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VÁŽENÍ A MILÍ PŘÍZNIVCI SPOLKU CABALLINUS,  

opět musíme konstatovat, že nám rok 2014 velmi rychle utekl. Předkládá-

me Vám proto k nahlédnutí o zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2014. 

 

Věříme, že ať už jako naši klienti nebo jako věrní a neocenitelní partneři/

podporovatelé, si rádi připomenete stopy, jež naši koně a my spolu s nimi 

zanechali  v  roce  2014 … 

 

Doufáme, že jste s naší dosavadní prací spokojeni a pevně věříme, že nám 

zachováte svou přízeň i nadále. 

Váš Caballinus o. s. 
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Caballinus o. s. 

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. 

 

 

Klientela 

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. samostatné-

ho sedu, lezení, chůze. 
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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 ab-

solvuje jednu hiporehabilitační lekci několikrát týdně. Hiporehabilitaci provádíme buď ve 

venkovních prostorách jezdeckého areálu, nebo v kryté hale. Lekce trvá zhruba 15-20 mi-

nut 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 

 v roce 2014 jsme odjezdili 1508 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 den-

ně.  

 v roce 2014 proběhly 4 hipoterapeutické týdenní pobyty ve Strážném v Krkonoších, 

kterých se zúčastnilo 52 klientů a jejich rodin, kteří absolvovali dohromady 724 te-

rapeutických lekcí, a čtyři víkendové pobyty na Ptýrově u Mnichova Hradiště, kte-

rých se zúčastnilo 57 klientů a jejich rodin v objemu 456 terapeutických lekcí.  

 Příměstského tábora na Holi se zúčastnilo  12 dětí 
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V březnu je ambulantní hipoterapie již v plném proudu. Začátkem měsíce zahajujeme také intenzivní 

pobytové akce, a to na Ptýrově.  

Granule a müsli Energys nám opět věnovala firma Deheus http://www.deheus.cz 

Díky stálému partnerovi - firmě ALAVIS http://www.alavis.cz/ - jsme dopřáli našim koním preventiv-

ní doplňkovou a kloubní výživu. Testujeme náš nový Caballinus stan od firmy Sun Invent!  
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OBRAZOVÝ PŘEHLED ČINNOSTI CABALLINUS o. s.  za rok 2014 

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.  
V koňském týmu došlo k výměně koní. Rozloučili jsme 
se s Rockym a jeho místo nahradila kobylka Gerda ma-
jitelky Kláry Pertlové, které za zapůjčení děkujeme. 
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 V dubnu nadále běží ambulantní terapie. Ty jsou doplněny druhým intenzivním pobytem na Ptýrově, 

který byl k našemu potěšení zcela naplněn. 
V dubnu jsme prezentovali sdružení na akci v pražské Stromovce. Konalo se tam již druhé celorepub-
likové Mistrovství ve strolleringu. 

http://www.deheus.cz
http://www.alavis.cz
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V květnu probíhá pravidelný ambulantní provoz.  
Děkujeme firmě SVUS Pharma a. s. za preparáty pro naše klienty.  
Na teoreticko-praktický seminář o hiporehabilitaci dorazili studenti fyzioterapie z Univerzity J. E. Pur-
kyně z Ústí nad Labem - seminář jsme pořádali již potřetí.  
V květnu  přijela naše koně prověřit komise České hiporehabilitační společnosti - Mia a Morf obdrže-
li certifikaci s plným počtem bodů - obdrželi licenci hiporehabilitační kůň.  
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Poslední týden v červnu se kompletně celý tým přesunul do Krkonoš, kde nás čekal první hiporehabi-
litační pobyt. 
 

Druhý týden v červenci proběhl intenzivní hipotýden na Holi, a to spolu s příměstským táborem. Byl 

určen i pro děti bez účasti rodičů. Program byl velmi pestrý - hipoterapie, canisterapie, tvoření, vý-

pravy za ovečkami, slaňování a nechyběly rozmanité hry.  

Zároveň po celý týden probíhala klasická intenzivní hipoterapie. 
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Srpen byl ve znamení tří týdenních pobytů. Přivítali jsme i několik klientů z blízkého okolí. Pochvalu 
jsme obdrželi za ergoterapeutickou náplň při tvořivých programech a logopedická cvičení při muzi-
koterapii. 
Děkujeme za skvělé zázemí Farmě Strážné Sedlo www.jk-straznesedlo.cz, majitelce Lucii Pilátové a 
MUDr. Jaroslavě Kopecké, firmě Angel Malma – za dárky v podobě koníků, které dostávaly všechny 
děti na letních hiporehabilitačních pobytech. 
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10. října úspěšně proběhl charitativní večer v Malostranské bese-
dě. Velké díky patří hudebníkům v podání Tony Ackerman a trio 
Brigita Cmuntová, Štěpán Klouček a Ondřej Ruml za krásný záži-
tek. Martin Zach bravurně prováděl milé hosty večerem a  spolu s 
Evou Samkovou zakončovali večer tradiční dražbou. 

