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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 2018. Věříme, že Vám její obsah poskytne 

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

Česká hiporehabilitační společnost byla založena v roce 1991, má celorepublikovou 

působnost a jejím cílem je pomáhat formou hiporehabilitace osobám se zdravotním postižením či 

znevýhodněním při zvyšování kvality života, výchově, vzdělávání a začleňování do společnosti, 

poskytovat kvalitní činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, volnočasové aktivity 

pro děti, mládež i dospělé se specifickými potřebami.  

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 

provozovatelé a klienti hiporehabilitace, jejich rodinní příslušníci a další příznivci. V roce 2018 

měla Česká hiporehabilitační společnost 59 individuálních členů a 51 právnických osob.  

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.  

Rok 2018 byl velmi úspěšný i po stránce prezentace aktivit ČHS – v únoru jsme pořádali ve 

spolupráci s Mendelovou univerzitou již 12. konferenci o hiporehabilitaci a s velkým ohlasem se 

setkalo i vystoupení české ekipy na mezinárodní konferenci HETI v irském Dublinu.  

Rok 2018 byl rokem volebním, kdy se volilo nové představenstvo a revizní komise. 

Staronové představenstvo a revizní komise bude ve funkci do roku 2021. 

Hodnocení uplynulého roku, kterým zpráva o činnosti za rok 2018 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 roce 2018.  

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  

 

V Brně, 25. 6. 2019 
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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. 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA1 

PŘEDSTAVENSTVO  

Představenstvo pro období 2018 až 2021 bylo zvoleno jednohlasně a bude pracovat ve 

složení: 

• Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. – předsedkyně, statutární zástupkyně  

• Ing. et Bc. Vladimíra Casková – místopředsedkyně, statutární zástupkyně 

                                                   

1 V textu se setkáte se těmito zkratkami: ČHS – Česká hiporehabilitační společnost, RK – revizní komise, 

TVK – odborná sekce Terapeutické využití koní; PPK – Psychoterapie pomocí koní; AVK – aktivity s využitím 

koní; HT – hipoterapie; HR – hiporehabilitace; SPV – středisko praktické výuky; SDH – středisko doporučené 

hiporehabilitace; RS – registrované středisko; PS – přidružené středisko 

 

Členská schůze

Odborná sekce 
Hipoterapie

Odborná sekce  
AVK

Odborná sekce  
TVK

Odborná sekce  
Vzdělávání

Parajezdectví Fundraiser

Představenstvo Revizní komise

http://www.hiporehabilitace-cr.com/


Výroční zpráva České hiporehabilitační společnosti, z.s. za rok 2018 

www.hiporehabilitace-cr.com  3 

• Mgr. Veronika Piačková  

• Kamila Petrová  

• Mgr. Jindra Vladyková  

REVIZNÍ KOMISE 

Revizní komise pro období 2018 až 2021 byla zvolena jednohlasně a pracuje ve složení: 

• Bc. Markéta Bílková, předsedkyně komise 

• Mgr. Jolana Štěpánková, členka komise 

• Darja Hrůzková, členka komise 

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 – Ing. Věra Lantelme-Faisan, DiS. 

• Fundraising – Bc. Denisa Rosová 

• Asistentka – Jana Krejčová 

• Grafické studio Green Mango 

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 

provozovatelé hiporehabilitace, klienti hiporehabilitace, jejich rodinní příslušníci a další příznivci. 

Obrázek 1 Počet členů od roku 2013 do 2018 
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V roce 2018 měla Česká hiporehabilitační společnost 59 individuálních členů a 51 právnických 

osob – organizací. Právnická osoba má 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. 

