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Help psík
Obecně prospěšná společnost Helppes –
Centrum výcviku psů pro postižené
o. p. s. ® vám letos nabízí své třetí vydání
čtvrtletníku Helppsík. Během předchozích měsíců jsme stihli spoustu věcí...

SUPER DEN 24. září výcvikový areál
Helppes Praha 5 – Motol

„Double mistrák“ v Motole
V sobotu 4. června se konaly v pražském Motole již tradiční mistrovské soutěže psích pomocníků – 12. ročník Mistrovství ČR
ve výkonu vodicích psů a 7. ročník Mistrovství ČR ve výkonu
asistenčních psů.
Mistrovství ČR asistenčních psů je stále jedinou akcí svého druhu
na světě. Helppesu, ve spolupráci s Klubem speciálního výcviku
ČKS, se jako jedinému podařilo připravit soutěž tak, aby bylo možné změřit „síly“ lidí s různým typem postižení a brala tyto rozdíly
v postižení v úvahu.
Soutěžící se museli poprat se dvěma
disciplínami – poslušnost a speciální
část, kterou byla trasa
obsahující konkrétní
situace, jež měl vodicí pes řešit. Šlo o situace, které dvojice
znají z běžného každodenního života, ale
byly velmi ztížené.
Trasa vedla částečně
v interiéru obchodního centra Nový
Smíchov, kde byly
„nastražené“ výškové
překážky a dokonce pohozená potrava (rohlíky a buřty), aby bylo
možné vyzkoušet vůči ní nevšímavost psů, a částečně v centru města
na pražském Andělu, kde bylo v sobotu ohromné množství lidí a dalších psů. Klobouk dolů před oběma psími průvodci, kteří si se všemi
nástrahami, jak těmi přirozenými, tak těmi nastraženými, poradili
s noblesou.
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Non-stop asistence
I všem asistenčním psům byla společnou disciplínou poslušnost.
„Speciálku“ jim tvořily, podobně jako u psů vodicích, cviky, které
jim jsou denním chlebem. Ale abyste si nemysleli, jednoduché to
rozhodně neměli, protože soutěžili v prostoru, kde se po celý den
pohybovalo velké množství cizích lidí a psů.
Rozhodčí jim ohodnotili část povinných cviků (podávání předmětů z nejrůznějších materiálů, jejich přinášení a odnášení druhé osobě, vyhledání ztraceného předmětu a také odmítavost vůči pohozené
potravě) a část cviků tzv. volitelných (otevření lednice, pračky nebo
skříňky, ze které vyndali a podali psovodovi připravený předmět,
pomoc při oblékání či svlékání nebo rozsvícení světla). Tyto cviky
si vybírali sami soutěžící podle toho, co v praxi, vzhledem ke svým
konkrétním potřebám a svému typu postižení, používají.
Bylo skvělé pozorovat všechny
asistenční psy, jak
pracovali s obrovským nasazením
a s projevem velké
radosti z práce.
Velké poděkování
patří nejen všem
soutěžícím, kteří
nejširší veřejnosti
prezentovali
práci psů se speciálním výcvikem
pro lidi s handicapem, ale také sponzorům obou mistrovství: Českému kynologickému svazu za nádherné poháry a firmám VAFO Praha s.r.o.,
Pivovary Staropramen a.s., Key promotion s.r.o. a všem dobrovolným spolupracovníkům. Bez nich by takováto soutěž nemohla být nikdy uspořádána.
Veronika Paldusová
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Mistryní ČR 2016 ve výkonu vodicích psů se stala Viktorie
Vrátilová a flat coated retrívr Atty z Annenských zahrad,
na 2. místě se umístila Marie Biedermannová s labradorem Bénem.
Mistryní ČR 2016 ve výkonu asistenčních psů se stala Hana
Černá a goldenka Aeshlie Golden Paradise Valley, 2. místo obsadila Barborka Reiterová a goldenka Eliška a 3. místo si vybojovala
Věra Janoštíková a zlaťáček Arnie from Black Gully.