Ř
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V polovině října jsme se přesunuli na podzimní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov, kde nás čekalo 15 
rodin. Nabitý byl i poslední víkend v říjnu, kdy probíhala ambulantní hipoterapie u nás na Holi.  
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 Během listopadu proběhl na Holi opět intenzivní víkend s doplňkovým programem - canisterapie, 

výtvarná dílna. A v první polovině měsíce jsme se vydali na poslední intenzivní hiporehabilitační po-
byt na Ptýrov. Měli jsme velkou radost z plného počtu klientů, také ze skvělého počasí a z příjemné 
atmosféry. Doufáme, že došlo ke zlepšení pohybových schopností u dětí. 

V září se rozběhl klasický ambulantní provoz včetně víkendů s canisterapií a tvořivým programem 

pro děti i dospělé.  
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Hlavní akcí prosince byla předvánoční – mikulášská besídka, která se konala druhý adventní víkend 
na Holi, kde celoročně provozujeme hipoterapii.  
Venkovní program střídalo tvoření v útulné hospůdce (a že se nás tam mačkalo), zdobení krásných 
ozdob od Angel Malma (která je na tuto akci věnovala a patří jí poděkování). Nechybělo dobré jídlo 
od babičky Poláčkové, sladké dobrůtky a nakonec i Mikuláš, čert a Anděl si našli cestu a na všechny 
děti byli jen hodní a štědří. 
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DĚKUJEME externím spolupracovníků, bez kterých bychom veškeré aktivity nezvládli. 

* Martina Nejmanová, Martina Trauškeová - asistence při hipoterapii 
* Pavlína Trauškeová - fotodokumentace a tvůrce kalendáře Caballinus 2015 
* Barbora Šedivá - asistence při hipoterapii, canisterapie  – Ebbei 
* Olga Kapková - psi Izinka, Tristan a Zack - canisterapie, asistence při pobytu 
* Kristýna Schwarzová - pes Cosmo - canisterapie 

za zázemí:   

* Farma Poláček - Hole – ambulantní provoz 

* Farma Ptýrov - jarní a podzimní víkendové hiporehabilitační pobyty 

* Farma Strážné sedlo – Lucie Pilátová 

* Penzion U Kopeckých - MUDr. Jaroslava Kopecká 

Poděkování samozřejmě patří všem, kteří nás materiálně a finančně podporují.  

Pomoci si moc vážíme a děkujeme! 

Tým Caballinus o. s. 

Tereza Honců, Michaela Sinzogan, Zuzana Doležalová, Anna Dobisová, Barbora Krajsová, Barbora 

Poláčková, Dana Kubrová, Veronika Hlaváčová , Radka Šibravová, Marta Králová, Martin Zach 

Koně: Morf, Mia, Šáza, 

Hoogy, Gerda 

Mezi hlavní partnery patří:  
* RWE Energie a.s., Čeps a.s., Nadační fond Avast, Česká nadace 2000, AstraZeneca, Olbram 

Zoubek 

* mezi hlavní „materiálové“ partnery patří: Jan Hauzr,  Alavis,  Angel Malma, Sun Invent 
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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: spolek 

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 

file:///C:/Users/Smíchov/Desktop/CABALLINUS/www.caballinus.cz%20
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Hospodaření Caballinus o. s. za rok 2014 

        
        
         

  Příjmy         

   sponzorské dary   711 420,00 Kč 

   členské příspěvky  1 600,00 Kč 

   hlavní činnost  540 720,00 Kč 

   vedlejší činnost  59 900,00 Kč 

   vlastní jmění                         28 082,76 Kč 

   

úroky z BÚ 

tržby z prodeje DNM a HM   

118,68 Kč 

70 000 Kč 

        

  Celkem       1 411 841,44 Kč 

  

          

        

  Výdaje         

   pronájem koní   10 960,00 Kč 

   pronájem movitých věcí    25 410,00 Kč 

   ustájení koní  199 475,00 Kč 

   spotřeba materiálu - koně 79 146,00 Kč 

   veterinář   39 940,00 Kč 

   mzdové náklady  491 401,00 Kč 

   majetek koně  16 459,00 Kč 

   telefon   11 243,00 Kč 

   spotřeba materiálu  48 399,00 Kč 

   poštovné   266,00 Kč 

   ubytování, stravování  67 410,00 Kč 

   pronájem haly   2 400,00 Kč 

   

služby - režie, domény 

služby – výcvik koní, rhb  

98 854,78 Kč 

28 560,00 Kč 

   školení, příspěvky  4 900,00 Kč 

   služby n. n.  7 410,00 Kč 

   odpisy   48 520,00 Kč 

   poplatky, daně  7 288,00 Kč 

   

edukační pomůcky 

reklama, propag. předměty   

2 551,00 Kč 

18 841,00 Kč 

   PHM                          10 157,00 Kč 

  
Celkem 

      

  

1 219 590,78 Kč 

            

         

  stav BÚ k 1. 1. 2014   57 593,67 Kč 

  stav BÚ k 31. 12. 2014    332 357,35 Kč 

        

  stav pokladny k 1. 1. 2014  262 407,00 Kč 

  stav pokladny k 31. 12. 2014   142 930,00 Kč 

        


