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SLOVO NA ÚVOD 

Vážení přátelé, 

předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření České hiporehabilitační společnosti, 

z.s. (ČHS), která shrnuje a prezentuje naši aktivitu za rok 2017. Věříme, že Vám její obsah 

poskytne ucelený přehled o všem dění v daném roce, ale i obraz o spolku jako celku. 

ČHS je nezisková organizace, která zaštituje provozovatele hiporehabilitace v ČR. V 

předchozích letech jsme kladli důraz zejména na profesionalizaci a rozvoj naší organizace. 

V současnosti se zaměřujeme na podporu a zvyšování kvality nabízených služeb v rámci 

členských středisek. 

Našim cílem je zajistit možnost vzdělávání v hiporehabilitaci, tvorbu dokumentů a 

metodik, které členům pomáhají se zorientovat v tomto oboru. Dále zvyšujeme povědomí o 

kvalitní a bezpečné hiporehabilitaci, podporujeme výzkum a také posuzujeme způsobilost 

hiporehabilitačních koní. Členové se tak mohou zaměřit na svou práci, což je pomoc osobám 

se zdravotním postižením či znevýhodněním při zvyšování kvality života, výchově, vzdělávání 

a začleňování do společnosti zejména prostřednictvím hiporehabilitace a interakce se zvířaty. 

Dále také poskytování kvalitních vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti, mládež i 

dospělé. Samostatnou kapitolu tvoří medializace ČHS a jejího poslání. V této zprávě najdete 

informace o tom, jak se nám daří naše poslání a cíle naplňovat.  

Hodnocení uplynulého roku, kterým zpráva o činnosti za rok 2017 je, je dobrou 

příležitostí, abychom vyslovili poděkování všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, 

kterým není lhostejný život lidí, kteří z mnoha důvodů potřebují podporu a jejichž ochota a 

zájem o pomoc potřebným nám umožnily a umožňují naplňovat smysl naší existence. 

Poděkování patří dále všem kolegům, kteří většinou pracují bez nároku na odměnu.  

Věřím, že se nám všem společně bude i v následujících letech dařit rozvíjet naši 

organizaci a služby, tak jako tomu bylo v loňském roce.  

S úctou a poděkováním za kolektiv České hiporehabilitační společnosti 

 

Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS       Ing. et Bc. Vladimíra Casková 

Předsedkyně                     Místopředsedkyně 

Statutární zástupkyně ČHS      Statutární zástupkyně ČHS  

 

30. června 2018 
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VIZE  

Uznání hiporehabilitace jako léčebné a pedagogické metody a metody nacházející 

uplatnění v sociální práci.  

POSLÁNÍ 

• Propagovat správně prováděnou hiporehabilitaci. 

• Sdružovat zájemce o hiporehabilitaci a zprostředkovávat komunikaci mezi nimi.  

• Garantovat realizaci hiporehabilitace na odborné úrovni pro co nejširší spektrum 

klientů.  

• Poskytovat poradenství v oblasti bezpečnosti a kvality hiporehabilitace. 

• Zajišťovat legislativní podporu poskytovatelům hiporehabilitace.  

• Organizovat vzdělávání odborníků i laické veřejnosti.  

• Posuzovat způsobilost koní vhodných pro hiporehabilitaci. 

• Prosazovat zacházení s koňmi v harmonii vzájemné důvěry a respektu, splňující 

požadavky jejich přirozených potřeb. 

ROZDĚLENÍ HIPOREHABILITACE 

Z legislativních důvodů, včetně udělování licencí a certifikátů, se hiporehabilitace dělí na 

obory dle využití v oblastech: 

• fyzioterapie – hipoterapie – HT 

• psychoterapie – psychoterapie pomocí koní – PPK 

• pedagogika – aktivity s využití koní – AVK 

• sociální aktivizace – aktivity s využití koní – AVK 

• parajezdectví – sportovní, rekreační a rekondiční ježdění 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Členská schůze 

Členská schůze se koná jednou ročně ke konci kalendářního roku. V roce 2017 se konala 

11. 11. v Liberci. Zúčastnilo se jí 21 organizací a 11 individuálních členů. V rámci schůze se 

koná i každoroční setkání zástupců Středisek praktické výuky a doporučené hiporehabilitace. 

Představenstvo  

V čele České hiporehabilitační společnosti stojí pětičlenné představenstvo v tomto složení již 

od roku 2013. 

• Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. 

