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Úvodní slovo
 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík úspěšně realizuje své aktivity již 11 let. 
Také v roce 2011 Hafík významně rozšířil své činnosti, aktivity a základnu svých aktivních 
členů a dobrovolníků. Sdružení v roce 2011 pracovalo a dobrovolnickou činnost v rámci 
canisterapie realizovalo ve třech desítkách zařízení po celé ČR. Sdružení rozšířilo svou činnost 
také díky nově otestovaným týmům, které prošly výcvikem v roce 2011. I v této ekonomicky 
nelehké době se občanskému sdružení Hafík daří udržet si vícezdrojové financování. 
V roce 2011 sdružení úspěšně řešilo čtyři grantové projekty. Díky svému novému jednateli 
pracovalo aktivněji na rozvoji svého fundraisingu.
 V roce 2011 došlo k pokračování a k udržení si významných akreditací jakými jsou 
akreditace dobrovolnického centra od ministerstva vnitra (do roku 2013) a akreditace 
ESAAT. Dále pak došlo k rozšíření spolupráce s Výcvikovou školou Doggie na Slovensku. 
 V roce 2011 sdružení úspěšně zrealizovalo dvě informační schůzky pro nové zájemce, 
dva vstupní testy a výcvik nových canisterapeutických týmů. Již tradičně se sdružení 
významnou měrou spolupodílelo na realizaci Letního integračního tábora, konference 
Pravda o zooterapii a rekondičního pobytu pro děti. Významným a velmi přínosným 
krokem je pokračování realizace preventivního programu zaměřeného na prevenci úrazů 
způsobených psem. 
 Vedle praktické činnosti se občanské sdružení Hafík věnuje prezentaci canisterapie na 
odborné úrovni, vydává bulletiny a informační materiály. Členové občanského sdružení se 
aktivně účastní prezentačních akcí, odborných konferencí, seminářů a přednášek. Občanské 
sdružení Hafík vychází vstříc také studentům a za jeho podpory vznikla řada bakalářských 
a diplomových prací.  
 V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům, dobrovolníkům, výboru sdružení 
a samozřejmě našim neocenitelným čtyřnohým pomocníkům za sílu a entuziasmus, 
s kterým svou práci vykonávají. Vzpomeňme i na ty čtyřnohé kamarády, kteří nám 
v loňském roce odešli do psího nebe, a znovu jim poděkujme za to, že tu byli a pomáhali. 



 Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s. je nestátní nezisková organizace, 
která vznikla v lednu roku 2001 v Třeboni. Sdružení se zabývá především praktikováním 
odborné canisterapie a dále vzděláváním a výcvikem canisterapeutických týmů 
(dobrovolníkům se psem). Podnětem k založení sdružení se stala především potřeba 
zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice.

Cíle sdružení:

•	 provádění	canisterapie	jako	podpůrné	metody	s	pozitivním	vlivem	na	bio-	 	
	 psycho-sociální	zdraví	lidí

•	 kvalitní	provádění	všech	typů	canisterapie	-	AAA,	AAT	a	AAE

•	 výuka	a	výcvik	canisterapeutických	týmů	pro	praktikování	canisterapie

•	 provádění	edukační,	poradenské	činnosti	a	poskytování	odborných	informací			
	 všem	zájemcům	o	canisterapii	

•	 podpora	integračních	tendencí	ve	společnosti

 Od roku 2008 je o.s. Hafík na základě akreditace poskytnuté Ministerstvem vnitra 
České republiky akreditovaným dobrovolnickým centrem v úseku dlouhodobé 
dobrovolnické služby. Hafík se tak stal v současné době první organizací, jež je způsobilá 
provádět dobrovolnickou službu v oblasti vysílání dobrovolníků s jejich otestovanými 
terapeutickými psy. Základním posláním této služby je pomoc osobám se specifickými 
potřebami – osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem a mládeži. 

 V roce 2010 se sdružení stalo členem Evropské asociace pro výkon terapie za 
asistence zvířat ESAAT a zároveň získalo akreditaci v oblasti přípravy dobrovolníků 
(pro „výcvik a vzdělávání dobrovolníků v oblasti canisterapie“).

Velkým přínosem pro sdružení je nadále fungující spolupráce s Národním dobrovolnickým 
centrem Hestia, o.s. a od roku 2011 rozšířená spolupráce s Výcvikovou školou Doggie na 
Slovensku.

