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Úvodní slovo tohoto bulletinu bychom moc rádi věnovali všem, kteří nám po celý rok 2016 pomáhali a podporovali nás v naší činnosti. Největší poděkování patří
samozřejmě všem našim týmům – canisterapeutickým
(dobrovolníkům a jejich pejskům), felinoterapeutickým
(dobrovolníkům a jejich kočičkám) a v neposlední řadě
i našemu miniponíkovi Taccovi. Bez nich by se Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. nemohlo věnovat dobrovolnické činnosti v takové míře, jakož tomu
v uplynulém roce bylo.
Nemenší dík patří samozřejmě všem přijímacím organizacím a uživatelům, za vytvoření příjemného prostředí pro praktikování canisterapie/felinoterapie a za
hezký vztah k našim dobrovolníkům a jejich čtyřnohým
kamarádům.
Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem
našim sponzorům a lidem, kteří se podíleli na fungujícím chodu celého Výcvikového canisterapeutického
sdružení Hafík, z.s.
Na stránkách tohoto bulletinu naleznete shrnutí celého roku 2016 – přes jednorázové akce, Dětský tábor,
vzdělávání dobrovolníků až po příběhy našich klientů
(prostě stručný přehled toho, co se u nás po celý rok
událo).
Nově, od toho vydání, naleznete v našich „Hafíkových
bulletinech“ seriál na téma „Pes v životě lidí“. Postupně
Vám zde budeme představovat, co vše se dá dělat s pejskem i přes to, že se věnuje canisterapii.
Přejeme hezké čtení a ještě jednou děkujeme Vám
všem za podporu!
Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
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MŠ Zahrádka, Sezimovo Ústí
Základní škola speciální, Dačice
školní družina Základní škola Rudolfov, České Budějovice
Psychiatrická nemocnice, Písek
pobyt pro rodiny s dětmi, Dolní Radíkov (DDM J. Hradec)
Mateřská škola Dubné
Gerimed a.s., Sedlec – Prčice
školní družina Základní škola Rudolfov, České Budějovice
pobyt pro rodiny s dětmi, Dolní Radíkov (DDM J. Hradec)
prezentační akce, Praha (Nadace Naše dítě + Rossmann)
Domov Na Zámku, Lysá nad Labem
Mateřská škola Kubatova, České Budějovice
Základní škola Máj II, České Budějovice
Základní škola Máj II, České Budějovice
Komunitní centrum Máj, České Budějovice
Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
Nemocnice České Budějovice – plicní oddělení
Mateřská škola Štěchovice
Mateřská škola Mladošovice
Mateřská škola VŠTE, České Budějovice
Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň
Nemocnice, Písek
Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
2. Základní škola, Veselí nad Lužnicí
Dětské centrum Caplík, České Budějovice
Mateřská škola U Rybníčka, Zlukov
Mateřská škola Zahrádka, Sezimovo Ústí
Mateřská škola, Staré Hodějovice
školní družina Základní škola Rudolfov, ČB
pobyt organizace Rybka Tábor, Chlum u Třeboně
Základní škola, Hrdějovice
Mateřská škola, Lomnice nad Lužnicí
Základní škola, Hrdějovice
Bamboška, České Budějovice
Bamboška, České Budějovice
jarmark, Netolice
Rodinné centrum, Milovice
Mateřská škola Větrníček a ZŠ Větrník, Čelákovice
Mateřská škola Dražice
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
Mateřská škola Fügnerova, Písek
Mateřská škola Litvínovice, České Budějovice
Lesní mateřská škola, Třísov
Mateřská škola Papírenská, České Budějovice
Rodinné centrum Indiánka, Chlum u Třeboně
Mateřská škola Papírenská, České Budějovice
Nazaret, Borovany
Základní škola speciální, Dačice
Základní škola Juventa, Milovice
školní družina ZŠ Nerudova, Čéčova, České Budějovice
Speciální školy Šobrova, Písek
Základní škola Juventa, Milovice
Festival Žijeme spolu, Domov Mladá, Milovice
Základní škola Juventa, Milovice
Dětské centrum Caplík, České Budějovice
Základní škola Juventa, Milovice
Zahradní slavnost Hornomlýnská, o.p.s. – Praha
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prázdniny začínají v Lipnici
příměstský tábor DDM, České Budějovice
příměstský tábor M-tes, České Budějovice
příměstský tábor Baby Centrum, České Budějovice
příměstský tábor DDM, České Budějovice
příměstský tábor letiště Hosín
Seniorský Dům, Písek
příměstský tábor Baby Centrum, České Budějovice
pobyt Apla Tábor, Červený Újezd
Germed, a.s.; Sedlec-Prčice
příměstský tábor Baby Centrum, České Budějovice
Dětský tábor – Koníček o. p. s.
Letní tábor, Buková
příměstský tábor M-tes, České Budějovice
Dětský tábor – Koníček o. p. s.
Dětský tábor – Hory Matky Boží
příměstský tábor Dětské centrum Caplík, České Budějovice
pobyt Apla Tábor, Opařany
Dětský tábor – Koníček o. p. s.
příměstský tábor M-tes, České Budějovice
Speciální školy Šobrova, Písek
Boxer sraz, Horní Jelení
Zahradní splavnost, Domov pro seniory Světlo, Drhovle
Základní škola speciální, Dačice
Týden pro duševní zdraví – Domino, MCHČB
Pečovatelská služba, Kamenice nad Lipou
Jihočeský festival zdraví, Třeboň
Stacionář Klíček, Tábor
Speciální školy Šobrova, Písek
Sociálně terapeutická dílna „Motýl“, Třeboň
Základní škola Husova, České Budějovice
Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
Mateřská škola Čakov
2. ZŠ Veselí nad Lužnicí
ZŠ Brandýs nad Labem
MŠ Kytička, Liberec
Speciální školy Šobrova, Písek
Školní družina ZŠ Suchdol nad Lužnicí
Mateřské centrum Parníček, Lysá nad Labem
Středisko výchovné péče, Český Krumlov
Školní družina ZŠ Suchdol nad Lužnicí
Speciální školy Šobrova, Písek
MŠ Kytička, Liberec
MŠ Kytička, Liberec
MŠ U Rybníčka, Zlukov
MŠ Kytička, Liberec
Gerimed, a.s., Sedlec-Prčice
Základní škola speciální, Dačice
Speciální školy Šobrova, Písek
Mateřská škola Papírenská, České Budějovice
Mateřská škola při VŠTE, České Budějovice
Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
Speciální školy Šobrova, Písek
Domov sv. Františka, Veselí nad Lužnicí
Základní škola praktická, Soběslav
Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
Základní škola praktická, Veselí nad Lužnicí