– předsedkyně, statutární 

zástupkyně  

• Ing. et Bc. Vladimíra Casková – 

místopředsedkyně, statutární 

zástupkyně 

• Mgr. Veronika Piačková  

• Kamila Petrová  

• Mgr. Jindra Vladyková  

Revizní komise 

Revizní komise pracuje ve složení: 

• Bc. Markéta Bílková, předsedkyně komise 

• Mgr. Jolana Štěpánková, členka komise 

• Darja Hrůzková, členka komise 

Členská schůze

Odborná sekce 
Hipoterapie

Odborná sekce  
AVK

Odborná sekce  
TVK

Odborná sekce  
Vzdělávání

Parajezdectví Fundraiser

Představenstvo Revizní komise
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Odborné sekce ČHS 

V rámci ČHS velmi dobře pracují odborné sekce. 

• Mgr. Tereza Honců – koordinátorka sekce Hipoterapie. 

• Ing. et Bc. Vladimíra Casková – koordinátorka sekce Vzdělávání. 

• Kamila Petrová – koordinátorka sekce Terapeutické využití koní. 

• Mgr. Jindřiška Vladyková – koordinátorka sekce Aktivity s využitím koní. 

• Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D. – koordinátorka sekce Paravoltiže. 

Další spolupracovníci 

• Účetnictví zpracovává profesionální firma EKK Servis, s.r.o. - Hradec Králové. 

• Správa webových stránek - Věra Lantelme-Faisan. 

• Fundraising – Bc. Denisa Rosová 

• Asistentka – Ing. Petra Škochová 

• Grafické studio Green Mango 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA 

Členství v ČHS je otevřené všem zájemcům o hiporehabilitaci, kteří se věnují práci s 

koňmi ve zdravotní či sociální sféře, pedagogice či parajezdectví. Členskou základnu tvoří 

především prozovatelé hiporehabilitace, klienti hiporehabilitace, jejich rodinní příslušníci a 

další příznivci. V roce 2017 měla Česká hiporehabilitační společnost 62 individuálních členů a 

51 právnických osob – organizací. Od roku 2013 došlo k výraznému nárůstu členských 

středisek o 42 %. Právnická osoba možnost zvolit si formu členství – tzv. status, podle něj se 

pak odvíjí výše členského poplatku. 

 

Kategorizace členských středisek 

Od roku 2013 mají střediska možnost si vybrat ze 4 statusů, což je zcela dobrovolný 

proces. Středisko požádá o udělení statusu na základě splnění náročných podmínek a to z 

hlediska zázemí, připravenosti koní a vzdělání pracovníků – specialistů, je dobrou vizitkou 

poskytovatele hiporehabilitace, který splňuje vysoké nároky na provádění kvalitní a odborné 

hiporehabilitace. Podle statusu se odvíjí mediální propagace střediska 

2013 2014 2015 2016 2017

organizace 36 38 39 44 51

individuální 67 66 68 58 62
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Skladba členských středisek dle kategorie 
SPV – Středisko praktické výuky 

SDH – Středisko doporučené hiporehabilitace 

RS – Registrované středisko 

PS – Přidružené středisko 

Střediska praktické výuky (SPV) 

Tato střediska jsou doporučována k odborným praxím v rámci vzdělávacího systému 

ČHS, ostatních vzdělávacích institucí a také jako střediska kvalitní hiporehabilitační praxe. 

Střediska splňují náročné podmínky pro udělení statusu SPV jak z hlediska zázemí, tak vzdělání 

realizačního týmu – terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání s minimální 5letou praxi 

v oboru, hiporehabilitační koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví. Status SPV 

získalo nebo udrželo celkem 11 středisek hiporehabilitace z celé České republiky. 

1. Caballinus, z.s. – Praha – Kraj Hl. město Praha 

2. Epona, z.s. – Brno – Jihomoravský kraj  

3. Hamzova odborná léčebna Luže – Košumberk – Pardubický kraj 

4. Hipocentrum Psychiatrická nemocnice Kosmonosy – Středočeský kraj 

5. Vladykův Dvůr, z.s. – Roudné – Jihočeský kraj  

6. Zookoutek Psychiatrická nemocnice Jihlava – Kraj Vysočina 

7. Koníček, o.p.s. - České Budějovice –Jihočeský kraj 

8. Ryzáček, z.s. – Líšnice – Olomoucký kraj 

9. Sdružení SRAZ – Praha – Kraj Hl. město Praha 

10. Stáj Rozárka, z.s. – Bykáň – Středočeský kraj 

11. Svítání, z.s. – Tanvald – Liberecký kraj 
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SPV dle odborného zaměření: 
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Střediska doporučené hiporehabilitace (SDH) 

Tato členská střediska ČHS splňují nároky na provádění kvalitních služeb pro klienty a 

uživatele v jednotlivých oborech hiporehabilitace, a to z hlediska zázemí, vzdělání pracovníků 

a připravenosti koní. Tato střediska jsou doporučována pro klienty jako střediska kvalitní 

hiporehabilitační praxe. Terapeuti a instruktoři mají požadované vzdělání a hiporehabilitační 

koně mají licenci ČHS nebo registraci pro parajezdectví. Některá SDH mají i status SPV. 

