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CABALLINOVINY 
Zpravodaj občanského sdružení Caballinus 

Prosinec 2015 

 

 

Něco málo úvodem…  

A je to tady … další rok, rok 2015, se chýlí ke konci. Utekl opět velmi rychle. Odjezdilo se u nás mnoho 

terapeutických lekcí, proběhlo několik pobytů jak na horách, tak na Ptýrově.  

Proto Vám v krátkém souhrnu přinášíme přehled naší práce „v obrazech“, tj. ve fotografiích, které mají tu 

největší a nejsilnější vypovídající hodnotu o naší práci, o radosti a spokojenosti našich klientů a jejich rodin. 

Zveme ty, jež naše činnost zajímá, ať už na straně klienta nebo partnera podporovatele, k jeho prolistování 

… 

 

 

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. Koňský tým 

v zastoupení Mia, Šáza, Morf a Gerda byl připraven v plné síle.  
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BŘEZEN 

V březnu je ambulantní hipoterapie již v plném proudu.  

Začátkem měsíce proběhl první intenzivní hipoterapeutický pobyt, a to na Ptýrově. Za canisterapii 
děkujeme Kristýně Schwarzové s pejskem Cosmem. 

Díky stálému partnerovi - firmě ALAVIS http://www.alavis.cz/ - jsme dopřáli našim koním preventivní 
doplňkovou a kloubní výživu.  

 

 

 

 

http://www.alavis.cz/
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DUBEN 

V dubnu nadále běží ambulantní terapie.  

Ty jsou doplněny v pořadí druhým intenzivním pobytem na Ptýrově, který byl k našemu potěšení zcela 

naplněn. Canisterapeutický tým doplňuje nově Dáša Trojáková s chrtem Charliem. 
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KVĚTEN 

V květnu se soustředíme na ambulantní provoz. Zkoušíme zapojit kobylku Hoogy a také má svou 

terapeutickou premiéru šnek René. Na teoreticko-praktický seminář o hiporehabilitaci dorazili studenti 

fyzioterapie z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem, s kterou spolupracujeme již třetím rokem. 

 

 

 

ČERVEN 

Poslední týden v červnu se kompletně celý tým přesunul do Krkonoš, kde nás čekal první hiporehabilitační 

pobyt. Přivítali jsme několik nových rodin a kobylka Hoogy se již plně zapojila do práce.  
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Děkujeme charitativnímu projektu „Nový život díky plastice“ za krásný sponzorský dar 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974000969333086.1073741853.793142004085651&type=3 

 

 
 

O záda našich koní se pravidelně stará chiropraktik Stuart Brock. http://www.mctimoney-chiropraktik.cz/ 

Děkujeme! 

  
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.974000969333086.1073741853.793142004085651&type=3
http://www.mctimoney-chiropraktik.cz/
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ČERVENEC 

Druhý týden v červenci jsme uspořádali intenzivní týden na Holi s příměstským táborem, který byl určen i 

pro děti bez asistence rodičů. Program byl velmi pestrý - hipoterapie, canisterapie, šnekoterapie, výtvarné 

aktivity, výpravy za zvířátky na farmu, nechyběly ani rozmanité hry a „bojovka“. Zároveň po celý týden 

probíhala klasická intenzivní hipoterapie. 

 

 

 

 

 

 

V prostředku týdne jsme také organizovali Den otevřených dveří. 

https://www.facebook.com/793142004085651/photos/a.839425152790669.1073741838.793142004085651/9

78463518886831/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/793142004085651/photos/a.839425152790669.1073741838.793142004085651/978463518886831/?type=3&theater
https://www.facebook.com/793142004085651/photos/a.839425152790669.1073741838.793142004085651/978463518886831/?type=3&theater
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V letošním roce se nám podařilo certifikovat Caballinus jednak jako Středisko doporučené 

hiporehabilitace, tak také jako Středisko praktické výuky. Na praxi k nám zavítaly čtyři studentky, které 

se tímto směrem specializovaly. 

 

Prezentovali jsme naše sdružení i Českou hiporehabilitační společnost na Mistrovství České republiky 

v parkurovém skákání na Ptýrově. Caballinus byl po 5leté spolupráci s Farmou Ptýrov u toho - krásný 

zážitek, děkujeme! Gratulace všem vítězům a poklona organizátorům! 