Juniorskou mistryní ČR 2016 ve výkonu asistenčních psů je
Barborka Reiterová a goldenka Eliška.
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Rekondice – Líchovy 2016
Letošní prázdninový rekondičně-integrační pobyt našich klientů
ve středočeských Líchovech u Sedlčan se opět vydařil. Tentokrát
vám (na rozdíl od předchozích ročníků) nebudeme podrobně popisovat program rekondice, ale rádi bychom se s vámi podělili
o dojmy těch, pro které rekondici organizujeme…
Ráda bych touto cestou poděkovala za možnost zúčastnit se rekondičního pobytu v Líchovech. Konečně jsem po letech (a to již nejsem
nejmladší) potkala někoho, kdo trpí podobným zdravotním postižením jako já. A jak se říká, sdílená bolest je poloviční bolest. Stejně
tak platí, že sdílená radost je dvojnásobná radost.
Před odjezdem jsem očekávala jediné – přežít to. A podařilo se.
Nejen díky vaší rychlé rotě první pomoci, ale i díky skvělému programu. Smekám před každým z vás. Pozorovat vás při práci bylo neuvěřitelné. Musím konstatovat, že se stydím, jaké studenty připravuji
na práci s lidmi. Málokterý z nich má v sobě tolik nadšení, lásky a pochopení. Lásku
ke psím svěřencům u vás
tak nějak člověk předpokládá, ale lásku
k práci s lidmi?
Mám obavy,
že mí studenti
by u vás mohli trávit měsíce na stážích
a stejně by se
řada z nich nedostala na vaši
Relaxační nafukovací balony pro psy.
úroveň. Jak ří
kávali moji anglicky mluvící studenti na lékařské fakultě v Brně:
Vy učíte a pracujete srdcem.
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Naučila jsem se však i řadu nových věcí, získala nové kontakty
a jako bonus pan profesor shodil nějaké to deko, takže dnes v obchodě jsem se až musela smát, protože snad každý, koho jsme potkali,
na nás volal: No to je nádherný pes. Otec to ze začátku počítal, ale
okolo padesátého člověka přestal.
Jen jednou mi bylo během pobytu opravdu úzko a neměla jsem daleko do breku. Když jsem při soutěži „sprinter“ viděla, jak se Chuck
vzpouzí, že má jít někam beze mne. Příště je strašit při bojovce povoleno, ale odlučování od Chucka ne.
Neteř byla nadšena stejně jako já. Bohužel, již nechce být učitelka
jako teta. Jediné pravé povolání je trenérka asistenčních a vodicích
psů. Obě vám moc děkujeme za příjemný týden, ze kterého mohu
čerpat energii do dnů i týdnů příštích.
S přáním všeho dobrého Marie Macková a Chuck
Na začátku se musím přiznat, že jsem původně měla z rekondice
trošku strach. Nedokázala jsem si představit, jak to celé bude probíhat, když vlastně ani nikoho z přítomných nebudu znát. Znenadání
ztrácím vědomí v průměru 2× týdně. Na chodníku, na silnici, ve škole, v MHD, doma, zkrátka všude. Potřebuji proto nepřetržitý dohled
a díky Margie mám víc než to. Mám někoho, s kým můžu být pořád,
a i ona se mnou pořád být chce. Je to takové moje osobní sluníčko,
které září jen a jen pro mě, ať je noc či den. Nemusím se už nikdy bát
kamkoli sama vyrazit, protože ji mám vždy u sebe a vím, že mě vždy
ochrání a probere z bezvědomí. Že mi vždy zachrání život.
Přítel byl z pobytu v Líchovech taky trochu nesvůj, ale kdo se vyloženě těšil, byla Margie. Jako kdyby přesně věděla, kam se jede,
s kým tam bude a co tam bude dělat.
