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Dopis předsedkyně spolku

Drazí přátelé,

zejména  začátek  roku  2021  byl  ještě  poznamenán  pandemií  Covid  19,  která  nám

připravila komplikace při omezení naší činnosti a tím i finančních prostředků. Navzdory

těmto výzvám však věříme,  že jsme dokázali  udržet  kvalitu našich služeb v oblasti

ambulantní hipoterapie, dotykové terapie a všech dalších činností. 

V loňském roce jsme také intenzivně pracovali na dokončení zázemí pro koně, klienty a

zaměstnance  v  naší  provozovně  v  Praze  5  Lipencích.  Velkou  radost  nám  dělají

zahrada  a  klubovna,  které  poskytují  příjemné prostředí  pro naše klienty  za  každého

počasí. Pevně věříme, že se nám podaří obnovit v roce 2022 nájemní smlouvu a v této

provozovně se budeme setkávat i nadále.

Mým přáním do roku  2022 je rozšíření  našich služeb. Jednak dotykové terapie,  kde

jednáme s Nemocnicí Hořovice - Oddělení dlouhodobé a intenzivní ošetřovatelské péče

pro děti. A dále bychom rádi dokončili všechny administrativní úkony k získání statutu

nestátního  zdravotnického  zařízení  pro  další  lokalitu  uzpůsobenou  pro  intenzivní

hipoterapeutické a rehabilitační programy.

Jsem velmi potěšena tím, že se nám i v roce 2021 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. 

Velmi si vážím dlouhodobé přízně Vás, našich klientů. Vážím si důvěry, kterou do nás

vkládáte 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. Těšíme se spolu s Vámi na další rok plný výzev, pokroků i splněných přání.

Děkuji, že jste s námi.

Za tým Caballinus,

Tereza Honců
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Místo působení

V roce 2021 jsme se plně zabydleli  v  Lipencích – Praha 5 (Dolnočernošická 442).

Pokračovali jsme ve zvelebování vnitřních prostorů pro klienty a náš tým. Také jsme

zapracovali  na zahradě která v tuto chvíli  nabízí  pískoviště  pro naše malé klienty  a

příjemné posezení s ohništěm i pro jejich rodiče. S úpravou zahrady nám v červnu velmi

pomohli zaměstnanci Boehringer Ingelheim, spol. s r.o., kteří u nás strávili den jako

dobrovolníci. 

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.  Ačkoli  nám  v  roce  2022  končí  nájemní

smlouva, pevně věříme že zde zůstaneme. 
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Náš tým
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Hipoterapie ve fyzioterapii

Ambulance
Ambulantní provoz byl v roce 2021 opět zasažen pandemií viru Covid 19. Z důvodu

vládních opatření jsme byli nuceni přerušit na určitou dobu jarní sezónu.

Uspořádali jsme a naplnili 5 letních intenzivních pobytů ve Strážném, kde mohli naši

klienti absolvovat 2 hipoterapie denně.

V ambulanci bylo poskytnuto celkem  2188 terapií pro 62 klientů.

Hipoterapeutické pobyty

V  roce  2021  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. 732 terapií pro 74

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.

V roce 2021 jsme realizovali celkem 2920 terapeutických jednotek pro 143 klientů.
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Další akce

Projekt dotykové terapie

Dotyková hipoterapie pomáhá nemocným především po psychické stránce.  Celý rok

2021  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.  V  současnosti

jednáme o zavedení dotykové terapie s Nemocnicí Hořovice na Oddělení dlouhodobé a

intenzivní ošetřovatelské péče pro děti. Zájem o dotykovou terapii projevil i Dům Tří

Přání v Praze 6. 