 V roce 2011 měla členská základna občanského sdružení 36 akreditovaných 
dobrovolníků.  Canisterapeutické zkoušky mělo složeno celkem 45 canisterapeutických  
týmů (dobrovolník + pes) a z toho 34 týmů (27 akreditovaných dobrovolníků) pravidelné 
docházelo na canisterapii do zařízení. Ke konci roku 2011 sdružení eviduje také celkem 
13 týmů v přípravě, které se připravují k canisterapeutickým zkouškám.

 Do jednorázových aktivit se v průběhu roku zapojilo celkem 25 akreditovaných 
dobrovolníků a 10 týmů v přípravě. 
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Jednorázové aktivity o.s. 
Hafík za rok 2011

 Během roku 2011 sdružení Hafík uskutečnilo či se podílelo na uskutečnění mnoha 
akcí pro veřejnost. V tomto roce se celkový počet vyšplhal na 51 jednorázových akcí. 
V rámci těchto činností měly canisterapeutické týmy možnost pracovat s celkem 1334 
klienty, žáky, dětmi a zájemci o problematiku canisterapie.

 Do jednorázových aktivit se zapojilo celkem 25 akreditovaných dobrovolníků se 
svým otestovaným psem a 10 týmů v přípravě. Z hlediska hodinové dotace dobrovolníci 
„odpracovali“ v průběhu jednorázových akcí přibližně 2670 hodin. 

 Během jednorázových aktivit jsme navštívili mnoho mateřských, základních 
a speciálních škol (20 akcí ve školských zařízeních) – v Táboře, Českých Budějovicích, 
Tučapech, Písku, Českém Krumlově, Lužnici, Žabovřeskách, Třeboni, Břilicích, Dubném, 
Dolním Bukovsku, Lišově a Temelíně. Z těchto akcí bylo celkem 13 zaměřeno na program 
Prevence úrazů způsobených psem, který se setkává s velmi pozitivním ohlasem od dětí, 
pedagogů i rodičů.

 S našimi čtyřnohými kamarády jsme navštívili i různé pobytové akce, tábory 
a jednodenní akce pro děti – pobyt Sdružení postižené dítě Tábor v Chlumu u Třeboně, 
Letní dětský tábor v Otíně, pobyt Klubu Naděje Tábor v Chlumu u Třeboně, konec prázdnin 
v Třeboni, dětské odpoledne v Žabovřeskách a pobyt Sdružení pro osobní asistenci 
a nezávislý život zdravotně postižených lidí Tábor.

 Při akcích jsme samozřejmě nezapomněli ani na naše starší spoluobčany. Během 
celého roku jsme uspořádali 8 akcí určených právě pro klienty Domovů pro seniory 
či Domů s pečovatelskou službou – v Dobré Vodě, Vodňanech, Českých Budějovicích, 
Jindřichově Hradci, Písku, Drhovli a Soběslavi.

 Mezi další organizace, které projevují častý zájem o návštěvu našich canisterapeutických 
týmů patří zařízení pečující o osoby se zdravotním postižením. O zážitkovou akci pro 
své klienty nás v roce 2011 požádalo celkem 10 organizací.

 Občanské sdružení Hafík se prostřednictvím svých dobrovolníků mělo možnost 
v průběhu celého roku prezentovat na mnoha akcích, festivalech, konferencích 
či veletrzích.









Návštěvní činnost o.s. 
Hafík za rok 2011

 Návštěvní činnost je realizována canisterapeutickými týmy v průběhu celého roku 
formou:

AAA (Animal Assisted Activities) - aktivity za pomoci zvířete

AAT (Animal Assisted Therapy) - terapie za pomoci zvířete 

 Canisterapie probíhá především v zařízeních sociální péče (domovy pro seniory, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, dětské stacionáře) a ve školských zařízeních 
(speciální školy, mateřské školy). 

 Návštěvy canisterapeutických týmů v zařízení probíhají v pravidelných intervalech 
(většinou jedenkrát za týden až čtrnáct dní) individuální či skupinovou formou.

 V roce 2011 do zařízení pravidelně na canisterapii docházelo celkem 
27 akreditovaných dobrovolníků (34 canisterapeutických týmů).

