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Tento bulletin je určen všem příznivcům canistera-
pie (aktivit, terapie a edukace za asistence psa) a feli-
noterapie, které bychom rádi tímto způsobem infor-
movali o činnosti Výcvikového canisterapeutického 
sdružení Hafík, z.s. v první polovině roku 2016.

Vzhledem k tomu, že jsme v lednu letošního roku 
oslavili krásné 15. výročí od založení Výcvikového ca-
nisterapeutického sdružení Hafík, připravili jsme pro 
všechny naše příznivce a dobrovolníky v únoru Hafí-
kův výroční ples. Tento ples byl krásnou oslavou toho-
to významného jubilea.

V bulletinu si můžete také prohlédnout seznam 
všech jednorázových akcí, kterých jsme se spolu s na-
šimi pejsky zúčastnili či jsme je pořádali v průběhu 
měsíců leden až červen.

Dále naleznete informace o našem dalším dogtre-
kkingovém pochodu „Toulky s Hafíkem“, který se stal 
již pravidelnou jarní akcí pořádanou spolkem Hafík.

V druhé polovině června jsme uspořádali již tradiční 
rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii, jehož 
atmosféru se snažíme přiblížit v článku, který nalez-
nete v tomto bulletinu.

Nezapomněli jsme přidat ani informace o akcích, 
které jsme pořádali pro všechny zájemce o canistera-
pii pod naším spolkem (informační schůzka, vstupní 
testy, výcvik canisterapeutických týmů a canistera-
peutické zkoušky).

Na konci celého bulletinu naleznete pozvánku na 5. 
Dětský canisterapeutický tábor.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s.
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Organizační struktura Hafík

Letos bude Výcvikové canisterapeutické sdružení 
Hafík, z.s. pořádat v termínu 

7. – 12. 8. 2016 již 5. ročník Dětského canisterapeu-
tického tábora. 

Místem našeho pobytu bude letos nově Rekreační 
středisko Kovářka v Sedle u Číměře.

Na děti čeká již tradičně zajímavá etapová hra – ten-
tokrát na motivy příběhu Afrikou - Po stopách dokto-
ra Livingstona. Cílem této etapové hry bude pozitivní 
využití volného času a výchova k hodnotám přátel-
ství, spolupráce, altruismu a obětavosti. Všechny čin-
nosti této etapové hry budou zaměřeny na konkrétní 
pomoc druhému člověku, který se nachází v nouzi.

Dále se děti dozvědí jak se starat o svého čtyřnohé-
ho přítele, zábavnou formou se seznámí s různými 
plemeny psů, vyzkouší si mnoho her a hrátek. Bude-
me chodit na výlety do blízkého okolí a navštíví nás 
několik lidí se zajímavým externím programem.

O celkový provoz tábora se bude starat tým zkuše-
ných vedoucích, speciální pedagog, sociální pracov-
ník a zdravotník.

Tábor plní integrační funkci, proto se budou pobytu 
účastnit děti zdravé, děti ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí a děti s handicapem.

5. dětský canisterapeutický tábor
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Jednorázové akce leden - červen 2016 Ostatní akce leden - červen 2016

 7. 1. MŠ Zahrádka, Sezimovo Ústí
 8. 1. Základní škola speciální, Dačice
 12. 1. školní družina Základní škola Rudolfov, ČB
 12. 1. Psychiatrická nemocnice, Písek
 17. 1. pobyt pro rodiny s dětmi, Dolní Radíkov (DDM  
  Jindřichův Hradec)
 8. 2. Mateřská škola Dubné
 9. 2. Gerimed a.s., Sedlec – Prčice
 16. 2. školní družina Základní škola Rudolfov, ČB
 21. 2. pobyt pro rodiny s dětmi, Dolní Radíkov (DDM  
  Jindřichův Hradec)
 2. 3. prezentační akce, Praha (předávání šeků Nadace  
  Naše dítě + Rossmann)
 3. 3. Domov Na Zámku, Lysá nad Labem
 4. 3. Mateřská škola Kubatova, České Budějovice
 15. 3. Základní škola Máj II, České Budějovice
 17. 3. Základní škola Máj II, České Budějovice
 22. 3. Komunitní centrum Máj, České Budějovice
 29. 3. Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
 31. 3. Nemocnice České Budějovice – plicní oddělení
 31. 3. Mateřská škola Štěchovice
 7. 4. Mateřská škola Mladošovice
 12. 4. Mateřská škola VŠTE, České Budějovice
 15. 4. Pedagogická fakulta Západočeské Univerzity, Plzeň
 19. 4. Nemocnice, Písek
 20. 4. Dětské centrum Mláďátka, České Budějovice
 21. 4. 2. Základní škola, Veselí nad Lužnicí
 22. 4. Dětské centrum Caplík, České Budějovice
 26. 4. Mateřská škola U Rybníčka, Zlukov
 4. 5. Mateřská škola Zahrádka, Sezimovo Ústí
 5. 5. Mateřská škola, Staré Hodějovice

