Výroční zpráva 2017

Váženi a milí,
A je to tady … další rok, rok 2017, se chýlí ke konci. Utekl opět velmi rychle. Odjezdilo se u nás téměř 4000
terapeutických lekcí, proběhlo 8 hiporehabilitačních pobytů jak na horách, tak na Ptýrově. Byl to pro nás
těžký rok, ztratili jsme jednoho z nejlepších koní, ustáli to a udrželi jsme provoz v plném běhu a kvalitě
služeb.
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
…
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LEDEN / ÚNOR
Po tradičním 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 Hoogy, Morf, Gatsby a v pronájmu Šáza s Gerdou byli připraveny v plné síle.

BŘEZEN
S těžkým srdcem a pocitem nenahraditelnosti v našem týmu se musíme rozloučit s naším velkým
kamarádem a parťákem. Morf byl osobnost s obrovským srdcem a oddaností. Všichni jsme ho měli moc
rádi! Téměř sedm let naplno pracoval a rozdával radost! Moc Ti za vše a za všechny DĚKUJEME ! Proháněj
se tam někde.....s lehkostí, svým šarmem a plným pupíkem :-).....budeš nám chybět.
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DUBEN
V dubnu nadále běží ambulantní terapie a zařazujeme intenzivní týdny, neboť malých klientů přibývá.
Po dlouhém hledání kupujeme Českomoravského belgika Kima – náhradu za Morfíka. Začíná jeho
příprava.
Proběhl v pořadí druhý intenzivní pobyt na Ptýrově, který byl k našemu potěšení zcela naplněn.
Canisterapeutický tým doplňuje Kristýna Schwarzová s Kosmem.

Česká hiporehabilitační společnost pořádala první ročník nadstavbového kurzu „Hipoterapie pro děti v
rané péči I. se zaměřením na děti ve věku od 1 do 3 let“ určený pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty –
specialisty v Hipoterapii. Teoreticko-praktická část kurzu proběhla začátkem dubna v pražském Středisku
praktické výuky pro hipoterapii v rané péči Caballinus, z.s. pod vedením zkušených fyzioterapeutek Věry
Lantelme a Terezy Honců.

CABALLINUS z. s.

3

KVĚTEN
V květnu se soustředíme na ambulantní provoz. Zkoušíme zapojit přípravě naplno Kima. Na teoretickopraktický seminář o hiporehabilitaci dorazili studenti fyzioterapie z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad
Labem, s kterou spolupracujeme již čtvrtým rokem.

Prezentujeme se na Veletrhu neziskových organizací na Střeleckém ostrově.

ČERVEN
Poslední týden v červnu se kompletně celý tým přesunul do Krkonoš, kde nás čekal první
hiporehabilitační pobyt. Skvělá nálada a nadšení všech bylo skvělou odměnou za nasazení týmu a koní.
Premiéru si odbyl Kim, který nám udělal velkou radost, jak hezky fungoval - ani plně naložený kolem
něho těsně jedoucí traktor dřívím ho nevykolejil. Ochotně pracoval a všichni hipoterapeučtí koníci si
užívali svěží horské trávy a vzduchu. Čištění bylo poctivé, tvoření kreativní, obrázky zdobily cestu a
zpívání se konalo s velkým doprovodem muzikantů.
Energie a harmonie celého týdne, všeho dění a sdílení byla a je pozitivní řekou, která nás těší, baví a plní
naše poslání …….kdy můžeme pomáhat a žít zážitky naplno a pro druhé.
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O záda našich koní se pravidelně stará chiropraktik Stuart Brock. http://www.mctimoney-chiropraktik.cz/
Děkujeme!

ČERVENEC

Integrační naplno prožitý příměstský tábor je za námi:-) Již čtvrtou sezonu pořádáme …..
Kouzlilo se, tvořilo, jezdilo i slaňovalo. Canisterapeutický tým Tam, kde zvířata pomáhají s Olgou
Kapkovou nechtěly děti pustit domů:-) Koníci skoro podkovy prošlapali a celý lidský tým byl v pátek
naplněn plnosmyslem , ale i pořádnou únavou. Radost převyšovala náročnost této skupinky a už teď se
těšíme na příští rok! Díky všem za plné nasazení!
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Uprostřed týdne proběhl Den otevřených dveří!

Také jsme se přesunuli na hiporehabilitační pobyt do Krkonoš. Kde jsme pokračovali až do konce prázdnin.
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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

.

ZÁŘÍ
V září se rozběhl klasický ambulantní provoz a oblíbené intenzivní týdny, které kompenzují výpadky přes
prázdnin , kdy jsou koníci v plné práci na pobytech v Krkonoších.

S nadšením přivážíme k prezentaci náš nový letáček Caballinus do Pardubického dostihového závodiště na
na IV.klasifikaci Velké Pardubické. Martin Zach od sebe neotrhnul kamery.
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ŘÍJEN

V polovině října jsme se přesunuli na podzimní hiporehabilitační pobyt na Ptýrov, kde nás čekalo 16 rodin
a velmi divoké proměnlivé počasí. U některých dětí byl zaznamenán velký pokrok. Těší nás úsměvy dětí….