statní akce 2016

13. 2.
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13. 3.

Hafíkův výroční ples
Informační schůzka pro nové zájemce
o canisterapii
Vstupní testy

18. 3.
Školení na „Prevenci úrazů způsobených
		psem“
17. 4.
		
22. 5.

Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.
Toulky s Hafíkem

17. 6. – 19. 6. Rekondiční pobyt se zaměřením na
		canisterapii
2. 7. – 6. 7.
		
18. 9.
2. 10.
		
27. 12.

Výcvik canisterapeutických týmů
a závěrečné zkoušky
Vstupní testy
Informační schůzka pro nové zájemce
o canisterapii
Vánoční procházka, Třeboň
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Jsme rodiče 12letého chlapečka Péti, který je od narození postižený. Před 6 lety jsme
se dozvěděli o canisterapii – léčbě lidské
duše psí láskou. Tento motivačně a léčebně zaměřený kontakt člověka se psem nás
zaujal, a proto jsme začali hledat nějakou
organizaci, která se canisterapií věnuje.
Bydlíme v Třeboni a zde se touto terapií zabývá spolek Hafík. Ihned jsme spolek
kontaktovali a obdrželi velice podrobné
a odborné informace o této metodě. Z jednání s tímto spolkem nám bylo jasné, že se
jedná o skutečné odborníky a hlavně o velice
laskavé a milé lidi, kteří pomáhají osobám
s různým typem postižení. První návštěva
fenky Charlotte a Šárky Petříkové byla tak
neuvěřitelným a úžasným zážitkem pro nás
a hlavně pro našeho synka Péťu, že jsme se
ihned stali klienty spolku Hafík a naše spolupráce pokračuje již šestým rokem.