 11. 5. školní družina Základní škola Rudolfov, ČB
 11. 5. pobyt organizace Rybka Tábor, Chlum u Třeboně
 16. 5. Základní škola, Hrdějovice
 18. 5.  Mateřská škola, Lomnice nad Lužnicí
 20. 5.  Základní škola, Hrdějovice
 20. 5.  Bamboška, České Budějovice
 21. 5.  Bamboška, České Budějovice
 21. 5.  jarmark, Netolice
 21. 5.  Rodinné centrum, Milovice
 24. 5.  Mateřská škola Větrníček a Základní škola Větrník,  
  Čelákovice
 25. 5.  Mateřská škola Dražice
 27. 5.  Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
 31. 5.  Mateřská škola Fügnerova, Písek
 1. 6.  Mateřská škola Litvínovice, České Budějovice
 3. 6.  Lesní mateřská škola, Třísov
 6. 6.  Mateřská škola Papírenská, České Budějovice
 7. 6.  Rodinné centrum Indiánka, Chlum u Třeboně
 9. 6.  Mateřská škola Papírenská, České Budějovice
 13. 6.  Nazaret, Borovany
 15. 6.  Základní škola speciální, Dačice
 15. 6.  Základní škola Juventa, Milovice
 16. 6.  školní družina Základní škola Nerudova, Čéčova,  
  České Budějovice
 16. 6.  Speciální školy Šobrova, Písek
 16. 6.  Základní škola Juventa, Milovice
 18. 6.  Festival Žijeme spolu, Domov Mladá, Milovice
 20. 6.  Základní škola Juventa, Milovice
 24. 6.  Dětské centrum Caplík, České Budějovice
 24. 6.  Základní škola Juventa, Milovice
 25. 6.  Zahradní slavnost Hornomlýnská, o.p.s – Praha

 13. 2.  Hafíkův výroční ples

 27. 2. Informační schůzka pro nové zájemce o canisterapii

 13. 3.  Vstupní testy

 18. 3.  Školení na „Prevenci úrazů způsobených psem“

 17. 4.  Výroční schůze Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z.s.

 22. 5.  Toulky s Hafíkem

 17. 6. – 19. 6.  Rekondiční pobyt se zaměřením na canisterapii

 2. 7. – 6. 7.  Výcvik canisterapeutických týmů a závěrečné zkoušky
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Hafík oslavil 15. narozeniny
Před více než 15 lety, díky iniciativě a kontaktům pana profesora Velemínského, se opravdu 

jen hrstka nadšenců, kteří již měli zkušenosti v oblasti kynologie (tedy pejskařů), rozhodla 
dělat se svými pejsky něco více a tím se pokusit zpříjemnit chvíle lidem, kteří to potřebují.

Díky metodickému vedení a spo-
lupráci s již velmi rozvinutou orga-
nizací v Německu, jež měla v ob-
lasti canisterapie bohatou historii,  
a na základě sebevzdělávání a studia 
oblasti sociálních věd, pedagogiky 
a spolupráci s dalšími odborníky se 
podařilo v našem regionu myšlen-
ku canisterapie rozšířit a rozvinout.  
I když to byla práce dlouhá a nesnad-
ná.