V roce 2017 bylo v ČHS registrováno celkem 26 SDH z celkem 51 členských středisek. 

Střediska pořádají veřejné Dny otevřených dveří jako propagační aktivitu na rozvoj 

hiporehabilitace. 

14. JK Fany Hostěnice 

15. Jurášek – Tauferova SOŠ 

veterinární Kroměříž 

16. Koníček, o.p.s.  

17. Majoránek, z.s. 

18. Počernická iniciativa – Počin, 

z.s.  

19. Rehabilitace Kateřina, s.r.o. 

20. Ryzáček, z.s.  

21. Sdružení SRAZ, z.s.  

22. Stáj Rozárka, z.s. 

23. Stáj Vitality Slezsko, s.r.o.  

24. Svítání, z.s. 

25. Vladykův Dvůr, z.s, 

26. Zookoutek Psychiatrická 

nemocnice Jihlava 

1. Apolenka, z.s. 

2. Caballinus, z.s. 

3. Centrum Kociánka 

4. Centrum pobytových a terénních 

sociálních služeb Zbůch 

5. Epona, z.s. 

6. Equilibro, z.s.  

7. Hamzova odborná léčebna Luže – 

Košumberk 

8. Hanácký Dvůr Polkovice 

9. Hipocentrum Psychiatrická 

nemocnice Kosmonosy 

10. Hiporehabilitace Baneta, z.s.  

11. Horticon, z.s. 

12. Jezdecký klub Sviadnov, z.s.  

13. Stáj Jitka Bednářová Smíšková  
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SDH podle odborného zaměření: 

Supervize 

V rámci zkvalitňování hiporehabilitačních služeb, SDH a SPV musí absolvovat 

minimálně 2 supervize po dobu trvání statusů (5leté období). V letošním roce jsme tuto aktivitu 

zahájili u 3 SPV. Supervize byly přijímány velmi kladně. Všechna střediska (Hamzova léčebna, 

Sdružení SRAZ, z.s. a Ryzáček, z.s.) získala od představenstva ČHS písemné doporučení o 

kvalitě služeb, které mohou použít při jednání s úřady a sponzory či v grantových žádostech. 
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ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ 

Sekce vzdělávání 

V kompetenci sekce vzdělávání je především organizace profesních vzdělávacích 

programů a konferencí. 

Specializační kurzy 

V říjnu 2017 byly otevřeny nové specializační kurzy pro zájemce o vzdělávání 

v hipoterapii a AVK.  Do kurzu Hipoterapie se zapsalo 7 účastnic, do kurzu AVK  23 účastníků. 

Spolupráce se středními a vysokými školami 

I v roce 2017 probíhala úspěšná spolupráce se středními a vysokými školami – 

vzdělávání v oboru hiporehabilitace. Jednalo se o ČZA Humpolec – volitelný předmět 

Hiporehabilitace, na závěr možnost splnit zkoušku pro vodiče koní využilo 5 studentek, 

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž – volitelný předmět Hiporehabilitace, na 

závěr složilo zkoušku pro vodiče koní 16 studentů. Na Mendelově univerzitě v Brně si mohou 

studenti zapsat volitelný předmět Hiporehabilitace. 

Sekce hipoterapie 

Realizace vzdělávání v rámci ČHS 

Kurz Hipoterapie v rané péči I. v českém jazyce 

V dubnu 2017 proběhl pilotní kurz 

Hipoterapie v rané péči I. v rámci 

nástavbového kurzu hipoterapie pro 

fyzioterapeuty a ergoterapeuty. Kurz proběhl v 

ambulantním zařízení organizace Caballinus, 

z.s. pod vedením lektorek Ing. Věry Lantelme-

Faisan, DiS., a Mgr. Terezy Honců. Zúčastnilo 

se 5 kolegyň (4 fyzioterapeutky a 1 

ergoterapeutka). Kurz byl komorní a velmi 

přátelský s pozitivní zpětnou vazbou. 
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Kurz Hipoterapie v rané péči I. v anglickém jazyce 

V dubnu proběhl již 3. kurs Hippotherapy applications for toddlers v ambulantním 

zařízení organizace Caballinus, z.s. pod vedením lektorek Ing. Věry Lantelme-Faisan, DiS., a 

Mgr. Terezy Honců. Zúčastnily se 3 terapeutky z Anglie, Austrálie a Bulharska.  

