Caballinus, z. s.
výroční zpráva 2018
Fons Caballinus je
bájný pramen,
považovaný za zdroj
inspirace. Podle
legendy vznikl
úderem Pegasova
kopyta o zem.
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dopis předsedkyně spolku
Drazí přátelé,
v loňském roce, v roce 2018 jsme oslavili 10 let působení spolku Caballinus. Je pro
mě velkou radostí pozorovat, jak jsme se za tu dobu rozrostli. A tím nemyslím jen náš
fyzioterapeutický tým, ale i služby, jejichž nabídku můžeme díky vašemu zájmu
zvyšovat i obsahově rozšiřovat.
Když píši o našem týmu, nemám na mysli jen fyzioterapeuty a další odborníky, kteří
pomáhají s naší terapeutickou prací. Těmi největšími pomocníky jsou naše koně.
Daří se nám jejich profesionální příprava, udržování jejich kondice i jejich fyzického
a psychického zdraví.
Z čeho mám ale největší radost, je, dlouhodobá přízeň Vás, našich klientů. Velice si
vážím té důvěry, kterou vkládáte nejen do našich rukou, ale také do hřbetů našich
koní. A činí mě šťastnou, když mohu pozorovat výsledky, jakých po společné práci
dosahují Vaše děti.
Všechny tyto dílčí prvky nám mohou komplexně fungovat také díky neustálé
podpoře našich donátorů, partnerů, přátel. Ať už jsou jimi společnosti nebo samotní
jednotlivci.
Těším se společně s Vámi na další rok plný zážitků, výzev, pokroků i splněných
přání. Děkuji, že jste s námi.
Za tým Caballinus,
Mgr. Tereza Honců
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místo působení
Jsme v podnájmu na Farmě Hole (Hole 17, Svrkyně). Autem to k nám z Prahy trvá
cca 20 min. a to jak z Dejvické, tak i ze Zličína. Nevýhodou je špatné spojení
hromadní dopravou – nejbližší autobusová zastávka je ve Svrkyni, odkud jsou to pak
ještě 2 km pěšky do kopce. Autobus jezdí max. jednou za hodinu.
Našich 5 koní je ustájeno ve stájích spolu s dalšími 15 koňmi soukromých majitelů.
K dispozici mají několik trávnatých výběhu, kde se střídají.
Pro provoz hipoterapie máme v areálu vlastní nástupní rampu. Hipoterapie obvykle
probíhá na slepě končící asfaltové cestě vedoucí přes vesničku Hole. V případě
potřeby můžeme využívat taky pískovou jízdárnu a menší krytou halu. Pro
fyzioterapeutické vyšetření klientů máme v patře k dispozici vyšetřovací místnost,
kterou bohužel nelze upravit bezbariérově.
Součástí podnájmu je zázemí pro tým a úložný prostor v sedlovně pro výbavu
našich koní. Zázemí pro klienty poskytuje hospůdka se sociálním zařízením a
v odpoledních hodinách také s obsluhou a možností malého občerstvení. Během
větších akcí je vždy možnost teplých obědů. Komfortní kapacita hospůdky je cca 25
lidí. Přístup do hospůdky je možné upravit na bezbariérový.
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hipoterapie
Ambulantní provoz na Holi probíhal v roce 2018 ve dvou blocích.
První blok 5.2. – 28.6.2018
Druhý blok 10.9. – 16.12.2018
V rámci toho proběhlo taky 7 intenzivních víkendů a 4 intenzivní týdny, kdy měli
naši klienti možnost absolvovat hipoterapii 2 x denně.
Za toto období nás navštěvovalo 135 klientů a bylo poskytnuto 2 205 terapií.
Součástí intenzivních víkendů byl Den u koní, který je svým programem zaměřený
na naše nejšikovnější klienty a jejich zdravé sourozence, kterým je líto, že taky
nejezdí na koni.
7. června 2018 jsme se účastnili veletrhu neziskových organizací v Praze na
Střeleckém ostrově.
28.října 2018 byli Caballinus a Česká hiporehabilitační společnost společně ve Velké
Chuchli na Ceně Prezidenta ČR, která se datuje od roku 1920.
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pobyty
hiporehabilitační pobyty
V rámci hiporehabilitačních pobytů jsme vystřídali dvě lokality. V březnu a říjnu
jsme pokaždé na 4 dny obsadili jezdecký areál na Ptýrově u Mnichova Hradiště.
V březnovém termínu, tedy v období 15.3. – 18.3.2018 se pobytu účastnilo 17
klientů a bylo poskytnuto 111 terapií. V podzimním říjnovém termínu, tedy v
období 12.10. – 15.10.2018 jsme měli opět 17 klientů a proběhlo celkem 117 terapií.
Na letní období jsme našich 5 koní přestěhovali na Farmu u Kopeckých ve
Strážném v Krkonoších. Tady postupně proběhly 4 sedmidenní intenzivní pobyty:
8.-15.6.2018 – 20 klientů, 254 terapií
21.-28.7.2018 – 17 klientů, 245 terapií
4.-11.8.2018 – 21 klientů, 268 terapií
17.-24.8.2018 – 20 klientů, 290 terapií
Během všech našich pobytů je stěžejním bodem programu hipoterapie, kterou
zařazujeme 2x denně. Klientům nabízíme možnost vyzkoušet si také canisterapii
pořádanou ve spolupráci s našimi externími spolupracovníky. Stálou součástí
programu jsou aktivity s využitím koní, muzikoterapie a tvořivé činnosti, které
pomáhají specificky rozvíjet motorické, komunikační či sociální dovednosti dětí.
Našim cílem je kromě profesionální a kvalitně provedené terapie poskytnout rodinám
našich klientů prostor, kde můžou společně fungovat všichni členové rodiny. Pobyty
jsou současně místem, kde se setkávají jednotlivé rodiny a mají možnost vyměňovat
si své zkušenosti.