Obrázek 3 Střediska ČHS dle krajů 

Obrázek 2 Střediska podle kategorií – SPV – středisko praktické výuky, SDH – středisko doporučené 

hiporehabilitace, RS – registrované středisko, PS – přidružené středisko 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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Obrázek 4 Střediska praktické výuky dle zaměření – vysvětlivky: Hipoterapie v rané péči (RP), Aktivity 

s využitím koní (AVK), Psychoterapie pomocí koní (PPK), Příprava hiporehabilitačních (HR) koní 

Obrázek 5 Střediska doporučené hiporehabilitace dle zaměření 
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CENA PRO NEJAKTIVNĚJŠÍ STŘEDISKO ČHS ZA ROK 2018 

V roce 2018 byly na členské schůzi oceněny nejaktivnější střediska ČHS. Hodnotila se 

nejen vlastní aktivita středisek, ale i míra spolupráce s ČHS. Nejaktivnější střediska byla oceněna 

věcnými dary. 

Na prvním místě se s 18 body umístilo Sdružení SRAZ, z.s., na druhém společně EPONA, 

z.s. a Ryzáček, z.s. se 17b., na 4. až 5. místě Hipocentrum PN Kosmonosy a Caballinus, z.s. s 

15body. 

Sdružení SRAZ, z.s. dále získalo jako absolutní vítěz rehabilitační sadu pro koně SURE 

FOOT v hodnotě 15tis. korun. 

PUTOVNÍ POHÁR ČHS 

Od r. 2009 je udělován Putovní pohár 

ČHS jako poděkování a ocenění práce 

členům společnosti, kteří pro 

hiporehabilitaci a společnost pracují s 

velkým nasazením. 

Putovní pohár ČHS za rok 2018 

převzala Ing. Marie Dvořáčková ze Sdružení 

SRAZ, z.s. 

 

SUPERVIZE 

ČHS pokračuje v metodické pomoci střediskům ČHS formou supervize se zaměřením na 

profesní růst organizací. Střediskům vnímat a reflektovat vlastní práci, porozumět vztahům ve 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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skupině, nacházení nových cest řešení problematických situací, ale především jako reflexi, zpětnou 

vazbu a nezaujatý pohled „z venku“, jako prevenci provozní slepoty provozovatelů hiporehabilitace 

- upozornit na provozní slepotu, setrvávání v hluboce vyježděných kolejích, s cílem zvýšit 

profesionalitu hiporehabilitačních středisek, zvýšit kvalitu a bezpečnost prováděné hiporehabilitace 

směrem ke klientům, zefektivnit procesy související s hiporehabilitací (financování, administrativa, 

propagace, věcné a technické vybavení, organizace času, aj.) V rámci zkvalitňování 

hiporehabilitačních služeb, SDH a SPV musí absolvovat minimálně 2 supervize po dobu trvání 

statusů (5leté období).  

V roce 2018 prošla supervizí 4 střediska SPV a SDH.  

ČINNOST ODBORNÝCH SEKCÍ 

SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ 

V kompetenci sekce Vzdělávání je především organizace profesních vzdělávacích 

programů a konferencí, spolupráce s jednotlivými sekcemi ČHS – příprava a realizace 12. 

konference o hiporehabilitaci – Brno 2018, Specializační kurz Hipoterapie pro fyzioterapeuty a 

ergoterapeuty, Specializační kurz Aktivity s využitím koní pro pracovníky v oblasti pedagogiky a 

sociální práce. V roce 2018 nebyl otevřen kurz PPK, důvodem je vysoká specializace pro malý 

počet zájemců. V rámci spolupráce s provozovateli PPK hledáme řešení, kterým by mohl být např. 

nástavbový modul na kurz AVK pro absolventy AVK, kteří splňují podmínky pro účast ve 

vzdělávání v PPK. 