Po příjezdu z nás však nervozita opadla. Od začátku až do konce
jsme se ani nezastavili a hrozně rychle vše uteklo. Byl to nádherný
týden plný skvělých zážitků, velmi užitečných tréninků a super programu. Ač byl celý týden především o naučení se lepší komunikace
se svým pejskem (a že mě Margie nejednou mile překvapila), dal mi
mnohem víc, než by mě napadlo. Seznámila jsem se s někým, kdo má
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podobné problémy jako já a díky
tomu mám pocit, že v tom nejsem
sama, že existuje spřízněná duše,
která přesně chápe, co prožívám.
Chtěla bych proto jak sponzorům, tak i celému týmu Helppes
moc poděkovat za možnost se
této úžasné akce zúčastnit a naplno si to užít. Celá rekondice má
jen jednu malou chybičku. Je jen
jednou za rok. Takže příště s námi
určitě počítejte! My už se těšíme
teď. Margie je pro mě vším a proto moc děkuji, že jste nám dali
šanci a pomohli mi ke šťastnějšíMargie je moje zlatíčko!
mu životu.
Se srdečným pozdravem Hermína, Petr a Margie
Moc děkujeme paní ředitelce Helppes, všem organizátorům a dárcům, díky kterým proběhla i v letošním roce rekondice Helppes
v Líchovech. Je to pro nás skvělá příležitost se setkat s dalšími lidmi,
kteří mají doma helppsíky, a vyměnit si s nimi zkušenosti, a jedinečný týden, kdy si můžeme společně přímo s cvičitelkami Helppes
dopilovat dovednosti svých pejsků.
Je to akce, která má pro nás všechny velký význam, těšíme se
na ni celý rok a je skvělé, že díky sponzorům si sem mohou dovolit
přijet i lidé z poměrně vzdálených koutů republiky.
Za Kamilku Slavíkovou s pejskem Deniskou
děkují Majka a Radek

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
Najdete tam stovky fotografií!
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přispěvatelům vv rámci
rámci
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děkujeme všem
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fundraisingového
právě díky
díky nim
nim
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projektu, protože
protože právě
mohou
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skvělou
StanislavuBeníškovi
Beníškoviza
za posouzení
posouzení testů
přednášku
Rychtaříkovi
ze Selfze
Defense
přednáškua Michalovi
a Michalovi
Rychtaříkovi
Self
Division
z.
s.
za
workshop
o
sebeobraně.
Defense Division z.s. za workshop o sebeobraně.


Jelikož jsme se minulý rok nemohli rekondice zúčastnit, letos jsme
se těšili dvojnásobně. A opravdu to stálo za to. Program byl hodně
bohatý a pestrý. Čtyřnozí miláčci trénovali i dováděli s plným nasazením, stejně jako jejich dvounohé spřízněné duše.
Tato rekondice (stejně
jako i všechny předchozí) byla nezapomenutelná, protože je vždycky
moc fajn, když se sejdou
super lidi z celé republiky, které něco spojuje
a mají něco společného.
Je to úplně jiné, když
s lidmi strávíte několik dní, než když je potkáte jen na pár hodin.
I po čtyřletém soužití
Na rekondice se trénovalo i nakupování.
s Bertíkem jsme se na
učili spoustu nových věcí a získali hodně užitečných informací.
Už teď se nám po všech lidských i psích kamarádech moc stýská…
Eva a Gábik s Bertíkem (a Tesou)
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Zuzana Daušová má titul
„Žena Regionu 2016“
Celonárodní soutěž ŽENA REGIONU je určena všem ženám,
které dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale
aktivně se podílejí
i na veřejném životě,
pomáhají nemocným,
dětem či zvířatům,
přispívají ke zlepšení
a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom
jen o veřejně známé
a úspěšné osobnosti,
ale především o ženy,
o jejichž smysluplných
a nezištných aktivitách
nemá veřejnost či média většinou ani tušení.
Máme velkou radost a gratulujeme!
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Švestka
pro Helppes
Mnohokrát děkujeme Divadlu
Járy Cimrmana, že se také letos,
stejně jako v předchozích letech,
jeho herci rozhodli podpořit výcvik
našich asistenčních psů benefičním
představením hry Švestka. Šek
na 126 000 Kč nám udělal velikou
radost.
