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O SDRUŽENÍ 
 

• Kdo jsme? 
Občanské sdružení CHEWAL je nestátní nezisková organizace, která vznikla 14. 5. 2001 za účelem 
provozování hiporehabilitace.  
 
Hiporehabilitace* je souhrnný název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň  
a člověk se zdravotním postižením / se specifickými potřebami.  
 

• Čemu se věnujeme? 
OS Chewal se zaměřuje na hipoterapii a aktivity s využitím koní:  
 
HIPOTERAPIE*: 
metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu koně v kroku a pohybových impulzů 
při něm vznikajících k programování motorického vzoru pohybu do CNS klienta, prostřednictvím 
balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem.  
Cíle dosahuje postupnou adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace 
reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické.* 
Jednodušeji řečeno: 
„Fyzioterapie na koni“ určená dětem od nejútlejšího věku i dospělým s nejrůznějšími 
tělesnými a/nebo kombinovanými obtížemi. Provádí se pod dohledem zkušeného 
fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta a s pomocí asistentů. Úžasné je, že nebolí, je příjemná 
a jako léčba ani nevypadá – žádné nemocniční prostředí a bílé pláště, ale zelená louka  
a koník, který zve na projížďku. 
 
AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ*: 
metoda speciální / sociální pedagogiky a sociální práce; využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt 
s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání lidí 
se specifickými potřebami.  
Neboli: 
„Hry s koňmi“ pro všechny – děti i dospělé všech generací. S koňmi se dá provádět spousta 
zajímavých činností a všechny se dají vymyslet a uzpůsobit tak, aby rozvíjely fyzické, 
mentální i sociální dovednosti, posilovaly kladné vlastnosti a tlumily ty nežádoucí, 
procvičovaly tělo, ducha i paměť a udržovaly člověka ve fyzické kondici a duševní svěžesti. 
Do aktivit s využitím koní se mohou zapojit i klienti na vozíčku, se smyslovou či jinou 
vadou. Pro děti, které se se hodně pohybují v nemocnicích, rehabilitačních zařízeních, 
léčebnách a lázních, jsou aktivity s koňmi kontaktem se živou přírodou. 
 
Naše práce dále zahrnuje vypracovávání projektů k žádostem o příspěvky, komunikaci s různými 
institucemi a médii, účast na konferencích a seminářích o hiporehabilitaci a příbuzných oborech, 
třístupňový program pro MŠ a ZŠ „Kůň – kamarád zdravých i nemocných“, programy pro návštěvy 
skupin dětí i dospělých ze školských zařízení, DDM aj. , organizace akcí pro veřejnost, rozšiřování 
povědomí o hiporehabilitaci a integraci, o ekologii, rozvíjení vztahu lidí a zvířat, vztahu lidí k přírodě; 
zlepšování péče o koně a podmínek jejich chovu, zlepšování komunikace s koňmi. 
 
 
*definice pojmů částečně převzaty z Oficiálního slovníku ČHS pro názvy používané v hiporehabilitaci. 
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• Kdo nám v tom pomáhá? 
Obec Bystřice, Město Třinec, Nemocnice Třinec, řada lékařů, terapeutů, pedagogických poradců, 
několik sponzorů a dárců, spolupracující organizace (Dobrovolnické centrum ADRA, Dětský 
rehabilitační stacionář Třinec, ÚSP Radost, střediska Slezské diakonie, MŠ, ZŠ, zdravotnická zařízení, 
občanská sdružení...), milí spolupracovníci a dobrovolníci a ochotní spoluobčané. Hiporehabilitační 
koně a několik menších zvířátek.  

Občanské sdružení CHEWAL je členem České hiporehabilitační společnosti (ČHS) 
www.hiporehabilitace-cr.com. 

 
• Jak financujeme provoz? 