 

 

Vyšly o nás a o přínosu hipoterapie články v časopisech: 

Miminko 07/2015 http://www.caballinus.cz/miminko-072015 

Maminka 07/2015 http://www.caballinus.cz/maminka-072015 

Betynka    07/2015         

http://www.caballinus.cz/miminko-072015
http://www.caballinus.cz/maminka-072015
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SRPEN 

Srpen byl ve znamení pobytů. Všechny tři týdenní pobyty nám počasí relativně přálo, takže šlo vše snadno 

a s nadšením. Přivítali jsme i několik klientů z blízkého okolí. Pochvalu jsme obdrželi za ergoterapeutickou 

náplň při tvořivých programech a logopedická cvičení při muzikoterapii.  

Děkujeme za skvělé zázemí Farmě Strážné Sedlo www.jk-straznesedlo.cz, majitelce Lucii Pilátové a také 

MUDr. Jaroslavě Kopecké 

.  

 

 

„Tvoříme pískem“  http://www.tvorime-piskem.cz – nám darovalo koníky, které dostávaly všechny děti 

na letních hiporehabilitačních pobytech.  

 

http://www.jk-straznesedlo.cz/
http://www.tvorime-piskem.cz/
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ZÁŘÍ 

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

Canisterapie se rozebíhá i pravidelně během hipoterapie dvakrát v týdnu – a to díky Katce Tobiškové a 

jejím pudlíkům Kubovi a Benovi. Začali jsme s přípravami na charitativní večer v Malostranské besedě… 

 

 

 

ŘÍJEN  

 

V sobotu 10. října proběhl charitativní večer v Malostranské besedě, který bychom neskromně hodnotili 

jako velmi vydařený. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše sdružení Caballinus, doufáme, že si večer 

užili a dostatečně se pobavili.   

Večer se moc podařil a fotodokumentaci najdete v galerii akcí na našich webových stránkách.  

Děkujeme za krásný koncert Brigitě a Štěpánovi, stejně jako Tereze Černochové. Novinkou byla výstava s 

názvem Divoká káva od autora Milana Maršálka, jež byla uspořádána jen pro náš večer. 

Velké poděkování patří samozřejmě všem, kteří věnovali umělecká díla:  

pan akademický sochař Olbram Zoubek, Natálie Roučková, Robert Vano, Goran Tačevski, Olga 

Procházková, Milan Maršálek, Michaela Zachová a tým biatlonové reprezentace ČR. 

 S radostí jsme přivítali nového partnera sdružení firmu SIKA v zastoupení pana Klenze, která přispěla na 

provoz sdružení částkou 100.000 Kč - děkujeme! 

Máme těžkou hlavu, čím překonáme v příštím roce letošní zábavnou tombolu.  
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V polovině října jsme se přesunuli na podzimní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov, kde nás čekalo 15 rodin 
a docela hezké počasí. U některých dětí byl zaznamenán velký pokrok. 

Nabitý byl i poslední víkend v říjnu, kdy probíhala ambulantní hipoterapii u nás na Holi. 

 

 

LISTOPAD 

Během listopadu proběhl na Holi opět intenzivní víkend s doplňkovým programem.  

A v první polovině měsíce jsme se vydali na poslední intenzivní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov. Měli 

jsme velkou radost z plně obsazeného pobytu, také ze skvělého počasí a z příjemné atmosféry a doufáme, 

že došlo ke zlepšení pohybových schopností u některých dětí. Na jaře 2016 se budeme na Ptýrově opět těšit 

na shledanou. 

