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Vážení přátelé a partneři občanského sdružení Caballinus, 

rádi bychom Vám poděkovali za podporu a pomoc při realizaci našich plánů a snů, a tím pádem i 

umožnění našim klientům a jejich rodinám prožít lepší a kvalitnější život s jejich hendikepem. 

Předkládáme Vám zde zprávu o činnosti sdružení během roku 2013.  

Doufáme, že jste s naší dosavadní prací spokojeni a pevně věříme, že nám zachováte svou přízeň i 

nadále. 
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Základní údaje o Caballinus o. s.: 

Název organizace: Caballinus o. s.  

Registrace: VS/1-1/73581/08-R 14. 11. 2008 

Právní forma: občanské sdružení 

IČO:  26578743 

Bankovní spojení: ČSOB 234380325 / 0300 

Sídlo: U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 – Zbraslav  

Orgány sdružení - výbor sdružení: 

Předseda: Mgr. Tereza Honců 

Místopředseda: Michaela Sinzogan 

Místopředseda: Ing. Zuzana Doležalová  

Kontakty: 

- Mgr. Tereza Honců 

Tel. +420 777 971 907, tereza.honcu@caballinus.cz  

- Ing. Zuzana Doležalová 

Tel. +420 603 183 599, zuzana.dolezalova@caballinus.cz  

- Michaela Sinzogan 

Tel. +420 724 887 972, michaela.sinzogan@caballinus.cz  

Webové stránky: www.caballinus.cz – pravidelně aktualizované 

Členství v organizacích: 

ČHS – česká hiporehabilitační společnost 

UNIFY – unie fyzioterapeutů  

ČJF – česká jezdecká federace-držitelé jezdeckých a trenérských licencí  

Místo činnosti:  

Ambulantní provoz: Oldřich Poláček Farma Hole, 252 64 Svrkyně - Hole (cca 20 minut z M-

Dejvická, 25 minut M-Zličín)  

Víkendové pobyty: Farma PCT Ptýrov, areál Jízdárny č. p. 25, 295 01 Mnichovo Hradiště  

Vícedenní pobyty: Strážné u Vrchlabí v Krkonoších, bouda Šestidomí  
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Občanské sdružení Caballinus  

Posláním o. s. Caballinus je v rámci komplexní rehabilitace dlouhodobě pomáhat znevýhodněným 

dětem nejen po fyzické stránce, ale také zlepšovat celkovou kvalitu jejich života i života jejich 

rodin. Naší snahou není, aby hiporehabilitace pouze zpříjemnila a doplnila léčbu, ale chceme, aby 

se stala nejen účinnou, ale i právoplatnou metodou fyzioterapie.  

 

Klienti sdružení  

Našimi klienty jsou znevýhodněné děti s fyzickým či psychickým handicapem. Zaměřujeme se na 

děti v raném věku. Mezi naše klienty patří kojenci od 3 měsíců po děti do 12 let. Nejčastěji se 

setkáváme s centrálními koordinačními poruchami, dětem s diagnózou dětská mozková obrna, 

lehká mozková dysfunkce, autistickými rysy, ortopedickými diagnózami (skolióza, vadné držení 

těla, atd.), zrakovými a sluchovými poruchami. 

Dobrých výsledků v urychlení rehabilitace dosahujeme u poúrazových stavů, špatného držení těla, 

nejistoty chůze a u poruch komunikace. Pomáháme dětem, které nejsou schopny např. 

samostatného sedu, lezení, chůze.  

 

 

Hlavní aktivitou sdružení je celoroční hiporehabilitace formou ambulance a intenzivních 

pobytů pro znevýhodněné děti.  