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Firma M2C je předním českým poskytovatelem komplexních
služeb v oblasti technického zabezpečení a údržby budov, integrovaných bezpečnostních služeb, technologie a úklidu.

M2C
Golf Cup 2016

Tato firma spolupracuje na mnoha
charitativních projektech a podporuje nezisková sdružení a organizace. Založila nadační fond M2C
Foundation, spustila projekt Bezpečná cesta a nabízí např. dvě stovky pracovních míst lidem s handicapem.
M2C Foundation
si bere za cíl zapojit
mladé talentované
lidi do užitečných
projektů a poskytnout jim také náležitou praxi. Projekty M2C Foundation
se nezaměřují pouze na neziskové organizace pomáhající dětem s postižením, ale i na organizace, které se
zaměřují na pomoc
dalším potřebným
skupinám včetně
seniorů.
Na golfovém tur
naji, kterého se zúčastnili například
také naši fotbaloví internacionálové Antonín Panenka, Ivan Hašek,
Jozef Chovanec či Horst Siegl, jsme obdrželi šek na 8 300 Kč, za který mnohokrát děkujeme!
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25. narozeniny KODYSu
V červnu slavila firma KODYS 25 let od svého vzniku. Oslava
se konala na lodi a vyhlídková jízda večerní Prahou po Vltavě se
všem moc líbila.
Při této příležitosti KODYS rozdával dary neziskovým organizacím,
jež dlouhodobě finančně podporuje. Mnohokrát děkujeme za pozvání na oslavu a ještě více za dlouhodobou podporu našich projektů.

Sledujte naše internetové stránky
www.helppes.cz
nebo
facebook.com/helppes
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Víte, co je MOTO-HAF?
… to je báječná akce, jejíž druhý ročník se konal v Sekeřici
u Nového Bydžova a byl věnovaný na podporu našich asistenčních psů.
Na programu byly
např. ukázky výcviků psů, včetně dog
dancingu, sportovní kynologie, kdo
chtěl, mohl se svézt
na koni, nechybělo
občerstvení a večerní zábavný program,
na kterém vystoupily tři kapely. Akce
byla určena pro širokou veřejnost a výtěžek ze vstupného byl věnován na výcvik asistenčních psů. Organizátorům moc děkujeme za podporu
a krásných 10 000 Kč.
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Charitativní bazar
Základní školy
Jarov
Základní škola na pražském Jarově vede děti nejen k podpoře
charitativních projektů, ale všeobecně k pomoci potřebným.
Děkujeme dětem i paní učitelkám za krásnou částku 7 000 Kč, která
podpoří výcvik asistenčních psů.
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Kupte si kávu na
dripit.cz a podpoříte Helppes
Ať už je váš den jakýkoliv, dobrá překapávaná káva vám může
spravit náladu. Dobrou čerstvou černou kávu si můžete uvařit
kdekoliv. Díky Drip it. Všechny tři druhy jsou výborné!
Colombia ranní probuzení – Colombia je káva typická svou kyselejší chutí s ovocnými tóny brusinek a ostružin. A kyselost je v případě kávy známkou kvality. Představte si v ústech pocit ostrosti a jiskřivosti, jako byste snědli hrst ostružin. Tahle káva vás jistě každé
ráno postaví na nohy.
Nicaragua čokoládová – káva z Nikaraguy má bohatou chuť. Její
kyselost je potlačena výraznějšími sladšími tóny s nádechem citrusů,
medu a čokolády. V ústech se vám rozplyne jako kousek krémové
čokolády a zanechá příjemný pocit jemnosti a sladkosti.
Venezia blend jemná – spojili jsme chuť čtyř káv a výsledkem je
jedinečná jemnost. Představte si, jak se zakusujete do nádherně zralé
máslové hrušky. V ústech cítíte lehkou sladkost po medu. Tahle káva
se vám bude rozplývat na jazyku.