Za těch 15 let jsme s Hafíkem 
všichni ušli opravdu dlouhou cestu 
a udělali veliký kus práce, aby mohla 
naše činnost vypadat tak, jak vypadá 
dnes.

Rádi bychom zmínili, že v součas-
né době máme již téměř 60 dobro-
volníků, kteří docházejí za účelem 
realizace zooterapie (canisterapie, 
felinoterapie, aktivit s miniponíkem) 
se svými pejsky, kočkami a jedním 
miniponíkem do zdravotně sociál-
ních a školských institucí po celé ČR. 
Konkrétně naši dobrovolníci pracují 
již v 55 zařízeních a také v 5 rodinách 
klienta. Myslím, že za zmínku stojí 
také fakt, že dobrovolníci pracovali  
v loňském roce se 759 klienty, který-
mi byli nejčastěji osoby se zdravot-
ním postižením, senioři, děti ze zne-
výhodněného sociálního prostředí  
a mnoho dalších a odpracovali tak 

ve svém volném čase a bez nároku 
na honorář 1386 hodin. Zde je podle 
nás vhodné použít tvrzení, že dobro-
volníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají 
neobyčejné věci. 

K výčtu aktivit a činností z.s. Ha-
fík nepatří jen pravidelná koordi-
nace a realizace dobrovolnického 
programu a příprava dobrovolníků  
a jejich pejsků, ale také pořádání in-
tegračních pobytových akcí pro děti 
se zaměřením na canisterapii, reali-
zace seminářů a vzdělávacích akcí, 
jednorázových akcí se zaměřením 

na canisterapii (kterých se uskuteč-
nilo v loňském roce 113), sportovně 
kynologických akcí a vedení kynolo-
gického cvičiště, kde probíhá soci-
alizační výcvik pro pejsky 4x týdně. 
Vzhledem k tomu, že ve vedení spol-
ku jsou také jen dobrovolníci a práce 
v Hafíku není jejich hlavním pracov-
ním poměrem, je to velmi obdivu-
hodný výčet.

Máme ještě hodně plánů, přání  
a nápadů. A proto si popřejme na-
vzájem, ať ještě dlouho naše síly  
a nadšení vydrží, protože těch, kteří 

nás a naše báječné a úžasné čtyř-
nohé pomocníky potřebují, je stále 
mnoho.

Hafíkův výroční ples
Moc děkujeme všem, kteří s námi 

zdárně oslavili 15 let Hafíka. Naro-
zeninová „párty“ byla uspořádaná 
jako dárek především pro příznivce  
a dobrovolníky naší organizace.

Šlo o poděkování pro ty, kteří se 
během patnácti let podíleli na vy-
tváření Hafíku až do dnešní podoby, 
jak na začátku plesu v krátkém pro-
jevu zmínili předsedkyně sdružení 
Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D. a prof. 

MUDr. Miloš Velemínský, CSc. 
V průběhu celého večera nás slo-

vem provázela paní Iveta Vítová, kte-
ré tímto moc děkujeme a věříme, že 
spolupráce s touto půvabnou mode-
rátorkou nebyla poslední. 

K tanci a poslechu hrála hudební 
skupina BQuintett. O předtančení 
se postarala dětská taneční skupina 
„BREAK THE RULES“ pod vedením 
Mgr. Petry Augstenové. Co by to bylo 
za canis akci, kdyby se tam neukázal 
živý pes. Své umění v dogdancingu, 
které na míle předčilo naše taneční 
kreace, nám předvedli Tobi (border 

kolie) a Agnes (německý ovčák) pod 
vedením Terezy Dědkové a Hany 
Bečvářové. 

Všichni výše jmenovaní na plese 
vystupovali bez nároku na honorář, 
za což jim velice děkujeme.

Veliké poděkování patří také spon-
zorům, díky kterým se podařilo na-
plnit dárkové tašky ke spokojenosti 
všech návštěvníků plesu.

Závěrem zbývá poděkovat všem, 
kteří se k Hafíku připojili, všem spo-
lupracujícím organizacím a sponzo-
rům a především našim nevšedním 
čtyřnohým pomocníkům.