	 •	 Počet zařízení, v nichž dobrovolníci o.s. Hafík praktikovali v roce 2011 
  canisterapii: 37 

(České Budějovice, Kaplice, Písek, Třeboň, Hluboká nad Vltavou, Jindřichův Hradec, 
Pístina, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Milovice nad Labem, Nymburk, Bechyně, 
Praha, Staňkov u Plzně, Tábor)

 •	 Individuální	docházení	za	klientem:	5	

(Třeboň, Jindřichův Hradec, Praha, Písek, České Budějovice)

Rozdělení dle využívané formy canisterapie:

 a) Forma AAT: 16

(České Budějovice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Milovice nad Labem, Písek, Praha, 
Veselí nad Lužnicí)

 

 b) Forma AAA: 26

(České Budějovice, Třeboň, Veselí nad Lužnicí, Soběslav, Hluboká nad Vltavou, Písek, 
Milovice nad Labem, Nymburk, Staňkov u Plzně, Praha, Pístina, Jindřichův Hradec, 
Tábor, Kaplice, Bechyně)





Další činnost o.s. Hafík
•	 20.	3.	2011	a	6.	11.	2011	

Informační	schůzky	pro	nové	zájemce	v	roce	2011	

Z důvodu velkého zájmu o zapojení se do praktikování canisterapie jsme začali 
pořádat informační schůzky pro nové zájemce. Po této schůzce vyžadujeme minimálně 
3 měsíční spolupráci před nástupem na vstupní testy.

•	 27.	2.	2011	a	11.	6.	2011

Vstupní testy 2011 

•	 7.	-	6.	7.	2011	

Výcvik canisterapeutických týmů 2011

•	 17.	-19.	6.	2011

Rekondiční pobyt 2011

•	 24.	7.	–	6.	8.	2011	

XIV.	ročník	Integračního	canisterapeutického	tábora

•	 září	2011	

Proškolení dobrovolníků v metodě Animal Assisted Education

-	15	účastníku	(7	aktivních	dobrovolníků	v	AAE)

•	 4.	11.	2011	

XIII.	Ročník	Konference	Pravda	o	zooterapii	

•	 11.	11.	2011

Benefiční koncert v Horké vaně 

v Českých Budějovicích



Pobytové akce o.s. Hafík
Rekondiční pobyt - Hradce 2011

 Jako v předchozích letech, tak i letos, jsme uspořádali víkendový rekondiční pobyt 
zaměřený na canisterapii a to jak pro děti zdravé, tak pro děti s postižením.

 Pobyt z velké části financovalo město Třeboň a spolufinancovalo občanské sdružení 
Hafík. Z části se na financování rekondičního pobytu podíleli také rodiče zúčastněných dětí.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík a Zdravotně sociální fakulta JU (centrum 
Zoorehabilitací na Ústavu zdravotně sociální práce) společně uspořádali pobyt v termínu     
17. 6. - 19. 6. 2011. 

 Pobyt se odehrál na letní základně ZSF JU v Hradcích u Lipí. Celkem se zúčastnilo 
16 dětí (z toho 6 dětí s různým typem postižení a 10 dětí zdravých). Na tento pobyt 
byly pozvány děti, které se celoročně účastní canisterapie, a případně jejich sourozenci 
(kamarádi). Pobytu se účastnilo 5 dobrovolníků se psy (9 psů), 6 vedoucích (dobrovolníků 
bez psa), kuchař a fotograf.

 Byť nám počasí nebylo příliš nakloněno, nechalo nás z velké části zrealizovat veškerý 
program, který jsme měli v plánu.

 Po příjezdu dětí, kdy se všechny ubytovaly do svých chatek a seznámily se s okolím, 
přišly na řadu seznamovací hry (seznámení dětí mezi sebou, seznámení s vedoucími 
a psovody).

 Nesmělo chybět ani seznámení s pejsky, které proběhlo formou našich oblíbených 
her – tunely, přeskakování, podlézání, masáže a samozřejmě jsme nesměli zapomenout na 
naši oblíbenou „piškotovanou“. 