integrační příměstský tábor
V červencovém termínu 8.-12.7.2018 proběhl již po šesté integrační příměstský tábor
určený pro naše klienty a jejich sourozence. Hlavním tématem byly bezpečné
chemické experimenty, při kterých se děti zabavili i poučili. Nedílnou součástí tábora
byla hipoterapie či samostatné ježdění zkušenějších jezdců na lonži. Děti pomáhaly
u všech činností spojených s koňmi, čištění výběhů a boxů nevyjímaje. Individuální i
skupinová canisterapie probíhala pod vedením Olgy Kapkové a jejího psího týmu ze
spolku Tam, kde zvířata pomáhají. Celotáborová hra přivedla děti až na ne úplně
blízkou Okoř.
Současně probíhal i poslední intenzivní hipoterapeutický týden před odjezdem koní
do Krkonoš.
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další akce
benefice v Malostranské besedě
Dne 22.11.2018 jsme se s Vámi, našimi příznivci, setkali na Benefičním večeru
v Malostranské besedě. Jedinečnou šanci vidět náš tým jinak, než v zelenohnědých
módních kreacích si už po čtvrté v těchto krásných prostorách nenechalo ujít přes
100 hostů.
Programem nás provázel patron Caballinu Martin Zach, Muž roku 2009. Příjemnou
atmosféru navodilo zpěvácké duo Brigita Cmutová a Štěpán Klouček, následoval
bohatý raut a díky Supraphonu a příznivců Caballinu i stejně bohatá tombola. Do
tradiční dražby nám přispěli následující osobnosti, kterým jsme za jejich podporu
taktéž moc vděčni.
Umělecký kovář Jaromír Hošek nám do dražby daroval jednu ze svých kovářských
prácí, fotograf Robert Vano nám dal svou originální fotografii, malířka Natálie
Roučková věnovala svůj obraz, studio Vobouch poskytlo uměleckou vázu a
výtvarník Pasta Oner daroval také svou malbu. Těší nás také přízeň skvělých
sportovců Evy Samkové a Ondřeje Banka.
Do programu jsme zařadili také křest dvou unikátních odborných knih vydaných
Českou hiporehabilitační společností, na kterých se Caballinus významně podílel.
Krásný společenský večer jsme zakončili tancem na melodie kapely Soni Ježkové
The Blue Moon.
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vánoční besídka
Vánoční besídka, která je zároveň oficiálním ukončení ambulantního provozu pro rok
2018 se konala během víkendu 15.-16.12.2018 na Farmě Hole. Pro velký zájem a
kvůli omezené kapacitě prostoru místní hospůdky jsme se museli již tradičně loučit
na dvakrát. V oba dny bylo pro přibližně 50 dětí a jejich rodiče připraveno krásné
vystoupení Popelek na koních. Tvořilo se a zdobil se náš vánoční stromek, společně
jsme si v teple zazpívali koledy, ale ještě předtím jsme společně i s dětmi „vymrzli“
během hipoterapie v jízdárně. Tam nám kouzelně sněžilo a do toho zněly vánoční
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písničky. V připravených soutěžích děti získávaly chutné pamlsky pro koně. Tyto
dobroty jim pak mohli předat jako poděkování za celoroční práci.
Bylo velmi milé vidět tohle naše už ne úplně malé společenství pohromadě a opět
jednou cítit, že to všechno má smysl!
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edukace
konference v Dublinu
Ve dnech 26.-29.6.2018 proběhla v irském Dublinu 16. Mezinárodní konference o
hiporehabilitaci pořádaná federací HETI (Federation of Horses in Education and
Therapy International)1. Českou hiporehabilitační společnost (ČHS) zastupovala
početná výprava odborníků ze všech oblastí hip
orehabilitace. Vzhledem k nedostatku času jsme za Caballinus vyslali pouze tištěný
materiál s výsledky našeho výzkumu, který odprezentovala předsedkyně ČHS paní
Věra Lantelme.