Z řečniště výročního plesu - zprava: prof. Velemínský, předsedkyně a zakládající členka Hafíka 
Jaroslava Bicková a moderátorka plesu Iveta Vítová.

Sponzoři výročního plesu:
ANF CZ, s.r.o. l Roman a Simona Bílkovi, České Budějovice l Brilon a.s., Praha l Centrum Bazalka, České Budějovice l E-ON, České Budějovice l Cho-
vatelské a rybářské potřeby, Třeboň (Anna Šimkovská) l Ivana Barešová, Strmilov (kosmetická poradkyně a vizážistka) l Jihočeské divadlo p. o., České Bu-
dějovice l K + K Břilice l Gigant l KUKACKA.CZ (nákupní galerie) l MAG (Kynologické potřeby, Jihlava) l Městská charita České Budějovice (DOMINO, 
služba pro lidi s duševním onemocněním) l PARMA servis s.r.o., České Budějovice l Roman Franěk, České Budějovice l Rybářství Třeboň a.s. l SME-
RALDINO.CZ (stabilizované rostliny) l SPH Elektro s r.o., Litvínovice l Veterinární klinika Za branou, Třeboň (MVDr. Tomáš Pešina) l Vinařství Bařina, 
Čejkovice (Sklep „Na Bařině“) l Výtvarný ateliér Vážka, Netolice (Jana Borovková) l Wotan Forest, a.s. (Lesní školka Vlčí Luka Třeboň)
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Toulky s Hafíkem
Třeboňskem křížem krážem
V neděli 22. 5. 2016 pořádalo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. již tradiční pochod 
s názvem Toulky s Hafíkem“ (jde o integrační pochod s prvky dogtrekkingu). Šlo o pochod určený 
všem milovníkům psů a procházek přírodou, který vedl malebnou krajinou Třeboňska.

Sponzoři Toulek s Hafíkem:
Paracord.cz l krmivo Grandvital l krmivo Eminent – Baf (Pet shop) l časopis Psí sporty l Madeta l Neztratimse.cz l Mira Mar l Aiva shop l Dokonalá Láska 
Elektro-obojky.cz l Arbeus l Tiskárna Protisk l krmivo Yoggies l Ručně z kůže l RichBarf.cz l Rossmann (Drogerie Parfumerie) l Sabina Koubková a Alea

Tento rok jsme měli zázemí popr-
vé v Penzionu a restauraci Myslivna 
v Kolencích a musíme uznat, že jsme 
si nevybrali vůbec špatně.

Již 7. ročníku Toulek s Hafíkem se 
tentokrát zúčastnilo 57 týmů. Pořa-
datelé opět připravili dvě trasy, kratší 
12 km v lesích kolem obce Kolence  
a 32 km dlouhou trasu, která závodní 
týmy provedla okolními lesy a býva-
lou zámeckou oborou Jemčina. 

Toulky probíhaly po celou neděli 
a letos nám opravdu přálo počasí. 
Ráno bylo sice chladno, ale brzy nám 
vysvitlo sluníčko a vydrželo nám po 
celý den.

Ráno jsme všechny přihlášené při-
vítali na přejímce (na které dostali 
účastníci i itinerář trasy), po které 
následovala rozprava o trase, aby 
měli účastníci alespoň trochu infor-
mací o tom, co je na cestě čeká.

Poté se již na trasu začaly připra-
vovat první týmy a postupně, v mi-
nutovém rozestupu, odstartovali 
všichni přihlášení.

Po trase na účastníky čekalo jed-
no kontrolní stanoviště, kde museli 
ukázat povinnou výbavu, kterou si  
s sebou každý tým nesl. Kromě proji-
tí kontrolního stanoviště měli účast-
níci za úkol ještě zodpovědět několik 
otázek z trasy, aby bylo jasné, že si 
trasu nikde nezkrátili.