Kurz Novinky v hipoterapii 

V květnu 2017 se uskutečnil pilotní kurz v rámci nástavbového kurzu hipoterapie pro 

fyzioterapeuty a ergoterapeuty v ambulantním zařízení Svítání z.s. pod vedením lektorky Ing. 

Věry Lantelme-Faisan, DiS. Kurzu se zúčastnily 4 fyzioterapeutky. Cílem bylo probrat novinky 

v hipoterapii ohledně používání pomůcek, poloh a také výcvik koní, praktické provádění a 

dokumentace. Kurz byl praktický a probíhal formou diskuze. 

Workshop „Pohyb koňského hřbetu“ 

V září 2017 se uskutečnil workshop na téma Pohyb koňského hřbetu. Workshop se 

konal Praze ve Sdružení Sraz z.s., 

pod vedením lektorek Mgr. Terezy 

Honců a Bc. Moniky Šťastné 

Kohoutové. K dispozici bylo 

celkem 10 koní zapůjčených ze 

Sdružení Sraz a Caballinus a 

individuálních majitelů. 

Workshopu se zúčastnilo 20 

účastníků z různých oborů 

hiporehabilitace. Hlavní náplní 

programu byl kineziologický 

rozbor pohybu koně, včetně 

možnosti sednutí si na několik 

koňských hřbetů. Následovala živá 

diskuze. 

Mezinárodní praxe hipoterapie 

V září 2017 absolvoval fyzioterapeut ze Saudské Arábie 5denní praxi v zařízení 

Caballinus, z.s. Praxe byla vedena v Aj lektorkami Bc. Annou Dobisovou a Mgr. Terezou 

Honců. 

Sekce terapeutické využití koní 

Činnost sekce je zaměřena na realizaci specializačních zkoušek koní zařazovaných do 

hiporehabilitace, ale i na poradenství a podporu.  V roce 2017 prošlo specializačními zkouškami 

celkem 35 koní z 9 hiporehabilitačních středisek, která se věnují hiporehabilitaci a to jak v 

oboru HT, tak AVK,PPK a kontaktní terapie. Z celkového počtu 35 koní bylo předvedeno 21 

ke zkouškám, 12 koní k přezkoušení a 2 koně k rozšíření licence. Všichni koně, kteří letos byli 

přihlášeni, zkoušky bez problémů složili, což svědčí o velmi dobré přípravě. Od 14.10.2011 do 
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23.10.2017 bylo odzkoušeno celkem 194 koní. K 11. 11. 2017 aktivně pracovalo 

v hiporehabilitaci 172 koní. 

 

Sekce psychoterapie pomocí koní  

Sekce Psychoterapie nemá svého zástupce ve vedení ČHS, přesto jsou jednotlivá centra 

velmi aktivní. Hipocentrum PN Kosmonosy se podílí na realizaci specializačního vzdělávání 

v PPK. Hipocentrum PN Kosmonosy uspořádalo 31.3.2017 jednodenní konferenci PPK, které 

se zúčastnilo 100 zájemců z celé České republiky. 

Sekce parajezdectví 

Parajezdectví představuje moderní a atraktivní vyžití volného času osob se zdravotním 

znevýhodněním a specifickými potřebami. ČHS podporuje členská střediska, která se 

parasportu věnují. V rámci ČHS aktivně pracuje sekce Paravoltiže. 

Paravoltiž 

Paravoltiž je disciplínou České jezdecké federace, pod ČJF nebo ČHS je registrováno 

celkem 46 cvičenců, v rámci přátelských soutěžích cvičí ale mnohem více soutěžících, stoupá 

i počet oficiálně registrovaných oddílů paravoltiže. Mezi aktivní oddíly patří JK Fany 

Hostěnice, Epona Brno, TJ Orion Praha, Počin Praha, JK Trojan Praha, Voltiž Duha, Spolek 

Ambra, TJJ Lucky Drásov, JK Briliant Petrovice. Soutěží se v kategoriích mentální handicap, 

fyzický handicap, lehký handicap, zdravotní omezení, a pak ve dvojicích a skupinách. 