Benefiční večer Slamník, Praha 

Plánovaný benefiční večer se v roce 2021 opět neuskutečnil. Byli jsme nuceni ho na

poslední chvíli zrušit z důvodu nemoci a přesunout na jaro 2022 – konkrétně na konec

dubna. 
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Hiporehabilitace v pedagogice a sociální praxi (HPSP), Praha 

HPSP probíhá momentálně se zapojenými šesti dětmi, převážně s poruchou autistického

spektra.  Náplň  jednotky  je  vždy  individuální  dle  potřeb  klienta.  Primárně  se

zaměřujeme na dotykovou terapii,  čištění koní,  trénink nasazování  ohlávky, vodítka,

procházky s koňmi (kladen důraz na pozornost,  aby klient  koně po dobu procházky

nepustil).  Společné  překonávání  terénních  překážek  -  bláto,  louže  atd.  (kůň  je

obrovským motivačním prvkem). Zařazujeme také krátkou práci ze země na jízdárně -

„opičí  dráhy“,  převádění  přes  malé  překážky  apod.  Přínos  pro  dlouhodobé  klienty

vidíme ve zlepšení pozornosti  u jednotlivých činností,  zlepšení  paměti  a orientace v

prostoru.  U  začínajících  klientů  je  znatelná  velká  motivace  díky  koním,  kůň  je

pomocným „můstkem" pro spolupráci s terapeutem. 

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. 

V  červenci  2021  se  Bc.  Anna  Radová  zúčastnila  jako  lektorka  intenzivního

hipoterapeutického kurzu ve Varně.

V září 2021 proběhla i s naší účastí Evropská konference o hiporehabilitaci. Caballinus

předával  své znalosti  a  zkušenosti.  Jednak v podobě posteru  a  přednášky a  také  v

podobě praktické ukázky Hipoterapie v rané péči, na kterou se specializujeme.



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

10

Členka našeho týmu Magda Šámalová se úspěšně zúčastnila mezinárodního kongresu v

Soulu  HETI 2021 SEOUL Secretariat , kde získala 3. místo za nejlepší prezentaci na

téma o welfare (životní pohodě) koní při hipoterapii. Svůj výzkum uskutečnila právě s

našimi koňmi a dále v něm pokračuje. 

https://www.facebook.com/HETI-2021-SEOUL-Secretariat-103867891845292/?__cft__%5B0%5D=AZVjOLiedMVp6cjG7GOSNHSpes20MGxpLjflPYfRacT0vn4kUpjiFti75mlVnp0aoPntV93LBFVZZH90-3f2JSn2EKydCbBra2kGn6WUv05O7r-rWg_bN6zwXXqQdmLHnRHrZ7x3WyBuh5Y94X4TKyOIsDrkW7-fRe_hMjlKSDuitA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/magda.samalova?__cft__%5B0%5D=AZVjOLiedMVp6cjG7GOSNHSpes20MGxpLjflPYfRacT0vn4kUpjiFti75mlVnp0aoPntV93LBFVZZH90-3f2JSn2EKydCbBra2kGn6WUv05O7r-rWg_bN6zwXXqQdmLHnRHrZ7x3WyBuh5Y94X4TKyOIsDrkW7-fRe_hMjlKSDuitA&__tn__=-%5DK-R
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Hospodaření za rok 2021
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Poděkování

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

finančně i materiálně. Seznam uvádíme v abecedním pořadí.

- ČERVA GROUP a.s. : https://www.cerva.com/cz/cs

- 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 

- 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/

- Toyota: www.toyota.cz/

- NutriHorse: www.nutrihorse.cz

- Nadace Jedličkova Ústavu: www.nadaceju.cz

- Nadace Naše dítě: www.nasedite.cz

-  1.zemědělská a.s. Chorušice: https://www.1zas-chorusice.cz/

- Revitea team s.r.o. : https://revitea.cz/

- Městská část Zbraslav: https://www.mc-zbraslav.cz/

- AZTA, s.r.o. : http://www.azta.cz/

- Česká osiva Chlumec: https://ceskaosiva.sluzby.cz/

- Exafine One s.r.o.: https://www.exafin.cz/

Osobní poděkování individuálním dárcům

- Hesová Božena

- Kynčl Martin, MUDr.

- Mařík Vladimír

- Jeřábek Milan

- Vlček Martin

- Vrzalová Martina

http://www.psas.cz/
http://www.ceps.cz/
https://www.mc-zbraslav.cz/
https://www.1zas-chorusice.cz/
http://www.nasedite.cz/
http://www.lesycr.cz/
http://www.janhauzr.cz/
http://www.hvh.cz/
http://www.ukopeckych.cz/
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- 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.

- Martinu Zachovi za propagaci, podporu  a stálou přízeň.

http://www.darujme.cz/
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Kontakty
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