Kladný přístup k návštěvám u Péti je vidět
i u Brigittky, a tak věříme, že naše přátelství
s rodinou Šauerových, i terapeutické partnerství vydrží co nejdéle.
Šárka, Charlotte a Brigitte

Paní Petříková a její fenky Charlotte a Brigitte k nám docházení pravidelně dvakrát
měsíčně. V domácím prostředí provádíme
metodu polohování, kdy dochází k uvolnění svalového napětí a to hlavně vlivem tepla. Péťa reaguje spontánně na rytmus dechu
a srdce a sám se „naladí“ do klidu a pocitu
bezpečí. Tato „chlupatá“ terapie velmi pomáhá Péťovi při rehabilitaci, v rozvoji jemné
a hrubé motoriky, napomáhá udržet delší pozornost, rozvíjí fantazii a orientaci
v prostoru. Na každou návštěvu psích kamarádek se Péťa vždy těší.
Canisterapie má pro syna blahodárný
účinek na fyzický a především psychický
vývoj. Mnohokrát děkujeme spolku Hafík za přátelské a profesionální služby
a přejeme mnoho úspěchů do dalších let.
S úctou Péťa, Lenka a Petr Šauerovi
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Jmenuji se Šárka a společně se svou fenkou
zlatého retrívra Charlotte od Kletecké hráze
tvoříme již 7. rokem canisterapeutický tým,
do kterého před rokem přibyla Charlottky
dcera Brigitte Lueur dorée. Kromě výchovně-vzdělávacích programů ve školách, návštěv pečovatelských domů a zdravotnicích
zařízení provozujeme i individuální terapii,
při které docházíme do dvou rodin v Třeboni.
Jednou z rodin jsou Šauerovi, jejichž postiženého syna Péťu jsme poznali před šesti
lety. Naše fenky praktikují u Péti terapii polohováním. Péťa byl z první návštěvy fenky
lehce nervózní, neboť to pro něho bylo něco
naprosto nového, avšak s každou další návštěvou bylo poznat, že se snaží svůj handicap překonávat a mezi ním a Charlottkou se
vyvinulo přátelské pouto.
S Peťovými rodiči jsme pozorovali pozitivní přínos terapie. Peťovi se zlepšovala
a nadále zlepšuje jemná i hrubá motorika,
soustředění a duševní pohoda. V posledním roce jsem k Peťovi docházela s oběma
fenami, přičemž Brigittka nyní již Charlott-

ku plně nahradila. Naštěstí tuto změnu Peťa
přijal pozitivně, což dosvědčuje tím, že již při
našem příchodu navazuje oční kontakt a zřetelně se na polohování těší.
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Když se z dobrovolnictví
stane přátelství
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K tomu jsou ideální právě aktivní
činnosti, které může spolu s páníčkem provozovat a naplňovat tak
svou přirozenost.
Fyzickou aktivitou se pes dokáže
po canisterapii rychle odreagovat
a „vyčistit si hlavu“, podobně jako
člověk. Nejen, že je pohyb nezbytný
pro zdraví psa, ale je také nejvhodnějším způsobem k odbourání stresového hormonu kortizolu, který

Pes v životě lidí

2/2016

vyžití, než pouze canisterapeutické aktivity. Pes musí při canisterapii mnohdy potlačit své přirozené
chování a zachovat klid i v takových
situacích, které pro něho nejsou
zcela běžné. Přebytečnou energii,
případně vzniklý stres pak potřebuje nějakým způsobem ventilovat.