Na podzim 2017 byly otevřeny nové specializační kurzy pro zájemce o vzdělávání v 

hipoterapii a AVK, které končily závěrečnou zkouškou v roce 2018. Do kurzu Hipoterapie se 

zapsalo 7 účastnic a úspěšně ukončilo 6 účastni, do kurzu AVK nastoupilo 23 účastníků a v termínu 

dokončilo 15 účastníků kurzu. 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávací programy procházejí velkými změnami – po pilotních zkušenostech ve 

vzdělávacích programech ČHS pro zahraniční zájemce v anglickém jazyce – budou programy 

doplněny o nové prvky výuky s podporou IT. V kombinaci prezenční a elektronické formy 

vzdělávání účastníci kurzu si mohou ještě před vlastním prezenčním studiem pomocí e-

learningového kurzu nastudovat teorii a během školení s lektory se věnovat pouze praktické části.  

E-learningu bychom rádi využili i k soustavnému proškolení i sebevzdělávání členských 

středisek. 

VÝUKA HIPOREHABILITACE 

I v roce 2018 probíhala úspěšná spolupráce se středními a vysokými školami vzdělávání 

oboru hiporehabilitace, ČHS spolupracuje např. s ČZA v Humpolci, kde probíhá volitelný předmět 

Hiporehabilitace pod vedením Ing. Eichlera, na závěr možnost studenti splnit zkoušku pro vodiče 

koní, které využilo 5 studentek. Na Tauferově střední odborná škola veterinární Kroměříž probíhá 

volitelný předmět Hiporehabilitace pod vedením Mgr. Marciánové, na závěr složilo zkoušku pro 

vodiče koní 16 studentek. Zkoušky koní probíhají v SPV Epona, z.s. pod vedením Ing. Caskové. 

Na Mendelově univerzitě v Brně mají možnost si studenti zapsat volitelný předmět Hiporehabilitace 

zaměřený na přípravu koní pro hiporehabilitaci pod vedením Ing. Caskové. Ing. Lantelme 

každoročně přednáší pro studenty oboru Zoorehabilitace na ČZU v Praze. 

PROJEKT ERASMUS+ KA 2 - VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 

ČHS se zapojila do programu Erasmus+, do projektů věnujících se organizaci vzdělávání 

dospělých. Projekt strategických partnerství, označovaný jako Klíčová akce 2 (KA 2), je projektem 

zaměřeným na podporu inovace s výměnou zkušeností a dobré praxe a je věnovaný rozšíření 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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kompetencí lektorů kurzů hiporehabilitace. Cílem projektu je vytváření, testování a zavádění 

inovativních metod v hiporehabilitaci. Jedná se o zvýšení kompetencí lektorů kurzů 

hiporehabilitace. Projekt byl schválen na 24 měsíců, účastní se ho celkem 24 lektorů ze 3 zemí -  

Nevsehir Haci Bektas Veli University z Turecka, Horse Therapy Association z Bulharska a  Česká 

hiporehabilitační společnost. Jsou naplánována 4 setkání, která proběhnou v roce 2019 a 2020. 

 

12. KONFERENCE O HIPOREHABILITACI 

12. konference o hiporehabilitaci proběhla 16. - 17. 2. 2018 v prostorách univerzity 

MENDELU v Brně. Zúčastnilo se jí 123 zájemců z celé ČR a Slovenska. Zaznělo 16 přednášek ze 

všech oborů hiporehabilitace. Konference splnila svůj účel – propojit provozovatele 

Obrázek 6 Společné logo partnerů projektu ERASMUS+ 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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hiporehabilitace všech profesí a oborů, nabídnout informace, výsledky a novinky z oboru. O 

přestávkách byla velmi aktivní diskuze. 

Dle dotazníků byli účastníci velmi spokojeni s kvalitou přednášek a organizací akce. Další 

konferenci plánujeme až v roce 2021, kdy ČHS slaví 30 let od svého vzniku. 

16. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE HETI V DUBLINU 2018 

Českou výpravu na 16. mezinárodní konferenci o hiporehabilitaci tvořilo 11 žen a dívek. 