Překapávaná káva zvýrazňuje výjimečnost jednotlivých druhů káv.
Je chuťově bohatá a výrazná, a přitom lehoučká.
Dříve jste si ji mohli dát téměř v každé kavárně.
A dnes díky Drip it sáčku prakticky kdekoliv.

Každým svým nákupem na e-shopu
w w w. d r i p i t . c z přispíváte
na výcvik asistenčních psů
v organizaci HELPPES.
Za každou koupenou
krabičku jim posíláme
10 korun.
Váš Drip it.
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Moc děkujeme firmě Drip it za uspořádání velmi příjemné akce „Den pro Helppsí pomocníky s firmou
Drip it“, kterou podpořil svou přítomností také někdejší hokejový brankář Dominik Hašek.
Den byl fajn a dobrůtky bezkonkurenčně dobré.
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Kalendář akcí, aneb
co jsme letos
už stihli...
3. 9. Pevnost Boyard
pro Helppes – zleva
Jan Dolanský, Hanka
Kynychová, Jakub Prachař,
Kristýna Leichtová a Vojta
Kotek budou bojovat pro
nás!!!
28. 8. Den pro štěně
20. 8. Čtyři tlapky a dvě kola – II. ročník akce „MOTO-HAF“ byl
úžasný. Organizátorům velice děkujeme za podporu.
19. 8. Alešek a Dixi – Aleš a Dixi už začínají tvořit sehraný tým.
18. 8. Návštěva za Azrou – za Azrou přijela vzácná návštěva – zástupci
dárce – Nadace Naše dítě a celá její budoucí rodina.
17. 8. Krásní kluci – Matyášek a Bastien
16. 8. Nové misky a hračky – pořídili jsme pro naše psí studenty nové
misky (pro velké jedlíky, aby se při hltání neudusili nebo si nezpůsobili
torzi žaludku) a velmi odolné hračky od RebelDog.
15. 8. Vzdělávací program pro děti z příměstského tábora – děti se
o vše velmi zajímaly a moc se jim u nás líbilo.
15. 8. Noví adepti Bertík a Fatima – testování ve městě – Bertík
i Fatima si vedli velmi dobře.
12. 8. Za Jantarem přijela jeho budoucí panička Eliška
8. 8. Dnes jsme měli milou návštěvu – naše klientka, paní Olinka,
za námi přijela s celou rodinou.
6. 8. Rekondičně-integrační pobyt Líchovy u Sedlčan
28. 7. Zkoušky Tobiáš a Hektor
28. 7. Oslava dvoudenních zkoušek
27. 7. Zkoušky Bella, Balú, Quin – a jsou z nás služební psi.
26. 7. Trénink a výuka nových úkonů psa u klientky, paní Marty –
u paní Marty se zhoršil zdravotní stav, musí používat pro pohyb vozíček,
a tak potřebovala naučit svou vodicí fenku novým úkonům, zejm. pak
pohybu vedle invalidního vozíčku.
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22. 7. Klienti přivezli víčka pro další klienty – je krásné, když rodina
klienta myslí na druhé a podpoří je sběrem víček.
21. 7. Dag a jeho budoucí panička
20. 7. Setkání se zástupci Nadačního fondu Šance pro Tebe – moc
děkujeme za novou možnost získání financí na psí pomocníky pro naše
klienty. Nadační fond Šance pro Tebe zaujal příběh malé Romanky,
a díky tomu mohou dárci finančně podpořit výcvik asistenčního pejska
právě pro ni.
18. 7. Vzdělávací program pro děti z příměstského tábora
16. 7. Pohovory s novými žadateli
14. 7. Alešek a Dixi – Alešek se už s Dixinkou začíná secvičovat.
13. 7. Za Balúem přijela jeho nová panička Ivona
29. 6. Bastík měl návštěvu
26. 6. Zkoušky základní ovladatelnosti (ZZO) – v našem výcvikovém
areálu proběhly zkoušky základní ovladatelnosti.
25. 6. Škoda Open Air Mladá Boleslav – děkujeme za pozvání.