Oddíly spolupracují i při přípravě cvičenců, v roce 2017 se uskutečnily dvě soustředění 

pro paravoltižní závodníky a proběhlo 9 závodů pod hlavičkou sedmi oddílů z celé České 

republiky. Mistrovská soutěž se konala v Praze 7.- 8.10. 2017, pořádal ji TJ Orion Praha Braník. 

Mistři České republiky v paravoltiži 2017 

• Jednotlivci MH muži – Štěpán Švarc, TJ Orion Praha – kůň Lugano, lonžér Eliška 

Klapalová 
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• Jednotlivci MH ženy – Hana Šimečková, TJJ LUCKY Drásov – kůň Kenya, lonžér 

Michaela Krátká 

• Jednotlivci TH1 – Veronika Písaříková, TJ Orion Praha – kůň Lugano, lonžér Eliška 

Klapalová 

• Jednotlivci TH2 – Sebastian Lodin, JK Trojan – kůň Druh, lonžér Kateřina Francová 

• Jednotlivci LH – Tereza Chmelařová, JK Počin Dolní Počernice – kůň Šibal, lonžér 

Radka Smyczková  

• Jednotlivci ZO – Johana Brodská, JK Počin Dolní Počernice – kůň Šibal, lonžér Radka 

Smyczková  

• Dvojice SH – Veronika Písaříková + Štěpán Švarc, TJ Orion Praha – kůň Lugano, 

lonžér Eliška Klapalová 

• Skupina SH – JK Počin Dolní Počernice – kůň Víra, lonžér Radka Smyczková  

ČHS každoročně podporuje finanční částkou soutěž „O pohár České hiporehabilitační 

společnosti“, čímž oceňuje nejaktivnějšího závodníka v daném roce. 

Výsledky soutěže O pohár České hiporehabilitační společnosti 2017 

1. místo – Michal Jančík, kategorie TH2, z JK Fany Hostěnice 

2. místo - Štěpán Švarc – kategorie MHM, z TJ Orion Praha 

3. místo – Michael Obst – kategorie TH1, z Epona Brno 
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PREZENTACE ČHS 

Association of Certified Psysiotherapists in Therapeutic 

Riding 

V červnu byla 

předsedkyně pozvána na 

konferenci britské Asociace 

fyzioterapeutů v hiporehabilitaci 

do Derby. Věra Lantelme-Faisan 

přednesla přednášku o aktivitách 

ČHS a možné mezinárodní 

spolupráci.  

Veletrh neziskovek 

V červnu středisko SPV Caballinus, z.s. 

reprezentovalo ČHS na pražském Veletrhu 

neziskovek.  

Seminář Hiporehabilitace  

Červencový seminář v Národním Hřebčíně Kladruby byl vedený Vladimírou Caskovou. 

Bylzaměřen na nejdůležitější aspekty hiporehabilitace: příprava koně, nejčastěji používaná 

plemena koní, využití starokladrubských koní k hiporehabilitaci či vznik a dnešní působení 

České hiporehabilitační společnosti.  

Dostihové závodiště 

V září středisko Caballinus, z.s. prezentovalo ČHS na 4. kvalifikaci na Velkou 

pardubickou. 

Konference Hlavolam 

V říjnu Věra Lantelme-Faisan přednesla přednášku „S koňmi za radostí a zdravím“ na 

psychiatrickém sympoziu Hlavolam. 
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Media 

V roce 2017 o nás psali ve dvou časopisech. V měsíčníku Žlutý jsme měli představení 

činnosti na celou stranu. V časopise Jezdectví vyšel článek o využití chladnokrevných koní 

v hiporehabilitaci. 

V březnu Vladimíra Casková představila hiporehabilitaci a ČHS v televizním přímém 

přenosu v Dobrém ránu, kde reportéři s ní strávili dopoledne ve středisku SPV Epona. 

ČASOPIS HIPOrehabilitace  

Stále více se ukazuje, že budoucnost časopisů se přesouvá do oblasti elektronických 

médií. I náš časopis HIPOrehabilitace vychází od roku 2009 v elektronické podobě. V roce 

2017 vyšla 2 čísla. Časopis je pro členy zdarma, pro veřejnost je k zakoupení v našem e-shopu.       

Internet  

Významnou roli v prezentaci ČHS hraje internet. ČHS je propagována prostřednictvím 

svých webových stránek a sociálních sítí. Informace poskytované na webových stránkách 

slouží především pro všeobecné informační a vzdělávací účely. Zájemci o hiporehabilitaci 

mohou využívat především elektronickou korespondenci - info@hiporehabilitace-cr.com a 

webovou stránku „Časté otázky a odpovědi“. 