Nabitý byl i poslední víkend v říjnu, kdy probíhala ambulantní hipoterapii u nás na Holi s novinkou roku
a to je tzv. Den u koní - integrační den, plný her a aktivit nejen u koní. Samostatnost a zábava:-)

LISTOPAD

Ve čtvrtek 2.listopadu proběhl charitativní večer v Malostranské besedě, který bychom neskromně
hodnotili jako velmi vydařený. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit náš spolek Caballinus, doufáme, že si
večer užili a dostatečně se pobavili. Klasicky jsme pokřtili kalendář, díky fotografce Pavlíně Trauškeové a
zpracování grafiky Milan Marek.
Děkujeme za krásný koncert Tereze Černochové a Jaroslavu Dolníkovi.
Velké poděkování patří samozřejmě všem, kteří věnovali umělecká a užitková díla:
Natálie Roučková, Robert Vano, Vobouch keramika, Jaroslav Skuhravý a tým biatlonové reprezentace ČR,
Jan Sojka, Terezka Dvořáková, Klára Nademlýnská.
S tombolou nám tradičně pomohla Mladá Fronta a.s. a Suprafon a.s. Děkujeme, děkujeme Všem!
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PROSINEC

Dominantní akcí prosince byly Předvánoční radovánky s Mikulášem. V úvodu nám předvedly naše
trenérky Bára Poláčková a Dana Rajková, 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
hravé stanoviště, při kterých si všechny děti mohly plnit úkoly, vyzkoušet si agility jaké s pejskem a za
obdržené pamlsky nakrmit koníky. Venkovní program střídalo tvoření v místní hospůdce. Nechybělo
dobré jídlo od babičky Poláčkové, sladké dobrůtky. Nechybělo ani odměnění dětí - tentokrát od koníků děti se mohly těšit z originálního caballinovských magnetků a medových koníko-perníčků.

CABALLINUS z. s.

9

Poslední měsíce jsou takovou rekapitulací roku, ikdyž byl přes citlivé odchody koní opravdu těžký.
Nakonec můžeme konstatovat, že nás posílil .Výběr a příprava nových hiporehabilitačních koní pro naše
malé klienty je velmi smysluplná a jelikož se podařila, tak máme velkou radost, že stále větší počet našich
klientů může dostávat kvalitní hipoterapii a pro nás je největší odměnou posun dětí vpřed, důvěra rodičů a
velký zájem o naše služby. Těšíme se na další rok!

PODĚKOVÁNÍ
Za celý pracovní tým Caballinus bych velmi ráda poděkovala za finanční a materiální podporu naší
činnosti! Jenom s Vaší pomocí jsme funkční a plně nabitý tým, který se může rozvíjet a nabízet kvalitní
služby v plném rozsahu pro ty, kteří je potřebují!

.
Mezi hlavní partnery patří: Nadační fond Avast, Innogy a. s., Čeps a.s., Česká nadace 2000,
Pražské služby a.s., Lesy ČR a.s., Mozama a.s., Mladá Fronta a.s.
Mezi hlavní materiální partnery patří: Jan Hauzr, Energys , Sun Invent, Cerva group a.s.
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
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Tým Caballinus z. s.:
VÝBOR SPOLKU:
Mgr.Tereza Honců: zakladatelka a předsedkyně spolu, fyzioterapeutka
Mgr. Michaela Sinzogan : dobrovolník, administrátor, poradce, pedagog
Ing. Zuzana Doležalová: dobrovolník, administrativní práce, ekonomika
ZAMĚSTNANCI:
Bc.Anna Dobisová- fyzioterapeutka
Bc. Karolína Kočová – fyzioterapeutka
Trenéři koní a asistenti při hipoterapii: Barbora Poláčková, Dana Rajková, Klára Pavlíčková, Magda
Šámalová, Veronika Matějková, Nikola Čejdová, Martina Trauškeová
Externí fyzioterapeuté: Markéta Dostálová, Lukáš Nehasil, Barbora Dvořáková, Veronika Hlaváčová,
Vendula Jandová
Canisterapie: Kristýna Schwarzová a Kosmík, Olga Kapková a Tristan s Isoldou a další, Bublina
KONTAKTY:
Mgr. Tereza Honců - předsedkyně a hlavní fyzioterapeutka
Mobil: 0042 777 971 907
E-mail: tereza.honcu@caballinus.cz
Mgr. Martin Zach - patron, PR a fundraiser
Mobil: 0042 737916 179
E-mail: martin.zach@caballinus.cz
Kontaktní adresa:
U Klubovny 911
Praha 5 - Zbraslav, 156 00
Místo činnosti:
Svrkyně-Hole (cca 20 minut z M-Dejvické, 25 minut M-Zličín)
252 64
IČ0 26578743
Bankovní spojení: ČSOB 234380325 / 0300
www.caballinus.cz
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Hospodaření Caballinus o.s. za rok 2017
Výnosy
sponzorské dary
členské příspěvky
hlavní činnost
vedlejší činnost
úroky z BÚ

859 585,00 Kč
1 600,00 Kč
691 256,00 Kč
52 455,00 Kč
72,64 Kč
1 460 185,37 Kč

Celkem

Náklady
spotřeba materiálu - koně

51 017,00 Kč

edukační pomůcky

2 985,,00 Kč

drobný majetek (ohradník, přilba)

4 747,70 Kč

spotřeba materiálu

28 328,00 Kč

reklamní předměty

20 565,00 Kč

služby – koně (ustájení, pronájem,
veterinář,výcvik)

347 891,00 Kč

ubytování, stravování, pronájem haly

95 928,00 Kč

služby – rehabilitační

32 002,00 Kč

služby – provozní výdaje

65 771,00 Kč

mzdové náklady
zákonné sociální a zdravotní pojištění

638 116,00 Kč
70 267,00 Kč

poplatky

2 831,00 Kč

členské příspěvky

2 400,00 Kč

odpisy dlouhodobého hmotného majetku

29 001,00 Kč
1 391 850,39 Kč

Celkem

stav BÚ k 1. 1. 2017

367 252,67 Kč

stav BÚ k 31.12.2017

495 010,84 Kč
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