23. 6. Zkoušky Bonna, Cora a Hektor
22. 6. Vzdělávací program pro žáky ZŠ Most – mnohokrát děkujeme
žákům 6. B a 8. B za krásné 4 000 Kč, kterým podpořili výcvik našich
asistenčních psů.
22. 6. Předání šeku od ZŠ Jarov – děkujeme.
21. 6. Nový banner společnosti Rossmann – na náš plot na Plzeňské
ulici jsme instalovali banner společnosti Rossmann, aby všichni viděli,
kolika našim klientům už společnost Rossmann pomohla. Ze srdce
děkujeme.
19. 6. Nautis Fest – zúčastnili jsme se krásné akce ve prospěch lidí
s autismem, děkujeme za pozvání.
18. 6. Náš nový banner na Plzeňské – děkujeme „naší“ reklamce WMC
GREY za krásný nový banner.
18. 6. Pochod pro Helppes – děkujeme.
17. 6. Krásní kluci – Matyášek a Bastien
16. 6. Maminka malého Vojtíška přijela na trénink s Bonnou
16. 6. Verunka za Bellou – Bellinku navštívila její budoucí panička, malá
Verunka.
15. 6. Charitativní bazar Jarov – děkujeme za dlouhodobou spolupráci.
Tato škola vede děti k podpoře charitativních projektů. Děkujeme
za krásnou částku, která podpoří výcvik asistenčních psů.
12. 6. Den pro Helppsí pomocníky s Drip it-nem – děkujeme firmě
DRIP IT za uspořádání této super akce.
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11. 6. Benefiční koncert „Kdo má rád“ na Martinském mlýně –
děkujeme Martinu France za pozvání a možnost prezentace asistenčních
psů.
10. 6. Žena Regionu – gratulujeme paní ředitelce Zuzaně Daušové
k získání titulu „Žena regionu“ za Prahu.
9. 6. Trénink Aleška a Dixinky – Alešek se na Dixi už velmi těší a pilně
se spolu připravují na budoucí soužití.
7. 6. Trénink psů ve vodárně – jak si užili psiska svůj trénink
na rockovém večeru? Náramně.
4. 6. Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů a Mistrovství ČR
ve výkonu vodicích psů
2. 6. 25. narozeniny KODYSu – děkujeme za pozvání na vaši oslavu
25. narozenin a ještě více za dlouhodobou podporu našich projektů.
1. 6. Návštěva pana Hona za Quinem
31. 5. Švestka pro Helppes – děkujeme Divadlu Járy Cimrmana za další
skvělé představení a za krásnou částku 126 000 Kč, která podpoří výcvik
psích pomocníků „made Helppes“.
26. 5. Zahájení sezóny v Top Hotelu Praha – děkujeme, že jsme se
mohli zúčastnit této slavnostní akce.
25. 5. Vzdělávací program pro žáky z ZŠ Pražačka – vzdělali jsme
další partu školáčků.
23. 5. Návštěva za Tobískem – návštěvu budoucí paničky měl
i borderáček Tobiáš.
23. 5. Balíčkova 1. návštěva – Balú se poprvé setkal se svou budoucí
paničkou.
20. 5. M2C Golf Cup 2016 – děkujeme za výtěžek z tohoto golfového
turnaje.
19. 5. Návštěva za Bastíkem – Bastíček si svou návštěvu užil.
19. 5. Návštěva za Hektorem – Hertorek si svou návštěvu užil.
17. 5. Návštěva za Bellou – Bellinka si svou návštěvu náramně užila.
16. 5. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Jarov v Helppes – děkujeme
za dlouhodobou spolupráci. Již několik let vzděláváme děti z této ZŠ a oni
pak svými aktivitami získávají penízky na podporu výcviku Helppsíků.
15. 5. Mezinárodní konference ADEu/ADI a AAII
15. 4. Sáňkovi za Jantárkem – Jantar a jeho budoucí rodinka. S malou
Eliškou jsou už teď pěkně sehraná dvojka.