Tentokráte pořadatelé závod-
níkům nedarovali „nic zadarmo“ 
a jak dlouhá, tak krátká, trasa dů-
kladně prověřila jejich orientační 
smysl. V cíli na všechny čekalo při-
pravené občerstvení a pro ty nej-
rychlejší hodnotné ceny, hrnečky  
a keramické medaile, které již ne-
odmyslitelně patří k tradicím Tou-
lek s Hafíkem. 

Moc gratulujeme všem oceněným 
a ostatním moc děkujeme za jejich 
účast.

Velký dík patří majiteli Penzionu 
Myslivna panu Josefu Štěchovi a jeho 
pracovnímu kolektivu, který se o nás 
po celou dobu vzorně staral a který 
všem připravil parádní zázemí v pro-
storách startu a cíle. 

Další nemalé poděkování patří 
všem sponzorům, díky kterým jsme 
měli pro všechny závodníky připra-
vené krásně naplněné tašky za účast 
a pro umístněné „na bedně“ krásné 
ceny.

Již teď se těšíme na viděnou, pří-
ští rok, na dalších „Toulkách s Hafí-
kem“.

Výsledkové listiny: 
www.canisterapie.org/a-325-toulky-s-ha-
fikem-2016.htm
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Rekondiční pobyt
Ve dnech 17. – 19. 6. uspořádal spolek Hafík již devátý ročník víkendového pobytu pro děti. Tentokráte se 

rekondiční pobyt konal v krásném rekreačním středisku Kovářka uprostřed Jihočeských lesů nedaleko obce 
Číměř.  Pobyt se nesl v duchu tématu „ Putování za zvířátky“.

Pobytové akce se zúčastnilo 19 
dětí ve věku od 4 do 12 let. Ty ne-
mladší však v doprovodu mami-
nek. Pomocníky a průvodci krás-
ným programem bylo dětem 8 
báječných terapeutických psů. Pro 
děti bylo připraveno mnoho krás-
ných a zajímavých aktivit, které 
byly zaměřeny na poznávání zví-
řat. Kromě seznamování se s pej-
sky byl program také zaměřen na 
zvířata, jež obývají naše lesy, louky 
a vody. 

V průběhu pátečního odpoledne 
se děti zábavnou formou rozdělily 
do tří skupin (konkrétně Leďnáčci, 
Zajíci a Ježci). Během uvítání se 

dále účastníci seznámili s kouzel-
nou okolní přírodou, s kamarády i 
vedoucími a především s  přítom-
nými pejsky. 

Druhý den, po ranní písničkové 
rozcvičce, děti čekala nelehká sto-
povaná, kdy se přímo v lese naučily 
mnoho nového o našich zvířatech. 
Plnily různé, někdy i záludné, úko-
ly a vše zvládly na jedničku. Krásné 
zvířecí koláže jsou toho důkazem. 

Děti si během víkendu užily 
spoustu her a aktivit s pejsky, do-
zvěděly se jak se správně chovat 
k vlastním i cizím pejskům a do-
konce je dva chlupatí leonberge-
ři svezli na speciálním terénním 

vozíku. Bohatý program byl plný 
nejen sportovních aktivit a kama-
rádských her, ale také integrační-
ho programu a samozřejmě jsme 
se neochudili ani opékání vuřtů a 
zpívání u ohně. 

Děkujeme všem zúčastněným za 
krásný víkend a pejskům za jejich 
měkké a chlupaté pomazlení. 

Rekondiční pobyt byl realizo-
ván za finanční podpory projektu 
ERA - pomáháme regionům. Dále 
děkujeme firmě Rossmann (Dro-
gerie Parfumerie) za masové pašti-
ky („Gurmánské menu Winston“), 
kterými byli naši chlupatí pomoc-
níci po pobytu odměněny.
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I nformační schůzka a vstupní testy

Během informační schůzky se 
noví zájemci dozvídají základní pra-
vidla o fungování Výcvikového ca-
nisterapeutického sdružení Hafík, 
z.s. a povinnosti budoucích dobro-
volníků. Tato schůzka slouží k tomu, 
abychom objasnili všem zájemcům 
o canisterapii, jak se stát akredito-
vaným dobrovolníkem se psem, 
jaké nároky jsou kladeny na člověka  
a na jeho psa během canisterapeu-
tického výcviku, důležité informa-
ce o činnosti Výcvikového caniste-

rapeutického sdružení Hafík, z.s.,   
o programech, které spolek Hafík 
nabízí, jaký je další postup zapojení 
do činnosti Výcvikového canistera-
peutického sdružení Hafík, z.s. atd.

