
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,

loňský rok 2020 byl rokem plným nečekaných výzev.  Stejně jako téměř celý svět  i

Caballinus zastihla pandemie Covid 19 a tak jsme se museli vypořádat s opakovaným

omezením činnosti a tím i finančních prostředků. 

Navzdory omezením jsme však začali  nový projekt  „Dotykové terapie“ pro klienty

centra paliativní péče Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tento

projekt je pro nás srdeční a smysluplnou aktivitou. 

Byl to také rok ve znamení stěhování a budování. V červnu 2020 jsme se rozloučili s

Farmou Hole a po přestěhování našich koní jsme začali budovat nové zázemí v Praze 5

Lipencích. Nové místo nám dělá radost díky lepším  podmínkám pro koně, naše klienty

i zaměstnance. 

Jsem velmi potěšena tím, že se nám i v roce 2020 podařilo udržet  stabilní tým. Díky

nadšené a systematické práci  se nám i  nadále daří profesionální  příprava,  udržování

kondice a fyzického a psychického zdraví našich největších pomocníků – našich koní. 

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. 

Na závěr bych ráda poděkovala našim donátorům, partnerům i přátelům za neustálou

podporu. Díky Vaší finanční i morální pomoci jsme tento rok zvládli a můžeme se , 

společně s Vámi těšit na další rok plný zážitků, výzev, pokroků i splněných přání. 

Děkuji, že jste s námi.

Za tým Caballinus,

Tereza Honců
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Místo působení

V první polovině roku 2020 jsme i nadále působili v podnájmu na  Farmě Hole (Hole

17, Svrkyně). V červnu jsme se rozloučili posledním týdnem ambulací a od září 2020

pracujeme v nové lokalitě v Lipencích – Praha 5 (Dolnočernošická 442).

Nově jsme vybudovali zázemí pro ambulatní hiporehabilitaci u Berounky, kde máme

pronajaté  ustájení  a  výběhy.  V  přilehlé  budově  jsme  zrekonstruovali  prostory  pro

klienty  (klubovna,  vyšetřovna,  sociální  zázemí,  bezbariérový  přístup)  i  pro  náš

profesionální tým. 

Pro provoz  hipoterapie  ve  fyzioterapii máme umístěnou v areálu  vlastní  nástupní

rampu.  Hipoterapie  obvykle  probíhá na asfaltové cestě  směrem k centru obce a  na

nezpevněné komunikaci směrem k řece.
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Náš tým
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Hipoterapie ve fyzioterapii

Ambulance
Ambulantní provoz byl v roce 2020 citelně zasažen pandemií viru Covid 19. Z důvodu

vládních opatření jsme byli nuceni přerušit jarní sezónu a od března do začátku června

2020 ambulantní hipoterapie neprobíhala.

Se změnou lokality na podzim 2020 jsme změnili i náš provozní řád a nabízíme už jen

hipoterapii v intenzivní formě. I na podzim byl však náš provoz už v říjnu opět výrazně

omezen, takže z plánovaných týdenních  terapií zbylo jen torzo.

Jarní  intenzivní  týden  v  Ptýrově  byl  zrušen  ale  bez  omezení  proběhlo  5  letních

intenzivních  pobytů ve  Strážném,  kde  mohli  naši  klienti  absolvovat  2  hipoterapie

denně.

V ambulanci bylo poskytnuto celkem 1196 terapií pro 92 klientů.
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Hipoterapeutické pobyty

V roce 2020 jsme zrealizovali 5 letních hipoterapeutických pobytů ve Strážném v 

Krkonoších. Využíváme zde zázemí Jezdeckého klubu Equischool z.s. a kapacitu 

ubytovacích zařízení v obci.  

Tady postupně proběhlo 5 sedmidenních intenzivních pobytů, tj. 840 terapií pro 60 

klientů .

Během všech pobytů je stěžejní náplní hipoterapie ve fyzioterapii, 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 fyzioterapie poskytnout 

rodinám prostor, kde mohou společně fungovat. Pobyty jsou současně místem, kde se 

naši klienti setkávají a vyměňují si své zkušenosti.
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V roce 2020 jsme realizovali celkem 2036 terapeutických jednotek pro 152 klientů.
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Další akce

Projekt dotykové terapie

Dotyková hipoterapie pomáhá nemocným především po psychické stránce. Od března 

2020 poskytujeme tuto službu pacientům v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského v Praze, především pacientům na oddělení paliativní péče a na oddělení 

ošetřovatelské péče. Vzhledem k délce hospitalizace na obou odděleních pomáháme 

pacientům zpříjemnit pobyt mimo jiné právě dotykovou hipoterapií. 

Benefiční večer Slamník, Praha 11. 11. 2020

Přestože jsme pečlivě naplánovali tradiční benefiční večer, nakonec se neuskutečnil. 

Opět z důvodu vládních nařízení a pandemie Covid 19. Ze stejného důvodu se v roce 

2020 nekonala ani vánoční besídka s koňmi.
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Vzdělávací akce

2. LF UK

Naše organizace dlouhodobě spolupracuje s 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy u 

povinně volitelného předmětu Hipoterapie v pregraduálním studijním programu 

Fyzioterapie. Studentům přednášíme teorii s praktickými ukázkami.

Česká hiporehabilitační společnost, z.s.

Naše fyzioterapeutky Mgr. Tereza Honců a Bc. Anna Radová jsou lektorkami České

hiporehabilitační  společnosti  a  pravidelně  vedou  kurzy  pro  fyzioterapeuty  a

ergoterapeuty – HTFE (Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii) a HTFE v rané péči.

Zároveň  jsme  v  ČR  jediným  střediskem,  kde  probíhají  kurzy  EFT  Basic  (Equine

Facilitated  Therapy)  a  EFT Toddlers  v  anglickém jazyce  pro  zahraniční  studenty  a

fyzioterapeuty. V návaznosti na to poskytujeme možnost stáží v našem středisku. 
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Hospodaření za rok 2020
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Poděkování

Děkujeme Vám všem, našim hlavním partnerům, kteří činnost spolku podporujete

finančně i materiálně. Seznam uvádíme v abecedním pořadí.

- Cerva: www.cerva.com

- Čeps, a. s.: www.ceps.cz

- Česká nadace 2000

- Česká Spořitelna a.s.: www.csas.cz

- Innogy: www.innogy.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

- Pražské služby, a. s.: www.psas.cz

- Teplárna Kladno s.r.o. www.7energy.com/

Osobní poděkování individuálním dárcům

- Kadeřábek Pavel

- Humpolec Martin

- Píšová Iva

- Cedric A. Liemessing

- Dočkal Jaroslav

- a také všem kteří podpořili Caballinus přes sbírku na www.darujme.cz.

Zvláštní poděkování 

- Naší patronce Evě Samkové za stálou přízeň, pozitivní energii a mediální 
propagaci našeho projektu na portalu www.darujme.cz.

- Carolien Fokkema Vos za poskytnutí krásného zázemí pro individuální terapie.
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Kontakty