Sympozium TAT ve Vídni
Ve dnech 30. 9. 2016 a 1. 10. 2016
jsem měla možnost zúčastnit se
společně s předsedkyní Výcvikového canisterapeutického sdružení
Hafík, z.s., Mgr. Jaroslavou Bickovou, Ph.D. mezinárodní konference
ve Vídni. Pořádající organizace Tiere als Therapie zaměřila 8. ročník
konference na téma potřebnosti
silného a maximálně spolupracujícího týmu člověka a zvířete jako ko-terapeuta.
Na konferenci byly představeny
nejen projekty dokládající příklady
dobré praxe v zooterapii, ale i možnosti využití výzkumných závěrů
v praxi. Výzkumy tak například sledují hodnoty stresového hormonu
kortisolu u psa jako ko-terapeuta
v průběhu praktického nasazení.
Součástí konference bylo také představení přípravy psů asistenčních
a signálních. Na dopolední odborné přednášky navazovali praktické
workshopy.
Konferenci doplňuje výstava posterových prezentací. Na jedné straně jsou na konferenci prezentovány přístupy a vědecké poznatky na

úrovních, na kterých zde nepracujeme. Na straně druhé při osvětlení
naší dobrovolnické činnosti v oblasti zooterapie je nám vždy skloněna poklona za tak rozsáhlý neziskový dobrovolnický projekt, kdy
na prezentovaných zahraničních
úrovních se jedná především o činnost ziskovou.
S některými projekty jsme projevili i nesouhlasné stanovisko, kdy
je dle našeho názoru opomíjeno
welfare psa. Jednalo se především
o projekt, kdy rodiny odvážejí svého psa „do zaměstnání“, kde s jiným psovodem absolvuje aktivity
za asistence psa u různých cílových

skupin a odpoledne je odvážen pes
rodinou opět domů.
Konference pro mě byla zajímavou zkušeností a další motivací pro
naši činnost. Sborník z konference
v německém a anglickém jazyce je
k dispozici k zapůjčení.
Moc děkuji „Hafíkovi“ za možnost účasti na konferenci. Velmi si
toho vážím.
Mgr. Zuzana Staffová
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pes jako každý jiný, je pouze veden k dobrému vztahu s člověkem,
a to takovým způsobem, aby z toho
měly prospěch obě strany.
Jelikož je tedy canisterapeutický
pes psem se vším, co k němu náleží,
je jasné, že potřebuje ke své spokojenosti i jiné, pokud možno aktivní

veckému výcviku, pasení nebo psím
sportům, jako je flyball, canicross či
agility. Někteří pejsci se věnují dokonce i sportovní kynologii, ale zde
musí být pes opravdu dobře veden
a jeho majitel ho musí dokonale
znát jeho povahu a reakce.
Provozování společných aktivit
zároveň posiluje dobrý vztah mezi
psem a člověkem, který je pro výkon canisterapie nezbytný.
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Mnoho lidí se domnívá, že canisterapeutický pes je kdovíjakým
způsobem odlišný od ostatních
psů, ať už svou povahou nebo plemennou příslušností. Samozřejmě to tak není. Canisterapeutický pes je, kromě speciálního výcviku zaměřeného na canisterapii,

u něho může být v některých případech vyplavován.
Při výběru takové aktivity pro
svého psa je vhodné zaměřit se na
činnosti, pro které bylo konkrétní
plemeno vyšlechtěno nebo volit
mezi činnostmi souvisejícími s tím,
co ho baví.
Mnoho našich čtyřnohých kamarádů, kteří s námi canisterapii vykonávají, se dále věnuje například lo-
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5. dětský canisterapeutický tábor

raději se však děti s pejsky mazlily.
Dále měly děti možnost si vyrobit
krásné lapače snů a zacvičit si jógu
s Helenou Bednářovou, vyzkoušely si americký fotbal za asistence
úžasných hráčů Hellboys, vyrobily
si krásná trička pomocí šablon (za
které moc děkujeme Karlu Vlčkovi,
Centrum digitálního tisku, s.r.o)
a také roztomilé panáčky z pa-
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a 21 úžasných dětí. Průběhem celého tábora nás prováděla různá
africká dobrodružství a nástrahy
při hledání doktora Livinstona.
Děti se dozvěděly nejen spousty
informací o Africe, ale také o jejich
psích kamarádech, naučily se o ně
správně pečovat, osvojily si správné zásady chování k pejskům a vyzkoušely si některé psí sporty. Nej-
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Letošní rok se konal již 5. ročník
canisterapeutického tábora, a to
v termínu od 7. do 12. 8. 2016. Tábor se uskutečnil v rekreačním
středisku Kovářka, poblíž vesnice
Sedlo, a byl podpořen Ministerstvem zdravotnictví a městem Třeboň.
Na tábor přijelo 7 šikovných pejsků, 16 odhodlaných vedoucích