1

HETI [online]. [cit. 2019-07-27]. Dostupné z: https://hetifederation.org/ a HETI [online]. [cit. 2019-07-

27]. Dostupné z: http://www.frdi.net/about.html
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publikace
Velkou částí jsme se podíleli na vzniku
unikátní knihy o hipoterapii, která byla
publikovaná v anglickém jazyce. Nese název
Hippotherapy a vyšla ve druhé polovině
roku 2018 pod Českou hiporehabilitační
společností. Předsedkyně spolku Caballinus a
zároveň jeho hlavní fyzioterapeutka Mgr.
Tereza Honců je spoluautorkou této odborné
knihy. Představuje velmi podrobný a názorný
náhled do konceptu české hipoterapie.
Vychází z metodologie ČHS a už teď slouží
jako učebnice pro zahraniční studenty, kteří
se rozhodli absolvovat sérii kurzů
organizovaných v České republice. Český
koncept hipoterapie je ve světě ojedinělý
zejména díky dlouholetým zkušenostem
s dětmi raného věku. Kniha je k dostání jak
v elektronické, tak v tištěné formě na portálu
Amazon2.

kurzy
Jako Středisko praktické výuky pod Českou hiporehabilitační společností máme
příjemnou povinnost přijímat na praxi či stáže české, ale i zahraniční účastníky kurzů
hipoterapie. V roce 2018 u nás absolvovalo stáž 12 českých a 10 zahraničních
fyzioterapeutů.
Ve dnech 8.-11.10.2018 u nás probíhal navazující kurz Hippotherapy for toddlers
organizovaný v anglickém jazyce. Jednou z lektorek byla i předsedkyně Caballinu a
jeho hlavní fyzioterapeutka Mgr. Tereza Honců. Kurzu se účastnilo 5 zahraničních
fyzioterapeutek, které u nás už předtím absolvovaly základní kurz Hippotherapy
basic.

2

LANTELME-FAISAN, Vera a Tereza HONCU. Hippotherapy: A methodology of hippotherapy for
Cerebral palsy and Central Coordination Disorder. Amazon [online]. [cit. 2019-07-27]. Dostupné z:
https://www.amazon.com/Hippotherapy-methodology-hippotherapy-Cerebral-Coordinationebook/dp/B07DYH2XMT
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hospodaření za rok 2018
Výnosy
sponzorské dary
členské příspěvky
hlavní činnost
vedlejší činnost
úroky z BÚ
Celkem

567 000,00 Kč
1 600,00 Kč
850 040,00 Kč
149 960,00 Kč
44,40 Kč
1 568 644,40Kč

Náklady
spotřeba materiálu - koně
edukační pomůcky
drobný majetek
spotřeba materiálu
reklamní předměty
služby – koně (ustájení, pronájem, veterinář,výcvik)
ubytování, stravování, pronájem haly
služby – rehabilitační
služby – provozní výdaje
mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění
poplatky
odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Celkem

