hrůza, Karel
Kahovec se skupinou George & Beatovens, Martin France, Miro Žbirka, Honza Potměšil,
Václav Vydra, Pavel Vrba – textař, Libor Pešek – dirigent, skupiny Los Rumberos Trio,
Ztraceni v překladu, místostarosta MČ Praha 5 JUDr. Petr Lachnit, který převzal nad akcí
záštitu. Akcí nás už po několikáté provede skvělá moderátorka rádia Hey Petra Krajčinovič
Lekešová a herec Jan Antonín Duchoslav. Promoci a ukázky psích dovedností bude
moderovat profesionální kynolog Bc. Stanislav Beníšek.
Psí studenti předvedou v netradičních ukázkách své dovednosti, které se během
výcviku naučili a přiblíží tak divákům, jak vlastně budou pomáhat svým novým paničkám a
páníčkům.
Návštěvníci této akce mohou podpořit svou účastí projekt „Pomoc přichází na čtyřech
tlapkách“ dobrovolným vstupným, zakoupením originálních propagačních předmětů Helppes,
či podpořit klienty Helppes - lidi s handicapem - zakoupením jejich vlastnoručních výrobků.
Super den 2011 začíná v sobotu 17. září od 11:00 ve výcvikovém areálu Helppes v
Praze 5 – Motole na Plzeňské ulici (přímo proti STK, cesta bude značena).
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