racordu, které měly u dětí veliký
úspěch. Dále nesmělo chybět pečení buřtíků a zpívání u ohýnku.
V průběhu tábora nás navštívili
leonbergeři Art a Gerry, kteří děti
svezly na speciálních vozících.
Děti se také dozvěděly, že terapeutičtí nemusejí být jenom pejsci, díky Andree Tvrdé (Elva Help
o. s.), která nám přivezla ukázat
i terapeutického holoubka. Velmi
krásná byl návštěva skupiny Hakunamatata, která nám ukázala jejich
bubnovací čísla a umožnila nám si
vyzkoušet na bubny zahrát.
Celým průběhem tábora se nesla
velmi přátelská, klidná atmosféra
a společně jsme všichni zažili
spoustu dobrodružství.
Všem účastníkům moc děkujeme za pomoc při uspořádání letošního tábora a těšíme se na viděnou
opět v příštím roce.
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TÁBOROVÉ OHLASY

Jana Drtinová, Lucinka a Leontýnka
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a bylo to moc legrační. A taky budeme muset sehnat
bubny a uspořádat balónkovou bitvu. A čas od času
ho budu muset vzít na vodítko, aby mi ukázal, jak
se chová správný pejsek. A zdravit se budeme „tabela, tabela“ s rukou na srdci . A výlet do hospody byl taky parádní…dal si orange džus a nanuka
a bylo to tam hustý !!!
No a hlavně ti pejsci … Leontýnka a Ebi … ani
si na všechny, které jmenoval, nevzpomenu. Prostě
jeden velkej zážitek, který ho zjevně posunul o kus
dál…
A tak jsem, přes počáteční obavy, opravdu ráda,
že jsem tohle rozhodnutí udělala a na ten tábor ho
poslala.
Michaela Málková

HAFÍKŮV BULLETIN

HAFÍKŮV BULLETIN

Moc ráda bych celému týmu Hafíka ještě jednou
poděkovala za uspořádání parádního a hustýho
tábora a vřelou péči o našeho synka. Soudě podle
toho, co nám vypráví a je toho překvapivě hodně, se
mu dostalo HAFO  kvalitních podnětů.
Slibovala jsem si od jeho účasti na táboře opravdu hodně a s výsledkem jsem moc spokojená. Dokáže moc hezky a srozumitelně vyprávět o tom,
co prožil a moc se těší na příště. Vidím tady velký
posun, protože obvykle se upnul na jednu věc a to
ostatní zůstalo úplně upozaděno.
Takhle mi s radostí vyprávěl o Jardovi, který
s ním hrál fotbal, o Helence, která je mooooc hodná,
o Zuzce, která dělala snídani a má pejska Cipa, totiž Cipíska a ten se koupal a pak kolem sebe cákal