44 381,00 Kč
4 967,00 Kč
3 350,00 Kč
90 945,40 Kč
2 360,00 Kč
478 655,00 Kč
83 753,00 Kč
34 558,00 Kč
51 493,89 Kč
709 084,00 Kč
106 091,00 Kč
3 955,00 Kč
20 181,00 Kč
1 633 774,29 Kč

Stav běžného účtu
k 1. 1. 2018
k 31.12.2018

406 613,82 Kč
298 759,48 Kč
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poděkování
Děkujeme vám všem, našim partnerům, kteří činnost spolku podporujete finančně i
materiálně. Váš seznam uvádíme v abecedním pořadí.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alavis: www.alavis.cz
Cerva: www.cerva.com
Čeps, a. s.: www.ceps.cz
Dostihový spolek, a. s. www.zavodistepardubice.cz
Penzion U Kopeckých: www.ukopeckych.cz
Equischool z. s.: www.equischool.cz
HVH: www.hvh.cz
Jan Hauzr: www.janhauzr.cz
Lesy ČR, s. p.: www.lesycr.cz
Nadační fond Avast: www.nadacnifond.avast.cz
Nadace ČEZ: www.nadacecez.cz
Pražské služb, a. s.: www.psas.cz
Sun Invent: www.suninvent.cz

Osobní poděkování individuálním dárcům, umělcům a sportovcům:
olympionik ve snowboardcrossu David Bakeš
alpský lyžař Ondřej Bank
zpěvák Dan Bárta
zpěvák Xavier Baumaxa
kytarista Tony Ackerman
zpěvačka Tereza Černochová
zpěvačka Lenka Dusilová
sochař Jakub Flejšar
umělecký kovář PhDr. Jaromír Hošek
olympijská vítězka v biatlonu Gabriela Koukalová
silniční profesionální cyklista Roman Kreuziger
olympijský vítěz v cyklistice na horském kole Jaroslav Kulhavý
módní návrhářka Klára Nademlýnská
výtvarník Pasta Oner
malířka Natálie Roučková
olympijská vítězka ve snowboardcrossu Eva Samková
fotograf Goran Tačevski
fotograf Robert Vano
Akad. sochař Olbram Zoubek
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náš tým
Mgr. Tereza Honců
předsedkyně, zakladatelka z.s. Caballinus, hlavní
fyzioterapeutka

a kobyla HOOGY (Fjord)

Bc. Anna Radová
Fyzioterapeutka

a kobyla HOOGY (Fjord)

Bc. Karolína Kočová
Fyzioterapeutka

a valach GATSBY (polský sportovní pony)

Bc. Klára Pavlíčková
Trenérka koní

a valach KIM (belgický norik)
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Nikola Čejdová
Trenérka koní

a kobylka MAEVE (irský Cob)

Ing. Magdaléna Šámalová
Trenérka koní

a kobylka Kira (Irský Cob)

Veronika Matějková
Trenérka koní

a valach GATSBY (polský sportovní pony)

Mgr. Martin Zach
Patron, fundraiser, klient

a valach KIM (belgický norik)
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kontakty
Mgr. Tereza Honců
předsedkyně a hlavní fyzioterapeutka
Mobil: 0042 777 971 907
E-mail: tereza.honcu@caballinus.cz

Michaela Sinzogan
místopředsedkyně, administrátorka
Mobil: 0042 724 887 972
E-mail: michaela.sinzogan@caballinus.cz

Mgr. Martin Zach
patron, PR a fundraiser
Mobil: 0042 737916 179
E-mail: martin.zach@caballinus.cz

Fakturační a kontaktní údaje
U Klubovny 911, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
IČ0 26578743
Bankovní spojení: ČSOB 234380325 / 0300

Místo činnosti
252 64 Svrkyně-Hole

CABALLINUS, Z. S. | U Klubovny 911, 156 00 Praha – Zbraslav, IČO: 26578743, Registrace: VS/1-1/73581/08-R
14. 11. 2008, bankovní spojení: 234380325/0300. Předsedkyně spolku: Mgr. Tereza Honců