V letošním roce jsme zatím uspo-
řádali jednu informační schůzku  
a to v sobotu 27. 2. 2016. Zúčastnili 
se jí 3 noví zájemci se svými pejsky.

Vstupní testy – ověření povahy 
psa - jsou složené z několika disci-
plín, ve kterých se hodnotí základ-
ní ovladatelnost psa a chování psa 

v neobvyklých situacích.
Na jaře tohoto roku jsme uspo-

řádali zatím jedny „vstupní testy“ 
budoucích canisterapeutických 
týmů, které se konaly na kynolo-
gickém cvičišti v Třeboni.

Tyto testy se uskutečnily v neděli 
13. 3. 2016 a zúčastnilo se jich 11 
týmů (pes + psovod). Testy úspěš-
ně absolvovalo všech 11 týmů, kte-
ré se nyní budou moci zúčastnit 
výcviku canisterapeutických týmů 
a závěrečných zkoušek.

Každý zájemce o spolupráci s Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík, z.s. musí ještě před 
nástupem na canisterapeutický výcvik projít informační schůzkou a předběžným testováním – „vstup-
ními testy“.

Dotace

Dary 

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

Dlouholetí podporovatelé

Děkujeme všem, kteří nás podporují!
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Každý canisterapeutický tým, 
který má zájem praktikovat canis-
terapii pod Výcvikovým canistera-
peutickým sdružením Hafík, z.s., je 
povinen absolvovat speciální výcvik 

a zkoušky, aby byla zajištěna jeho 
vhodnost a připravenost na setkání 
s klientem a zároveň kvalitní pro-
vádění canisterapie. Přípravy i pro-
věření se účastní psovod a pes spo-

lečně. Závěrečný výcvik zahrnuje 
kromě praktického cvičení se psem 
i teoretickou přípravu psovoda  
a přímý kontakt s klientem v zaříze-
ních, kde již canisterapie probíhá. 

Výcvik
canisterapeutických týmů

V termínu od 2. 7. do 6. 7. 2016 
proběhl v pořadí již patnáctý vý-
cvik terapeutických týmů. Letos se, 
stejně jako již několik předchozích 
let, výcvik konal na kynologickém 
cvičišti v Třeboni.

Obecně se výcvik skládal z prak-
tických cvičení a modelových situ-
ací, včetně dvou nasazení přímo 
v „terénu“ (Domov pro seniory 
Třeboň a Mateřská škola Třeboň) 
a z teoretické části, ve které dobro-
volníci načerpali nové informace 
týkající se problematiky caniste-
rapie (její historie a využití v práci 

s klientem) a ostatních zooterapií 
(např. felinoterapie). Dále získali 
vědomosti o práci s klientem s da-
ným typem postižením. Zajímavé 
informace se mohli dobrovolníci 
dozvědět také při přednáškách na 
téma veterinární péče o psa a eto-
logie psa. 

Na konci celého výcviku skládali 
dobrovolníci teoretickou zkoušku  
a následně jako tým (dobrovolník 
se svým psem) zkoušku praktic-
kou.

Letošního výcviku se účastnilo 
19 týmů. Výcvik nakonec zdárně, 

bez větších problémů, ukončilo 
všech 19 týmů. 

Všem týmům, které úspěšně za-
končily výcvik splněním zkoušek, 
moc gratulujeme a těšíme se na 
další příjemnou spolupráci.

V neposlední řadě nesmíme za-
pomenout poděkovat firmě Ross-
mann (Drogerie Parfumerie), která 
nám pro nové týmy darovala ma-
sové paštiky – „Gurmánské menu 
Winston“ – doufáme, že si je všich-
ni čtyřnozí pomocníci náležitě vy-
chutnali.
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