 Během víkendu si děti zahrály spoustu zajímavých i poučných her a soutěží. Nesměly 
chybět tzv. integrační hry, kdy děti v rámci třech skupinek zdolávaly několik stanovišť, kde 
poznávaly různé chutě, vyzkoušely si, jak zvládají kreslení či pití z hrnečku bez použití rukou 
a jiné zajímavé dovednosti. Vydali jsme se i na krátkou procházku okolo Hradců, kde děti 
po cestě procvičovaly nejen tělo, ale i hlavičky, a to tak, že pro ně byly po cestě přichystány 
různé převážně vědomostní úkoly, které děti plnily. Nechyběl ani společný ohýnek, při němž 
jsme si tentokrát vystačili i bez kytary. Byly zde pochopitelně i tolik oblíbené buřty, na které 
se u takového ohně zaručeně nesmí zapomenout.

 Aby si děti z pobytu odvezly také něco na památku, zařadily jsme do programu 
obvyklé „rukodělky.“ Tentokrát jsme vyráběli masky zvířátek. Masky se všem dětem velice 
povedly a tak není divu, že se večer konal maškarní bál, na kterém se potkalo mnoho 
různých zvířátek (kočičky, pejsci, prasátko, kozička, kravička, žába a slepička).

 V programu měli v průběhu celého víkendu pochopitelně hlavní místo pejsci, kteří se 
podíleli na všech aktivitách. Některé z aktivit byly zaměřené jen přímo na ně. Krom uvítacího 
večera, skupinové canisterapie (česání pejsků, výcvik pejsků, poznávání pejsků, seznámení 



s druhy krmení pro pejsky aj.) či společné procházky, děti absolvovaly také přednášku 
o prevenci úrazů způsobených psem, kterou jako tradičně vedla Maruška Chlopčíková 
a která děti velmi zaujala.

Jako již tradičně i na tomto pobytu nesmělo chybět všemi oblíbené povožení se na vozíku 
taženém psem         

Veliký dík patří organizátorům, všem vedoucím a psovodům za jejich ochotu věnovat svůj 
volný čas a energii dětem, které na zážitky z proběhlých dní budou jistě dlouho vzpomínat. 
Poděkování patří pochopitelně i všem pejskům, kteří se pobytu účastnili.

Věříme, že tento pobyt nebyl poslední a že se tak příští rok opět sejdeme a užijeme si další 
krásný víkend v kolektivu příjemných lidí.





XIV.	Letní	integrační	canisterapeutický	tábor

  V neděli 24. 7. 2011 se na letní táborovou základnu v Hradcích u Lipí sjelo celkem 
71 účastníků (60 lidí a 11 psů) XIV. ročníku Integračního canisterapeutického tábora, aby 
společně strávili 14 letních naplněných dnů.

Účastníci tábora

děti (35)

-	zdravé	(17)

-	s	postižením	(18)

vedoucí – dobrovolníci bez psa (15)

psovodi – dobrovolníci se psem (8) + psi (11)

kuchaři (2)

fotograf

 Celý tábor se letos nesl v atmosféře přátelského a šetrného vztahu k přírodě. Jeho 
celotáborovým průvodcem se stal Ferda Mravenec spolu se svými přáteli – Beruškou, 
Broukem Pytlíkem, hlemýžděm Ejem a Broučkem. Všichni zmínění spolu s dětmi celý tábor 
bojovali proti nástrahám ropáků – ničitelů přírody. Děti se učily jak správně třídit odpad, 
jak se chovat šetrně ke svému okolí, k ovzduší, k přírodě, získaly dovednosti v poznávání 
bylin, stromů a zvířat. Musely se ale také na cestě za záchranou přírody naučit první pomoci, 
aby mohly zachránit Ferdu po zákeřném útoku mravkolva Ťutínka. Každý den byl tematicky 
zaměřen na oslavu přírody. Jednotlivé oddíly tak měly možnost dle své kreativity oslavit 
„Den Země, Den Vody, Den Zvířat, Den Přátelství“ a mnohé další.

 Zásadním prvkem integrace a každodenní radostí byla přítomnost canisterapeutických 
psů. Děti si užívaly jejich přítomnosti, možnosti si s nimi kdykoliv pohrát nebo se pomazlit, 
ale naučily se také spoustě důležitých a praktických dovedností. Zjistily, jak pejska cvičit, jak 
se k němu chovat, aby nedošlo k žádnému úrazu, a aby měli pejsci z kontaktu s nimi radost. 
Některé děti měly také možnost pravidelně se psy polohovat za přítomnosti fyzioterapeuta. 
Všichni jsme si opět užili táboráků, u nichž nechyběly kytary a nepřišli jsme ani o noční hru.