Webové stránky jsou celkem čtyři, pro přehlednost ve sdílení informací: 

1. Česká hiporehabilitační společnost - www.hiporehabilitace-cr.com 

2. Vzdělávání, kurzy, konference - www.kurzy-hiporehabilitace.com 

3. Hiporehabilitační kůň - www.kone-hiporehabilitace.com 

4. Education in hippotherapy - www.educationinhippotherapy.com 

mailto:info@hiporehabilitace-cr.com
http://www.hiporehabilitace-cr.com/
http://kurzy-hiporehabilitace.com/
http://kone-hiporehabilitace.com/
http://www.educationinhippotherapy.com/
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Sociální sítě 

ČHS se prezentuje na FB v češtině @Hiporehabilitace  (1700 fanoušků) a v angličtině 

@EducationinHippotherapy (340 fanoušků). 

 

Na FB jsme také představili jednotlivá Střediska doporučené hiporehabilitace s mapou 

a konkrétní nabídkou služeb. 
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Dny otevřených dveří 

Od roku 2015 Střediska praktické 

výuky pořádají Dny otevřených dveří. Od 

roku 2017 se k nim mohou připojit i 

Střediska doporučené hiporehabilitace. 

Letos se konalo od března do října 11 

DOD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendáře 

Od roku 2015 ČHS pravidelně vydává kalendář s koňmi ze středisek SPV a SDH. 

Kalendáře jsou volně k prodeji přes e-shop a také se dávají našim partnerům a 

spolupracovníkům jako poděkování. 
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Novoroční přání 

Každoročně vybíráme z nabídky našich středisek fotku pro novoroční přání, které 

rozesíláme všem naši partnerům a spolupracovníkům. 

Interaktivní mapy 

V Google mapách jsme vytvořili interaktivní mapy s celkovým přehledem členských 

středisek, pro SPV a SDH. Mapy slouží především klientů při vyhledávání hiporehabilitace 

v jejich okolí a studentům pro získání odborné praxe. Mapy jsou přístupné z webu u seznamu 

středisek. 
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Roll-up stojany 

Rozšířili jsme naše prezentační materiály o 2 roll-up stojany. 
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PUTOVNÍ POHÁR 2017 

Od r. 2009 je udělován Putovní pohár ČHS jako poděkování a ocenění práce členům 

nebo spolupracovníkům společnosti, kteří pro hiporehabilitaci a společnost pracují s velkým 

nasazením. 

2009 - Arnoštka Ježková – paravoltiž 

2010 - Yvonna Horská z PL Jihlava 

2011 – Vladimír Kopecký z Hamzovy léčebny Luže – Košumberk  

2012 – MUDr. Andrea Mašková – tým PIRUETA  

2014 – Ing. et Bc. Vanda Casková – Epona 

2015 – Alena Fritscherová – Ryzáček 

2016 – doc. Ing. Iva Jiskrová, Ph.D. – Mendelova univerzita 

 

Za rok 2017 získala putovní pohár paní Nora Hořická z TJ Orion Praha za Paravoltiž. 
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HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 

Příjmy Výdaje 

členské příspěvky  

 

mzdové náklady 46 000,00 Kč 

    skupinové členství 90 400,00 Kč spotřeba materiálu 38 086,00 Kč 

     individuální členství 29 400,00 Kč pohoštění 6 062,00 Kč 

12. konference 1 600,00 Kč DHIM 4 856,00 Kč 

tržby za vlastní výrobky 10 155,00 Kč cestovné – letenky 5 211,00 Kč 

tržby z prodeje služeb 34 170,59 Kč náklady na reprezentaci 5 711,00 Kč 

příjmy kurzy 290 400,08 Kč ostatní služby 287 915,65 Kč 

příjmy workshopy  15 801,00 Kč poštovné 1 241,00 Kč 
  

účastnické poplatky  3 405,00 Kč 
  

ostatní náklady 800,00 Kč 

Celkem příjmy 471 926,67 Kč Celkem náklady 399 287,65 Kč 
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PARTNEŘI  

ČHS dlouhodobě spolupracuje s těmito partnery, kteří podporují naši činnost. 

Obchodníci nabízejí velmi zajímavé slevové programy pro naše členy. Prezentujeme je na 

našich akcích, jejich loga jsou na webech a FB stránkách. 