15. 4. Návštěva Klementisových za Bellou
13. 4. Trénink a canisterapeutické zkoušky
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8. 4. Neviditelná výstava
– byli jsme na Neviditelné
výstavě. Za výborné seznámení
se světem nevidomých
děkujeme skvělé průvodkyni
Míše. Je to velmi hluboký
zážitek, vřele můžeme
doporučit každému.
7. 4. Bastíkova 1. návštěva
– za Bastienem se přijela
podívat jeho budoucí rodinka.
1. 4. Vyhlášení cen APLAUS
– děkujeme za tuto krásnou
cenu. Moc si jí vážíme.
Za nominaci do soutěže
děkujeme našim klientům
Novákovým a Cavískovi,
Urbánkovým a Spikovi
a Zezulovým s Ginem.
31. 3. Statečné psí srdce –
gratulujeme Ondrovi a Spikovi k získání ceny hlavního partnera v anketě
„Statečné psí srdce“.
30. 3. Rodinka Briškových na 1. návštěvě za Azrou – Azra se poprvé
setkala se svou budoucí rodinou.
24. 3. Trénink Tobiho s jeho budoucí paničkou – Tobík měl další
trénink se svou budoucí paničkou.
24. 3. Seminář na Úřadu vlády ČR – Verča byla pro informace týkající
se veřejné podpory NNO a jejich projektů.
22. 3. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Mělník
18. 3. Jantárkova 1. návštěva – za Jantárkem se poprvé přijela podívat
jeho budoucí rodinka.
18. 3. Návštěva rodiny Kubíčkových a Gogínka
18. 3. Návštěva Vaška a Colí – děkujeme za milou návštěvu Vaška a jeho
rodinky a Colettky.
16. 3. Vzdělávací program pro žáky z MŠ Duha – vzdělávali jsme
dětičky z MŠ Duha.
14. 3. Natáčení pro ČT-D
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14. 3. Školení k Neziskovce roku – Verča byla pro nové informace
v Nadaci rozvoje občanské společnosti.
12. 3. Maškařádění – Verča s Dixi byly prezentovat práci psích
pomocníků na maškarním
bále pro dětičky. Moc
děkujeme za pozvání.
11. 3. Dixinky
první návštěva
8. 3. Natáčení pro
Nadaci Naše dítě
1. 3. Karel Kahovec
a Helppesáci
ve Vodárně –
pravidelné odreagování
s Karlem Kahovcem,
Viktorem Sodomou
a skupinou George &
Beatovens.
1. 3. Vzdělávací
program pro VOŠZ
a SZŠ – studenti přijeli
k nám do areálu,
prohlédli si naše zázemí
a seznámili se s prací
psích pomocníků.
26. 2. Kulatý stůl
AVPO – Verča byla
pro nové informace
k transparentnosti NNO.
25. 2. Prima Zlatá
Pecka – děkujeme
reklamní agentuře Scholz & Friends za rozhlasový spot a gratulujeme
k získání „Prima Zlaté Pecky“.
25. 2. Klienti za Bonnynkou – za Bonnynkou se přijela podívat maminka
malého Vojtíka.
21. 2. Canisterapie ve stacionáři Akord – proběhla první letošní
canisterapie ve stacionáři Akord.
15. 2. Krajská schůze ČKS na Zbraslavi – Zuzana s Verčou se za ZKO
Motol zúčastnily krajského jednání Českého kynologického svazu.
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13. 2. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – proběhly další
pohovory se zájemci o psího pomocníka
12. 2. Trénink Tobiho a jeho budoucí paničky – vodicí pejsek Tobi si
užil společný trénink se svou budoucí paničkou.
8. 2. Trénink na Hlavním nádraží v Praze – Helppsíci ve výcviku musejí
trénovat naprosto všude, proto jsme s nimi vyrazili například na Hlavní
nádraží v Praze.
8. 2. Předání a secvičení Flatíka Gina s novým páníčkem – v týdnu
od 8. do 12. února proběhlo předání a secvičení flatíka Gina s jeho novým
páníčkem. Přejeme jim skvělý společný život.