Letos v létě jsme se já a moje holky
poprvé zúčastnily canisterapeutického
tábora pořádaného Hafíkem. Já jela
úplně poprvé jako psovod se svou roční
fenkou Leontýnkou a moje dcera Lucinka absolvovala svůj úplně první tábor.
Takže jsme jely trochu s obavami, jak to
všechny zvládneme. Ale byl to pro nás
naprosto úžasný zážitek a to i pro Leontýnku. Všichni nás skvěle přijali a líbilo
se nám tam tak, že se nám ani nechtělo
domů.
Tábor se konal v hezkém a klidném
prostředí v Sedle u Jindřichova Hradce.
Celým týdnem se prolínala etapová hra
Po stopách doktora Livingstona. Byla
zábavná, naučná a hravá. Také musím vyzdvihnout skvělé kostýmy, které
si vedoucí připravili (hlavně Roman se
Zdeňkem).
Děti se také dozvěděly spoustu informací o pejscích, naučily se o ně správně
pečovat, osvojily si zásady správného
chování, správného výcviku. Nejoblíbenější aktivitou bylo mazlení s pejsky,
hlavně před spaním.
Všichni jsme si vyzkoušeli americký fotbal za asistence skvělých hráčů
amerického fotbalu z týmu Hellboys.
Také jsme si zabubnovali se skupinou
Hakunamatata. Přijeli se na nás podívat speciálně vycvičení pejsci a holubi.
I přestože nám počasí moc nepřálo, tak
jsme zvládli výlet do Sedla suchou nohou a dokonce jsme stihli i vodní bitku.
Příjemná byla i návštěva Cimlů s leonbergery Artem a Gerrym, kteří svezli děti
na speciálním vozíku. Vyrobili jsme si
panáčka na klíče, lapače snů a hafíkovská trička. Lapač doteď visí u Lucinky
nad postelí a tričko je jedno z nejoblíbenějších.
Leontýnka na procházkách pesemeskuje a pesbookuje (účastníci tábora
vědí ).
Nejen Lucinka a Leontýnka, ale i já
jsem se naučila spoustu nových věcí.
A za to všechno bych chtěla poděkovat
všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci tábora.
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Na závěr toho bulletinu nám dovolte poděkovat všem,
kteří v roce 2016 podporovali činnost z. s. Hafík.

zdělávání dobrovolníků v roce 2016

Datum konání
Název kurzu/konference		
		
17. 3.
		
24. – 25. 5.
1. 4.
7. 6.
		
6. 10.
26. 10.
		
28. – 29. 10.
		
4. – 6. 11.
16. 11.
28.11.

Dotace

Počet dobrovolníků
z.s. Hafík

Konference Pomáháme společně - Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality, Praha
Konference Sociální služby v ČR a Evropě, České Budějovice
kurz Řešení mimořádných situací na dětských táborech, České Budějovice
P. E. S. pro Zooterapii – pracovní workshop se zaměřením
na zooterapii/canisterapii, Třeboň
Facebook v neziskových organizacích, Radambuk, České Budějovice
P. E. S. pro Zooterapii – pracovní workshop se zaměřením
na zooterapii/canisterapii, Frýdek-Místek
Náhled do problematiky oboru AASW (Zvíře v sociálních službách)
se zaměřením na oblast AAA, Valašské Meziříčí
Zážitkový kurz Táborová akademie, Kvilda
Public relations v praxi I., Turner Public Relations s.r.o, Praha
Využití canisterapie v sociálních službách, Piafa Vyškov

3
4
3
5
1
3
1
1
1
2

Dary

Plán akcí na rok 2017
Jaro

Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii
Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy
Kurz pro dobrovolníky: „ Prevence úrazů způsobených psem“
Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s.
Toulky s Hafíkem

Červen

Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii

Červenec

Canisterapeutický výcvik

Srpen

6. dětský canisterapeutický tábor

Podzim

Infoschůzka pro nové zájemce o canisterapii
Vstupní testy pro nové canisterapeutické týmy

Michaela Soukupová Peterová, Praha • Petr Vaněk, Praha • Diecézní charita, Plzeň

Dlouholetí podporovatelé

Organizační struktura Hafík, z.s.
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Členové výboru:
Roman Bílek – roman.bilek@canisterapie.org
Mgr. Zuzana Řimnáčová – zuzana.rimnacova@canisterapie.org

Koordinátor dobrovolníků bez psa a koordinátor pro
vzdělávání:
Mgr. Zuzana Zajícová - zuzana.zajicova@canisterapie.org

Revizní komise:
Ludmila Cimlová st. – předseda komise
Mgr. Zuzana Zajícová – člen komise
Mgr. Zuzana Staffová – člen komise

Koordinátor výcvikové sekce:
Mgr. Šárka Petříková – sarka.petrikova@canisterapie.org

Administrátor webu:
Roman Bílek – roman.bilek@canisterapie.org
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Koordinátor dobrovolníků se psem
a koordinátor pro jednorázové akce:
Mgr. Ludmila Cimlová - ludmila.cimlova@canisterapie.org

Jednatel:
Zdeněk Kněžínek - zdenek.knezinek@canisterapie.org
HAFÍKŮV BULLETIN
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Předseda organizace:
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D.
jaroslava.bickova@canisterapie.org
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