 

 

PROSINEC 

Dominantní akcí prosince byly Předvánoční radovánky, a to týden po Mikuláši. V úvodu nám předvedly 

naše trenérky Bára Poláčková a Dana Kubrová, co naučily v sedle odrostlíky z hipoterapie. Následovalo 

společné zpívání u Krakonošova stromečku a děkování našim hiporehabilitačním koníkům, kteří byli záhy 

za celoroční dřinu velkolepě nakrmeni a plni energie povozili všechny děti.  Novinkou v letošním roce byly 

Agility závody, při kterých si všechny děti mohly vyzkoušet, jaké je se s pejskem proběhnout či projít po 

parkúru a navést ho na překážky. Venkovní program střídalo tvoření v místní hospůdce, zdobení krásných 

ozdob od Angel Malma (která je na tuto akci věnovala a patří jí poděkování. Nechybělo dobré jídlo od 

babičky Poláčkové, sladké dobrůtky. Nechybělo ani odměnění dětí - tentokrát od koníků  - děti se mohly 

těšit z originálního caballinovského pexesa a medových koníko-perníčků.
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  PODĚKOVÁNÍ 

 

Děkujeme externím spolupracovníků, bez kterých bychom veškeré aktivity nezvládli. 

 Martina Nejmanová - asistence při hipoterapii 

 Pavlína Trauškeová- fotodokumentace a tvůrce kalendáře Caballinus 2015, 2016 

 Elen Patschová, Klára Pavlíčková - asistence při hipoterapii 

 Markéta a Lukáš Motoláci -  nadějní  budoucí fyzio 

 Olga Kapková -  psi Izinka, Tristan a Zack, Grejsa - canisterapie, asistence při pobytu 

 Kristýna Schwarzová - pes Cosmo – canisterapie 

 Dáša Trojáková – pes Charlie 

 Kateřina Tobišková – ambulantní a pobytová canisterapie – pes Kuba a Ben 

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 

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

Pomoci si moc vážíme a děkujeme! 

Mezi hlavní partnery patří: Nadační fond Avast,  RWE Energie a. s., Čeps a.s.,   

                                                 Česká  nadace 2000, AstraZeneca, Olbram Zoubek 

Mezi hlavní materiálové partnery patří: Jan Hauzr, Alavis, Angel Malma, Sun Invent 

Děkujeme i všem nejmenovaným neméně důležitým. 

 

Poděkování je i všem našim malým i větším klientům, rodičům, že s námi jste ! 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Tým Caballinus o. s.: 

Tereza Honců, Michaela Sinzogan, Zuzana Doležalová, Anna Dobisová, Barbora Poláčková, Radka 

Šibravová, Dana Kubrová, Barbora Krajsová, Veronika Hlaváčová, Marta Králová a Martin Zach. 

Velmi si ceníme práce celého týmu, externích spolupracovníků a dobrovolníků. Velké 

poděkování patří jim i všem příznivcům, dárcům a stálým patronům. 
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Hospodaření Caballinus o.s. za rok 2015 

  

 

Výnosy 

    

  

sponzorské dary 

 

859 585,00 Kč 

  

členské příspěvky 

 

1 600,00 Kč 

  

hlavní činnost 

 

592 050,00 Kč 

  

vedlejší činnost 

 

28 214,00 Kč 

  

úroky z BÚ 

  

152,12 Kč 

      

 

Celkem 

   

1 481 601,12Kč 

 

          

 

Náklady 

    

  

spotřeba materiálu - koně 

 

33 929,00 Kč 

  

edukační pomůcky 

 

3 705,00 Kč 

  

drobný majetek (ohradník, přilba) 30 351,50 Kč 

  

spotřeba materiálu 90 945,40 Kč 

  

reklamní předměty 

  

     16 771,00 Kč 

  

 služby – koně (ustájení, pronájem, 

veterinář,výcvik) 

 

221 733,90 Kč 

  

ubytování, stravování, pronájem haly 

 

69 105,00 Kč 

  

služby – rehabilitační 

  

16 140,00 Kč 

  

služby – provozní výdaje 

 

142 807,71 Kč 

  

mzdové náklady  

  

    512 800,00Kč 

  

zákonné sociální a zdravotní pojištění 

 

52 224,00 Kč 

  

poplatky 

  

7 784,38 Kč 

  

členské příspěvky 

 

2 400,00 Kč 

  

odpisy dlouhodobého hmotného majetku 

 

10 940,00 Kč 

     

 

Celkem 

   

1 211 636,89  

     

 

 

stav BÚ k  1. 1. 2015                                                                               332 357,35 Kč 

stav BÚ k  31.12.2015                                                                             335 662,67 Kč 