4. 2. Návštěva malé Sofinky – naše miminko – malá Sofí je asistenční
pejsek ve školce. Děkujeme Katce a Lukášovi za výchovu.
1. 2. Slovenské Divy v Praze – děkujeme našemu čestnému členovi
Martinovi France za tento počin a za pozvání.
30. 1. Pohovory s novými žadateli o psí pomocníky – rozšířila se nám
parta čekatelů na psí pomocníky o další členy.
28. 1. Snídaně pro neziskové organizace z Prahy 5 – Verča byla pro
nové informace. Tyto snídaně nám poskytují mnoho zajímavých tipů
na další práci. Moc děkujeme Nadaci rozvoje občanské společnosti
za jejich pořádání.
28. 1. Vzdělávací program pro žáky ze ZŠ Duhovka – moc děkujeme
základní škole Duhovka za dlouhodobou spolupráci a podporu.
Vzdělávací programy pro jejich žáky jsou super. Děkujeme za krásných
30 000 Kč, kterými žáci podpořili výcvik asistenční fenky Belly pro malou
Verunku.
27. 1. Trénink pana Martina s Corou – za Corinkou se přijel podívat
její budoucí páníček pan Martin.
19. 1. Tisková konference s Nadací Naše dítě – trenérka Katka se
s flatíkama zúčastnila tiskové konference spolu s Nadací naše dítě. Nadaci
děkujeme za dlouhodobou podporu našich dětských klientů.
18. 1. Předání a secvičení flatíka Quina s novou paničkou – v týdnu
od 18. do 22. ledna proběhlo předání a secvičení flatíka Quina s jeho
novou paničkou. Přejeme jim skvělý společný život.
15. 1. Zkoušky asistenčních psů Gina a Quina – gratulujeme trenérce
Katce a jejím dvěma svěřencům – černým bratříčkům Ginovi a Quinovi
k úspěšnému splnění závěrečných zkoušek na Helppsí akademii.
13. 1. Návštěva zástupců z Nadačního Fondu Tesco – moc děkujeme
za společný projekt a za podporu našich klientů.
8. 1. Přípravy na Mezinárodní konferenci ADEu/ADI
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Sledujte naše
www.helppes.cz nebo
facebook.com/helppes
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Také přemýšlíte nad tím, co koupit svým příbuzným,
přátelům, kolegům, kamarádům… zkrátka těm, které
máte rádi, k narozeninám nebo svátku?
Nebylo by pěkné udělat radost hned dvakrát? Nejen
obdarovanému, ale také tomu, od koho dárek koupíte?

Dárek, který potěší...
Tričko přece užije každý… a je-li
navíc s vtipným textíkem (Žeru psy,
co mají za ušima. Táhneme za jeden
provaz. Přispívám na psí kusy.
Fandím psům, co se do toho umí
zakousnout. Pomáhám tedy Psem.),
je úspěch zaručený, to nám věřte.
Kromě triček máme také např.
náramky, náušničky, frisbee,
jojo, propisky či žetony
do nákupních vozíků atd.
Báječná je také
„Paličkou praštěná
kuchařka“.
Koukněte se na naše
stránky, možná vás
budou inspirovat a našim
asistenčním a vodicím psům
pomůžete.

www.helppes.cz/vase-pomoc/reklamni-predmety/
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!

... a mnoho dalších dárců,
kterým upřímně děkujeme!
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Všem, kteří nás podporujete, mnohokrát děkujeme!
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Počkej, léto !!! Kam
spěcháš? Vždyť jsme toho ještě
tolik nestihli…

Přátelé,
to je z letošního třetího čísla Helppsíka všechno.
Přejeme hodně zdraví vám i vašim pejskům.
Mějte se všichni moc hezky, užívejte si podzimu,
opatrujte se a nad stránkami našeho bulletinu se
těšíme na shledanou. Máme vás rádi.
Váš Helppsík
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