ČHS se rozhodla podpořit účastníky mezinárodní konference HETI v Dublinu 2018, jejichž 

příspěvky byly přijaty HETI formou úhrady konferenčního poplatku. Celkem byly přijaty 4 

příspěvky za ČHS a to dvě přednášky a dvě prezentace formou posterů. Přednášku Paravoltiž jako 

jedna z možností terapeutického ježdění na koni přednesla Mgr. Jana Sklenaříková, PhD., JK Fany 

Hostěnice. Klára Šavlová, Klára Šedivá z Vladykova dvora, z.s. informovaly o Využití metod 

etologického výzkumu koní v AVK.  Postery byly na téma Krátkodobý vliv hipoterapie na rozložení 

váhy vsedě u dětí s DMO - spastická hemiparéza (Mgr. Tereza Honců, Bc. Anna Radová, 

Caballinus, z.s.) a Využití akcelometrů k vyhodnocení účinku hipoterapie na hrubou motoriku u dětí 

s DMO (Mgr. Hana Bednáříková, Ryzáček, z.s.). 

Celkem se zúčastnilo 396 účastníků ze 70 zemí a česká výprava patřila k nejpočetnějším. 

Úkolem bylo prezentovat naši hiporehabilitační školu, upozornit na nově vydané publikace a pozvat 

účastníky na konferenci o hipoterapii, která se bude konat koncem léta 2021. Naše česká škola patří 

k nejlepším v tomto oboru a to i oblasti připravenosti koní.  

Obrázek 7 Postery s českým výzkumem v hipoterapii prezentované na HETI Konferenci v Dublinu. 

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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SEEKCE HIPOTERAPIE 

ODBORNÉ KURZY 

V roce 2018 byl závěrečnými zkouškami ukončen nadstavbový kurz Hipoterapie v rané 

péči, certifikát získaly první 3 specialistky.  

http://www.hiporehabilitace-cr.com/
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Dalším počinem byly vzdělávací aktivity v anglickém jazyce - Hipoterapie v rané péči pro 

kolegyně z Velké Británie – v říjnu 2018 proběhl již 4. kurz.  

Na podzim byl zahájen další kurz vedený v anglickém jazyce - Hippotherapy course basic, 

účastní se ho 6 účastníků z Litvy, Lotyšska, Izraele a Belgie. Tímto kurzem ČHS zahájila výuku 

prostřednictvím e-learningu. Účastníci po získání teorie 

přijedou na 5 denní intenzivní teoreticko-praktický blok. 

Kurzy probíhají ve Středisku  Caballinus, z.s,, 

lektorkami za ČHS jsou Ing. Věra Lantelme- Faisan, DiS. a 

Mgr. Tereza Honců.  

ODBORNÁ PUBLIKACE 

Za velký úspěch považujeme vydání metodiky 

v anglickém jazyce, která se zaměřuje na hipoterapii u dg. 

DMO a děti s centrální koordinační poruchou. 

Hippotherapy: A methodology of hippotherapy for 

Cerebral palsy and Central Coordination Disorder. 

Autorkami jsou Věra Lantelme-Faisan a Tereza Honců. 

Spoluautorky: Anna Dobisová, Tereza Dvořáková, 

Vladimíra Casková. Publikace vyšla v nakladatelství 

Amazon Publishing v pevné vazbě a elektronickém 

formátu. 

SEKCE AKTIVIT S VYUŽITÍM KONÍ 

V říjnu 2018 byla obnovena činnost sekce AVK. Hlavní náplní činnosti je podpora 

vzdělávání instruktorů AVK, budování organizační a komunikační struktury sekce, aktualizace 

standardů, transformace vzdělávacího programu AVK, který získá díky e-learningu nové možnosti 

vzdělávání pro zájemce o AVK. Stěžejním cílem pak je tvorba obecné metodiky AVK jako 

pedagogické tak i sociální služby.  
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SEKCE PSYCHOTERAPIE POMOCÍ KONÍ 

V současné době se PPK věnují střediska pracující převážně pod hlavičkou Psychiatrických 

nemocnic Kosmonosy, Jihlava a Havlíčkův Brod. Mimo sektor nemocnic pracují v PPK střediska 

Rehabilitace Kateřina s.r.o. a Ryzáček, z.s. V letošním roce nebyl otevřen kurz týkající se PPK, 

problémem jsou oprávněné požadavky na vysokou specializaci účastníků kurzů. 

