
Váno�ní sbírka pro 
opu�t�ná zví�átka
17.11 - 23.12.

informace kam m��ete p�inést 
�nan�ní �i materiální pomoc 
naleznete na www.pesos.cz
a FB PESOS.cz 

Váno�ní sbírka pro 

od  bude na na�ich sb�rných místech 17.11. - 23.12.2014
umíst�n váno�ní strome�ek, pod který m��ete

donést dárky pro opu�t�né psy a ko�ky  z útulk�.

DMS PESOS
napište SMS ve tvaru:

D�kujeme Vám!

na číslo:

  87 777

PESOS o.p.s pořádá

opu�t�ná zví�átka

D�kujeme, PESOS o.p.s.

pro opu�t�ná zví�átka z útulk�
Vánoční koleda

 
vás srdečně zvou na vánoční besídku

Středa 10.12.2014

od 17:00 hod

Vezměte svého pejska a 
přijďte si užít fajn vánoční odpoledne

a pomoci opuštěným psům a kočkám z útulků.

Klub Paliárka, U Paliárky 7, Praha 5 www.pesos.cz   I

ochutnávka cukrovíminikrámeček PESOS

živá hudba

worshop pletení přetahovadel pro PESOS

pro ka�dého p�íchozího pejska dárek

materiální sbírka pro útulky

a klub Paliárkao.p.s. 

Obch�dek pro zví�átka Fauni�ka.com
Turnovského 2, Praha 10
Sídlo PESOS o.p.s
Na Slatinách 265, Praha 10

Váno�ní sbírka pro 

od  bude na na�ich sb�rných místech 17.11. - 23.12.2014
umíst�n váno�ní strome�ek, pod který m��ete

donést dárky pro opu�t�né psy a ko�ky  z útulk�.

PESOS o.p.s a NF Faunička pořádají

opu�t�ná zví�átka

Děkujeme, PESOS o.p.s.  a NF Faunička

DMS PESOS
napište SMS ve tvaru:

na číslo:

  87 777

pro opu�t�ná zví�átka z útulk�
Vánoční sbírka

materiální sbírka pro psí i kočičí útulky: 
Granule, konzervy, piškoty, pamlsky, stelivo, přenosky, 
klece, misky, oblečky, hračky, deky, čistící prostředky: 
Jar, Savo, Cif  atd., nářadí, pelíšky, těstoviny, rýže,
a další potřebné věci pro psy a kočky.

pro opu�t�ná zví�átka z útulk�
Vánocní sbírka

Udělejte hezké vánoce pejskům a kočičkám z útulků.

pro opu�t�ná zví�átka z útulk�
Vánoční focení

 
srdečně Vás zveme na 

17:00 - 21:00 hod

Vezměte svého pejska, nebo i jiné zvířátko, 
přijďte si užít fajn vánoční odpoledne
a pomoci opuštěným psům a kočkám z útulků.

minikrámeček PESOS I materiální sbírka pro útulky

focení vašich pejsků v ateliéru jen za 100 Kč

 kynologický �asopis pro pání�ky zdarma

včetně fotky A3. Výtěžek ve prospěch PESOS o.p.s.

Chelčického 1566/9, Praha 3 I www.pesos.cz Pátek 12.12.2014

pro opu�t�ná zví�átka z útulk�
Vánoční focení

 
srdečně Vás zveme na 

17:00 - 21:00 hod

Vezměte svého pejska, nebo i jiné zvířátko, 
přijďte si užít fajn vánoční odpoledne
a pomoci opuštěným psům a kočkám z útulků.

minikrámeček PESOS I materiální sbírka pro útulky

focení vašich pejsků v ateliéru jen za 100 Kč

 kynologický �asopis pro pání�ky zdarma

včetně fotky A3. Výtěžek ve prospěch PESOS o.p.s.

Chelčického 1566/9, Praha 3 I www.pesos.cz

Pátek 12.12.2014

Vánoční focení
pro opu�t�ná zví�átka z útulk�

12.12.2014 100 Kč focení vašich zvířat v ateliéru jen za 
včetně fotky A3 na místě

Vánoční focení
pro opu�t�ná zví�átka z útulk�

www.pesos.cz

Materiální sbírka pro útulky zde v prodejně 
Granule, konzervy, piškoty, pamlsky, stelivo, přenosky, 
hračky, misky, oblečky, hračky, deky, čistící prostředky,
pelíšky, těstoviny, rýže a další potřebné věci pro psy 
a kočky. Případně něco malého můžete koupit i zde.

pro opuštěná zvířátka z útulků
Vánocní sbírka

Udělejte hezké vánoce pejskům a kočičkám z útulků.

Děkujeme!

Děti pomáhají

pro opuštěná zvířátka z útulků
Vánocní sbírka

Děkujeme za všechny zvířátka!

www.pesos.cz

& 

pořádají ve spolupráci 
s MŠ a ZŠ Prahy 10

Vánoční sbírku

                        
Granule, konzervy, kapsičky, piškoty, pamlsky, stelivo pro kočky, přenosky, misky, oblečky, hračky,
čistící prostředky, pelíšky, těstoviny, rýže, antiparazitika a další potřebné věci pro psy a kočky. 

Deky prosím nenoste - pejsci mají radši na podestlání do kotců seno či slámu (mokré deky studí), plyšáky také ne (jsou hned roztrhaní). 

Pokud byste rádi přispěli finančně: transparentní sbírkový účet: 2300535970/2010, VS: 17  I  www.praha10.cz  I  www.pesos.cz 

pro opuštěná zvířátka z útulků

pro útulky

Voříškov, Domov Fauny, For Dogs

Dogpoint, Pesoklub Dobříš, Útulek

Modřany, Kočičí útulek Říčany

          Materiální sbírka pro psy a kočky. Co útulky ocení?

pro opuštěná zvířátka z útulků

pro útulky

Voříškov, Domov Fauny, For Dogs

Dogpoint, Pesoklub Dobříš, Útulek

Modřany, Kočičí útulek Říčany