Téměř každý den jsme na táboře měli možnost přivítat přátele, známé i méně známé, kteří 
nám přijeli zpestřit program a udělat radost. Všem patří veliký dík!



Program tábora obohatili svým vystoupením:

•	 hráči	amerického	fotbalu

•	 návštěva	šermířů	s	ukázkami	šermu	a	dobové	módy

•	 Jirka	Toman	-	kytarista	a	zpěvák	kapely	Bonsai	č.	3

•	 kapela	Bummmbuk

•	 kapela	Epy	de	Mye

•	 ornitologická	přednáška	v	podání	Kuby	Mráze

•	 lanové	městečko	Fandy	Cimla	a	jeho	kamarádů

•	 přednáška	o	myslivosti	od	Zdendy	Zajíce

•	 návštěva	pana	Karla	Lopraise	s	jeho	slavnou	Tatrou

•	 Policie	ČR	–	představení	aktivit	dopravní	policie,	pořádková	policie,	policejní	kynologové

•	 zumba	odpoledne	s	Petrou	Přibylovou

•	 manželé	Cimlovi	se	svými	leonbergery	zapřaženými	ve	vozíku

•	 ukázka	malé	domácí	zoologické	zahrady	Verči	Cipínové	(papoušci	kakadu,	holandská		
	 koza	a	psoun)

 Letošní tábor by se nemohl uskutečnit bez podpory níže uvedených sponzorů, kteří 
nás podpořili jak finančně, tak materiálně.

Srdečný dík patří: 

Ministerstvu	 zdravotnictví	 ČR,	 Bag	 INTERNATIONAL	 spol.	 s	 r.o.,	 ESOX	 -	 štičí	 líheň	 Tábor,	
Exver Food spol. s.r.o., Papírny Brno a.s, Rybářství Třeboň a.s., Sklenářství Jiří Bartes, 
ZÁRUBA M & K a.s., Zeelandia s.r.o.







Výcvik canisterapeutických týmů - 
Veselí nad Lužnicí 2011

 Canisterapeutický tým je povinen absolvovat speciální výcvik a zkoušky, aby byla 
zajištěna vhodnost a připravenost týmu na setkání s klientem a zároveň kvalitní provádění 
canisterapie. Přípravy i prověření se účastní psovod a pes společně. Závěrečný výcvik zahrnuje 
kromě praktického cvičení i teoretickou přípravu psovoda a přímý kontakt s klientem v 
zařízeních, kde již canisterapie probíhá. Náročnost výcviku odpovídá požadavkům kvlaitně 
a odborně prováděné canisterapie

Vstupní testy
 Každý zájemce o absolvování zkoušek v našem sdružení musí projít předběžným 
testováním. Testy jsou složené z několika cviků, ve kterých se hodnotí chování psa 
v neobvyklých situacích.

 V letošním roce jsme uspořádali dvoje „vstupní testy“ budoucích canisterapeutických 
týmů, které se konaly na kynologickém cvičišti v Třeboni.

 První testy se konaly v neděli 27. 2. 2011 a zúčastnilo se jich 16 týmů (pes + psovod). 
Testy úspěšně absolvovalo všech 16 týmů.

 Druhé „vstupní testy“ jsme uspořádali v sobotu 11. 6. 2011 a dorazilo na ně 14 týmů. 
Těmito testy nakonec úspěšně prošlo 9 týmů.

Výcvik týmů a závěrečné zkoušky
 V termínu od 1. 7. do 6. 7. 2011 proběhl v pořadí již desátý výcvik terapeutických 
týmů. Stejně jako v loňském roce i letos se výcvik konal na kynologickém cvičišti ve Veselí 
nad Lužnicí.