- ambulantní provoz: v rámci ambulantního provozu v obci Hole nedaleko Prahy klient absolvuje 

jednu hiporehabilitační lekci několikrát týdně. Hiporehabilitaci provádíme buď ve venkovních 
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prostorách jezdeckého areálu, nebo v kryté hale. Lekce trvá zhruba 15-20 minut v závislosti na 

stavu a schopnostech klienta. Harmonogram fungování ambulance byl upraven dle přání klientů, 

ambulance probíhá v brzkých odpoledních hodinách vždy 2 dny v týdnu a pravidelně jeden víkend v 

měsíci 

o v roce 2013 jsme odjezdili 1471 lekcí 

 

- intenzivní pobyty (v Ptýrově u Mnichova Hradiště, ve Strážném v Krkonoších): jsou určeny pro 

klienty z celé České republiky. V případě pobytů je terapeutická lekce zařazena 2x denně.  

o v roce 2013 proběhly 4 hipoterapeutické týdenní pobyty ve Strážném v Krkonoších, kterých 

se zúčastnilo 52 klientů a jejich rodin, kteří absolvovali dohromady 728 terapeutických 

lekcí, a čtyři víkendové pobyty na Ptýrově u Mnichova hradiště, kterých se zúčastnilo 56 

klientů a jejich rodin v objemu 448 terapeutických lekcí.  

 

 



 

email:  caballinus@caballinus.cz, mobil: +420 777 971 907, www.caballinus.cz       

 Chronologický přehled roku 2013 

LEDEN/ ÚNOR 
Po lednovém odpočinku koní jsme začali první týden v únoru ambulantním provozem na Holi. Pravidelně jsme přidali k 

úterní a čtvrteční hipoterapii ještě jeden intenzivní víkend v měsíci. 

BŘEZEN 
V březnu je ambulantní hipoterapie již v plném proudu. Začátkem měsíce zahajujeme také intenzivní pobytové akce, a 

to na Ptýrově.  

DUBEN 
V dubnu nadále běží ambulantní terapie. Ty jsou doplněny v pořadí druhým intenzivním pobytem na Ptýrově, který byl 

zcela naplněn. 
KVĚTEN 
V květnu se soustředíme na ambulantní provoz.  

Na teoreticko-praktický seminář o hiporehabilitaci dorazili studenti fyzioterapie z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad 

Labem. 

ČERVEN 

První akcí, na níž jsme byli přítomni, byl mezinárodní turnaj koňského póla na dostihovém závodišti Velká Chuchle.  

Zúčastnili jsme se Mistrovství České republiky v parkurovém skákání na Ptýrově. 

Od letošního roku se stal  Martin Zach naším oficiálním patronem. 

Poslední týden v červnu se uskutečnil první hiporehabilitační pobyt v Krkonoších. 

Proběhla prezentace sdružení na výstavě „Photomeetpoint“. 

ČERVENEC 

Premiérově jsme druhý týden v červenci uspořádali intenzivní týden na Holi s indiánskou tématikou, který byl pojat 

jako příměstský tábor a určen tak i pro děti bez účasti rodičů. Program byl velmi pestrý - hipoterapie, canisterapie, 

tvoření, výpravy za ovečkami, slaňování a nechyběly rozmanité hry. Zároveň po celý týden probíhala klasická 

intenzivní hipoterapie.  

 
SRPEN 

Proběhly tři týdenní horské pobyty. 

ZÁŘÍ 
V září se rozběhl klasický ambulantní provoz včetně víkendů s canisterapií a tvořivým programem pro děti i dospělé. 

ŘÍJEN 
Proběhla charitativní plavba na parníku Calypso. 

V polovině října jsme se přesunuli na podzimní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov. 

Poslední víkend v říjnu proběhla ambulantní hipoterapie na Holi. 

LISTOPAD 
Konal se intenzivní víkend s doplňkovým programem na Holi. 

A v druhé polovině měsíce jsme  vyrazili na poslední intenzivní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov. 