SEKCE TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ KONÍ 

Sekce TVK se letos sešla v dubnu na pravidelném školení komisařů specializačních zkoušek 

koní v hiporehabilitaci v Hostěnicích u Brna. V rámci tohoto školení byly domluveny termíny 

zkoušek pro přihlášená střediska. Pro rok 2018 bylo jmenováno 

9 komisařek, které si mezi sebe rozdělily zkoušky v 15 

střediscích ČHS. Z celkového počtu 54 zvířat byla udělena 

licence 27 koním, dále bylo přezkoušeno 24 koní, kterým 

končila licence po 5 letech. Stav na 54 zvířat pak doplnily 2 

oslice a 1 mula. Všechna zvířata, která letos byla přihlášena, 

zkoušky bez problémů složila, což svědčí o tom, že střediska 

berou zkoušky velmi zodpovědně a nedovolí si přihlásit zvíře, 

které by nebylo připravené. Od 14. 10. 2011 do 10. 11. 2018 

bylo odzkoušeno 222 zvířat, k 10. 11. 2018 jich aktivně v HR 

ve střediscích ČHS pracuje 194. 

Velkou radost nám udělalo vydání metodika 

Specializačních zkoušek v angličtině: The Therapy Horse 

Certification Program: A methodology for specialized horse 

testing program in Equine Assisted Activities and 
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Therapies. Autorkou je Vladimíra Casková, spoluautorky: Kamila Petrova; Jindra Vladyková; 

Věra Lantelme-Faisan; Alena Fritscherová; Marie Dvořáčková. Publikace vyšla v nakladatelství 

Amazon Publishing v pevné vazně a elektronickém formátu. 

PARAJEZDECTVÍ 

PARADREZURA 

V roce 2018 se uskutečnilo v ČR celkem 6 paradrezurních závodů, které byly sdružené s 

klasickými drezurními závody. Vedle toho se někteří jezdci zúčastnili i mezinárodních závodů 

s cílem získat body pro účast na Světových jezdeckých hrách v Tryonu od 11. do 23. září 2018. 

Českou republiku reprezentovala Vištalová Anastasja, na koni Dominique 1, Jezdecký klub Ronex, 

z.s., která se v konečném pořadí umístila na 14. místě v kategorii Grade I. 
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PARAVOLTIŽ 

Paravoltiž je rychle se rozvíjejícím sportem. V současnosti je registrováno 10 oddílů 

paravoltiže s 50 registrovanými cvičenci, jak pod hlavičkou ČJF tak i pod hlavičkou ČHS. ČHS 

každoročně vypisuje soutěž „O pohár ČHS“, kdy se vítězem stává nejaktivnější závodník bez 

rozdílů na klasifikaci handicapu. V roce 2018 se uskutečnily 2 soustředění s možností účasti všech 

cvičenců z celé ČR, seminář pro cvičitele paravoltiže v Hostěnicích. S velkým úspěchem se setkala 

ukázka cvičení na 12. konferenci o hiporehabilitaci v Brně a prezentace na mezinárodní konferenci 

HETI Dublin červen 2018. Na konci roku 2018 byl představen návrh nové klasifikace handicapů. 

V roce 2018 proběhlo 7 oficiálních závodů, MČR se uskutečnilo v Brně ve dnech 6.-7.10.2018. 