Z darů sponzorů, vlastních drobných příjmů a z grantů nadací, státních institucí apod. a díky nezištné 
práci dobrovolníků. 
Služby jsme v roce 2014 poskytovali za symbolický poplatek  100,- Kč, resp. 120,- Kč (za 30 min. 
individuální hipoterapie, resp. 45 minut AVK), který zdaleka nepokrývá skutečné náklady vynaložené 
na provoz střediska, avšak pro některé klienty není ani tato částka zanedbatelná. Skutečné náklady 
činí 600 až 900,- Kč na jednotku (což znamená jedna návštěva jednoho klienta - cca 30 min. terapie 
s koněm). Tato částka vyplývá z toho, že k dobře prováděné hipoterapii je pro jednoho klienta 
zapotřebí speciálně připravený kůň a dva až tři členové týmu. Hiporehabilitace je účinná pouze tehdy, 
je-li prováděna odborně, pravidelně a dlouhodobě. I proto se snažíme zachovat nízkou výši 
symbolického poplatku pro klienty, aby si mohli „dovolit“ hiporehabilitaci po dobu několika měsíců 
či let. 
 

• O co se snažíme? 
Cílem našich snah je dosažení nejlepšího možného zdravotního a sociálního stavu našich klientů 
s ohledem na jejich konkrétní zdravotní potíže - po absolvování dlouhodobé a pravidelné 
hiporehabilitace jako součásti komplexní rehabilitace či terapeutického programu by klienti měli 
být zdravější, pohyblivější, samostatnější, vyrovnanější a snad i šťastnější. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ 2014 
 

 

Výbor sdružení 
 

Ing. Marcel Walaski – předseda výboru, dobrovolník, vedení financí sdružení 
Mgr. Alice Walaská – organizace chodu spol., dobrovolnice* 

Mgr. Silvie Mendreková –terapeutka AVK, dobrovolnice 
 

Zaměstnanci 
 

Jarmila Stonavská – ošetřovatelka koní, jezdkyně a vodička 
Eva Branková – ošetřovatelka koní, jezdkyně a vodička** 

 
Terapeuti 

 

Bc. Věra Havránková      Mgr. Silvie Mendreková 
fyzioterapeutka, externí spolupráce    terapeutka AVK, dobrovolnice 

 
Mgr. Seweryn Krzywoń      Mgr. Renata Mrozková 
fyzioterapeut, externí spolupráce    klinická logopedka, dobrovolnice 

 
Další externí spolupracovníci 

 

Ingrid Martynková – vedení účetnictví 
Anna Tkáčová – organizace hiporehabilitace, vodění koní, asistence při hiporehabilitaci 

Pavlína Poloczková – vodění koní při hiporehabilitaci, ošetřování koní 
Pavlína Bulavová – vodění koní při hiporehabilitaci 

Andrea Walczysková – přípravné a úklidové práce v areálu, péče o koně 
Rudolf Cieslar, Stanislav Pilch – údržbářské práce v areálu, stavba a opravy oplocení 

 
Další dobrovolníci 

 

Ing. Pavla Kubátková – externí poradenství výcviku koní 
Marcela Ammerlingová – vodění koní při hiporehabilitaci, asistence při hiporehabilitaci 

asistence při hiporehabilitaci: 
  

Renata Dropczynská     Martina Kubiková 
Adéla Stonavská     Kristina Steiningerová 

 
Koně 

 

Jasava – fjordhucul, narozena 10. 4. 1986 
Generalissimus Egloga XXX-28 zvaný Sluníčko – starokladrubský bělouš, narozen 15. 9. 1992 

Helga Old zvaná Hera – americký klusák, narozena 19. 3. 1994 
Lascalo – český teplokrevník, narozen 5. 3. 2000 

Darwin – slovenský teplokrevník, narozen 30. 4. 2003 
Favory Elegia XI-39 zvaný Eliš – starokladrubský bělouš, narozen 16. 6. 1992 

Norika – český teplokrevník, narozena 2. 5. 1992 
 
* od 1. 6. 2013 na půl úvazku zaměstnankyně sdružení. 
** v roce 2014 na MD 
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ČINNOST A DĚNÍ VE SDRUŽENÍ V ROCE 2014    

 
 
Hiporehabilitace probíhala v roce 2014 od 3. 1. do 20. 12.  
Naši klienti využili za tu dobu 1830 jednotek hiporehabilitace (hipoterapie, Aktivit s využitím koní, 
logopedie na koních). V roce 2014 docházelo na hiporehabilitaci pravidelně 98 klientů. Během 
příležitostných akcí se členové sdružení věnovali dalším cca 500 lidí, především dětem. 
 