	 Obecně	 se	 výcvik	 skládal	 z	 praktických	 cvičení	 a	 modelových	 situací	 -	 včetně	
nasazení	přímo	v	„terénu“	(TEP	-	centrum	sociálních	služeb	Veselí	nad	Lužnicí	a	prožitkové	
dopoledne	pro	děti	uspořádané	v	 rámci	Evropského	týdne	žen	v	Hluboké	nad	Vltavou	 -	
fotografie zde) a z teoretické části, ve které se dobrovolníci dozvěděli informace týkající se 
problematiky canisterapie (její historie a využití v práci s klientem) a ostatních zooterapií. 
Dále získali vědomosti o práci s klientem s daným typem postižení. Zajímavé informace 
se mohli účastníci dozvědět také při přednáškách na téma etologie psa a prevence úrazů 
způsobených psem. Mnoho cenných informací získali v přednášce o práci se seniory. 
Vzhledem k tomu, že při praktikování canisterapie využíváme pomoc dobrovolníků bez 
psů (dobrovolníci z programu Canisterapie při ZSF JU), tak nesměla chybět ani přednáška 
právě o dobrovolnickém programu Canisterapie. Velice důležité informace se dobrovolníci 



dozvěděli také v přednášce zaměřené na základní komunikaci s klientem a důrazem na 
základy psychologie.

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

 Letošního výcviku se účastnilo 18 týmů. Výcvik nakonec zdárně, bez větších problémů, 
ukončilo 16 týmů + jedna dobrovolnice složila jen teoretickou část zkoušek. 

Všem týmům, které se zúčastnily a úspěšně zakončily výcvik splněním zkoušek, moc 
gratulujeme a budeme se těšit na příjemnou spolupráci a také na to, že budeme společně 
moci udělat radost dalším lidem, kteří naši pomoc potřebují.

 Celý výcvik byl materiálně podpořen	společností	Dibaq	a.s.,	která	akci	podpořila	svými	
výrobky	z	výživového	programu	Fitmin.





Vzdělávání dobrovolníků o.s. Hafík

Datum kurzu
Název 

kurzu/semináře
Místo 

konání

Počet 
zúčastněných 
dobrovolníků 

o.s. Hafík

25. 2. 2011
Canisterapie v praxi se zaměřením 

na děti a mládež
Vyškov 4

29. 4. 2011
Canisterapie v praxi se zaměřením 
na klienty s mentálním postižením

Vyškov
5

28.	-	29.	4.	2011 Bazální stimulace – základní kurz
České 

Budějovice
1

4.	-	5.	10.	2011
Bazální stimulace – nadstavbový 

kurz
Písek 3

28.	-	30.	10.	2011

11.	-	12.	11.	2011
Výcvikový kurz canisterapie - 

Krizová intervence
Liberec 3

říjen – listopad 
2011

Auxilia – Prosaďte se s noblesou Praha 1

15. 11. 2011
seminář PhDr. Jiřiny Prekopové „ABY 

LÁSKA	V	RODINĚ	ROZKVÉTALA“
České 

Budějovice
4

Datum Název konference
Počet zúčastněných 

dobrovolníků o.s. Hafík

30. 5. 2011 Má zooterapie zelenou?
3 

(2 dobrovolníci aktivní účast)

4. 11. 2011 Pravda o zooterapii 2 dobrovolníci aktivní účast

18. – 20. 11. 2011
III.	workshop	–	setkání	

zooterapeutů
4 

(2 dobrovolníci aktivní účast)





Prezentace o.s. Hafík v médiích
  

Datum Prezentace o.s. Hafík Způsob prezentace

Srpen 2011 Českobudějovický deník
článek o Integračním 

canisterapeutickém táboře

6. 10. 2011 Jindřichohradecký deník
rozhovor s předsedkyní o.s. 

Hafík

13. 10. 2011 Český rozhlas České Budějovice
rozhovor s předsedkyní o.s. 

Hafík

Říjen 2011 Třeboňský svět
článek o Integračním 

canisterapeutickém táboře



Finanční hospodaření o.s. Hafík 2011

	  

	  

Příjmy 2011 Kč

Grant Min. zdravotnictví 80 000

Město ČB 20 000

Město Třeboň 15 000

Hafík	-	za	CT	zkoušky 22 500

Hafík	-	za	služby 58 962

Dary 10 000

Celkem 206 462

Výdaje 2011 Kč

Grant Min. zdravotnictví 135 758

Město ČB 26 007

Město Třeboň 19 985

Hafík 12 788

Celkem 194 538



Sponzoři 2011
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří v roce 2011 podporovali veškerou 
naši činnost.

Jsou to:

Dále nás podpořili:

•	 p.	Jaroslava	Pošvářová,	Tábor			

•	 Štičí	líheň	ESOX	spol.	s.r.o.,	Tábor		

•	 MUDr.	Hana	Blažková, praktický lékař pro dospělé, Veselí nad Lužnicí  
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