Toho se zúčastnilo 42 cvičenců, kteří splnili nominační kritéria, další závodníci se pak zúčastnili 

přátelské soutěže. Tituly mistra republiky získali v těchto kategorii „jednotlivci“:  MHM - Štěpán 

Švarc, TJ Orion Praha, TH1 - Veronika Písaříková, TJ Orion Praha, TH2 - Pavla Tetaurová, TJ 

Orion Praha, LHŽ -Eliška Čejková, JK Počin Dolní Počernice, ZO - Veronika Marečková, JK Počin 

Dolní Počernice, MHŽ - Hana Šimečková, TJJ LUCKY Drásov. Dále v kategorii „dvojice“: SH - 

Štěpán Švarc + Veronika Písaříková, TJ Orion P raha a „skupina“ - Epona Brno: Lubalová, Pollak, 

Huynhová, Forgáčová, Rotscheinová. 
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PREZENTACE A MEDIALIZACE ČHS 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE STŘEDISCÍCH ČHS 

V rámci prezentace hiporehabilitace pro veřejnost proběhly ve SPV a SDH dny otevřených 

dveří, celkem 15 akcí v termínech od března do října 2018. 
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NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 

Od roku 2015 ČHS vydává tematický nástěnný kalendář s hiporehabilitačními koňmi ze 

středisek SPV a SDH. Kalendáře obdrží naši partneři a spolupracovníci jako poděkování. 

MAPY STŘEDISEK SDH A SPV  - BANNERY 

Pro podporu středisek SDH a SPV a pro usnadnění jejich lokace pro klienty a zájemce o 

odbornou praxi jsme vyrobili bannery – mapy ČR.  
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MEDIA A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

V roce 2018 opět vzrostla základna sledujících naše FB stránky na 1833 (r. 2015 – 905). 

V tištěných médiích se o nás psalo v časopise Jezdectví a Baví mě žít. 

 

 

Prez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZENTACE 

Na podzim 2018 ČHS byla vidět ve Velké Chuchli Praze na dostihovém dni Cena 

prezidenta. 
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Předsedkyně Věra Lantelme se zúčastnila mezinárodní konference v maďarském Fótu, kde 

měla prezentaci o aktivitě ČHS. 

FUNDRAISING 

Faundraiser ČHS Bc. Denisa Rosová neúnavně navazuje nové kontakty a daří se jí získávat 

pro ČHS věcné a finanční dary. Mohli jsme tak vyrobit prezentační materiály pro naši a HETI 
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konferenci, vydat kalendář 2019 a obdarovat nejaktivnější střediska ČHS. Získali jsme také IT 

specialistu, který nám pomáhá s instalací e-elarningového modulu, atd. 

 

HOSPODAŘENÍ  

Příjmy 

Členské příspěvky individuální 25 240,00 Kč 

Členské příspěvky skupinové 88 000,00 Kč 

Tržby za vlastní výrobky 23 825,00 Kč 

Tržby z prodeje služeb 35 388,00 Kč 

Příjmy z konference 117 442,00 Kč 

Příjmy - kurzy, worshopy 330 801,00 Kč 

Přijaté příspěvky (dary) 66 000,00 Kč 

Kurzové zisky 431,00 Kč 

Příjmy Erasmus+ 138 000,00 Kč 

Příjmy celkem 825 127,00 

Grant Erasmus + převedeno 1 217 480,00 Kč 

 

Výdaje 

Spotřeba materiálu 22 282,00 Kč 

Pohoštění vč konference 60 800,00 Kč 

Náklady na cestovné 5 009,00 Kč 
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Náklady na reprezentaci 10 374,00 Kč 

Ostatní služby 466 601,00 Kč 

Poštovné 2 953,00 Kč 

Reklama a propagace 10 000,00 Kč 

Účastn.popl.na zahran. konferencích 55 686,00 Kč 

Ostatní služby - nedaňově 1 155,00 Kč 

Drobný majetek 8 392,00 Kč 

Mzdové náklady 103 900,00 Kč 

Kurzové ztráty 4 010,00 Kč 

Ostatní drobné náklady 7 845,00 Kč 

Dary - Apolenka-transpar.účet 50 000,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 16 120,00 Kč 

Náklady celkem 82 5127,00 Kč 

 

DĚKUJEME NAŠI PARTNERŮM A SPONZORŮM: 
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