Od konce listopadu byla spuštěna nová webová prezentace www.caballinus.cz  
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PROSINEC 

Druhý adventní víkend na Holi proběhla Mikulášská besídka. Hipoterapie byla pro rok 2013 ukončena – odpočinková 

pauza pro koně a pracovní tým. 
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Personální zajištění hipoterapie  

Fyzioterapeuti: Mgr. Tereza Honců, Bc. Anna Dobisová, Mgr. Barbora Krajsová, Bc. Veronika 

Hlaváčová 

Trenéři koní:  Barbora Poláčková, Marcela Škodová, Radka Šibravová, Dana Kubrová 

 

Externisté:  

Martina Chomatová – muzikoterapie, arteterapie, fotodokumentace 

Martina Nejmanová, Silva Zázvorová, Martina a Pavlína Trauškeovi, Barbora Šedivá - asistence při 

hipoterapii, canisterapie – fena Aireen, Ebbei 

Olga Kapková a Petr Soukup -  psi Izinka, Tristan a Terka - canisterapie, asistence 

Michaela Sinzogan – administrace, foto 

 

Naši koně  

Mia – slovenský teplokrevník 

Jebeth Rock´all - welsch cob  

Hippocampus – slezský norik 

Šáza – welsch pony 
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Za zázemí děkujeme:  

Farma Poláček - Hole – ambulantní provoz  

Farma Ptýrov - jarní a podzimní víkendové hiporehabilitační pobyty  

Farma Strážné sedlo – Lucie Pilátová 

Penzion U Kopeckých - MUDr. Jaroslava Kopecká 

  

Činnost sdružení v roce 2013 podpořili: 

RWE Energie a. s.  

ČEPS, a. s.  

Česká Osiva Chlumec s. r. o.  

MMH polo s.r.o. 

Farmtec a. s.  

Česká nadace 2000 

House services  s. r.o. 

AstraZeneca Czech Republic s. r. o. 

Niké o. s. 

Kavárna Biskvit s. r. o.  

 

Individuální dárci  

Zeithamlová Viola 

Vlček Martin 

Douděra Libor 

Prchal Pavel 

 

 Materiální podpora  

Farma u Kopeckých -  JK Strážné Sedlo - Lucie Pilátová 

Penzion U Kopeckých - MUDr. Jaroslava Kopecká 

Jan Hauzr – sedlářství 

1. zemědělská a. s. Chorušice  

Kama s. r. o. 
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Hospodaření Caballinus o.s. za rok 2013 

   
             

          Příjmy         

  

 

sponzorské dary   427 740,00 Kč 

  

 

členské příspěvky 

 

1 600,00 Kč 

  

 

hlavní činnost 

 

544 800,00 Kč 

  

 

vedlejší činnost 

 

12 420,00 Kč 

  

 
vlastní jmění 

  
                       8 426,12 Kč  

  

 

úroky z BÚ 

  

146,76 Kč 

  

    

  

  Celkem       995 132,88 Kč 

  

          

 
  

 
    

  Výdaje         

  

 

pronájem koní   9 600,00 Kč 

  

 

pronájem  movitých 
věcí  

  

9 600,00 Kč 

  

 

ustájení koní 

 

210 000,00 Kč 

  

 

spotřeba materiálu - koně 15 624,00 Kč 

  

 

veterinář 

  

15 065,00 Kč 

  

 

mzdové náklady 

 

447 400,00 Kč 

  

 

majetek koně  

 

12 416,00 Kč 

  

 

telefon 

  

13 848,00 Kč 

  

 

spotřeba materiálu 

 

40 620,00 Kč 

  

 

poštovné  

  

991,00 Kč 

  

 

ubytování, stravování 

 

74 335,00 Kč 

  

 

školení 

  

6 550,00 Kč 

  

 

služby,režie,domény 

 

69 876,00 Kč 

  

 

členské příspěvky 

 

2 000,00 Kč 

  

 

ostatní náklady 

 

4 641,00 Kč 

  

 

odpisy 

  

20 025,00 Kč 

  

 

bankovní poplatky, daně 

 

5 533,00 Kč 

  

 
pokuty, penále 

  
                         500,00 Kč  

  

 
vlastní jmění 

  
                       8 426,12 Kč  

  Celkem       967 050,12 Kč 

            

  

 

  

  

  

  stav BÚ k  1. 1. 2013 

  

140 431,08 Kč 

  stav stav BÚ k  31.12.2013 

   

26 525,71 Kč 

  

    

  

  stav pokladny k  1. 1.2013 

 

112 472,00 Kč 

  stav pokladny k 31.12.2013   262 407,00 Kč 

    

        
 