 
V rámci skupinových AVK začala v roce 2013 opět docházet skupina klientů ze střediska Slezské 
diakonie Jordán, která se jich účastnila již v roce 2009, a pokračovala v návštěvách do jara 2014, kdy 
vyčerpala prostředky z grantu poskytnutého na tento účel. Do Aktivit s využitím koní se zapojili 
rovněž klienti z Charity Jablunkov (bez přerušení již pátým rokem), pokračovala docházka dětí 
z logopedické třídy MŠ Bystřice, se kterou naše sdružení spolupracuje téměř od počátku své činnosti. 
 
Od podzimu 2013 začali naše sdružení navštěvovat také žáci SŠ, ZŠ a MŠ Třinec, Jablunkovská 241. 
Se speciální školou v Třinci se rozvinula velmi milá spolupráce; videa z některých těchto návštěv 
najdete zde: 
http://ifktv.cz/201425.html (Bystřické minuty 20. 6.) a zde: http://mediaprolidi.cz/3891.html 
 
 
Na sklonku roku 2013 byla navázána spolupráce s Asociací náhradních rodin ČR a pro rok 2014 byly 
naplánovány návštěvy dětí z pěstounských rodin i celých náhradních rodin sdružených v ANR ČR MK 
Třinecko.  
 
Jsme rádi, že všechny tyto návštěvy proběhly dle plánu – podle reakcí dětí a jejich rodin usuzujeme, 
že se všem zúčastněným líbily, a tak jsme si k nim přidali ještě Noc s koňmi  
o letním slunovratu a společný výlet na Filipku na začátku prázdnin. 
 
 
Kromě pravidelné hiporehabilitace čtyřikrát až pětkrát týdně pro individuální klienty nebo skupiny 
(logopedie, klienti s vadami zraku, klienti s mentálním, kombinovaným / duševním onemocněním) 
pořádalo sdružení další mimořádné akce a také se účastnilo akcí jiných, realizovalo i řadu dalších 
prací souvisejících s provozem sdružení či s propagací hiporehabilitace a snahou získat dostatek 
finančních prostředků na poskytování služeb: 
 
3. 1. Schůzka se zástupkyněmi Asociace náhradních rodin ČR (ANR), dohoda o návštěvách rodin 
v roce 2014 
8. 1. Návštěva žáků ZŠ speciální Třinec 
14. 1. Návštěva klientů střediska Jordán 
20. 1. Otevřena Veřejná sbírka pro Chewal 
http://mediaprolidi.cz/verejna-sbirka-chewalu-ve-prospech-zdravotne-postizenych.html 
19. a 20. 2. Aktivity s využitím koní pro rodiny s malými dětmi 
24. a 25. 2. Aktivity s využitím koní pro rodiny s malými dětmi 
11. 3. Návštěva klientů střediska Jordán 
18. 3. Schůzka s klienty hipoterapie 
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20. 3. Zahájení praxe slečny R. Tisoňové 
21. 3. Schůzka se stážistou žurnalistického kurzu L. Kubátkem 
27. 3. Konzultace a zápisy fyzioterapeuta s klienty hipoterapie 
28. 3. Konzultace a zápisy terapeutky AVK s klienty 
1. 4. Návštěva klientů střediska Jordán 
3. 4. Konzultace a zápisy fyzioterapeuta s klienty hipoterapie 
7. 4. Návštěva 1. rodinné skupiny z ANR (první jarní sprcha) 
8. 4. Návštěva klientů střediska Jordán 
16. 4. Návštěva zástupců společnosti Prazdroj (monitoring projektu) 
22. 4. Návštěva klientů střediska Jordán 
23. 4. Návštěva 2. rodinné skupiny z ANR 
28. 4. Návštěva klientů střediska Jordán; návštěva 3. rodinné skupiny z ANR 
Na jaře praxe studentek SŠ veterinární Kroměříž 
2. 5. Návštěva 4. rodinné skupiny z ANR, AVK 
3. 5. Interní školení pro AVK 
5. 5. Návštěva 5. rodinné skupiny z ANR 
8. 5. Účast na akci Den pro rodinu v třineckém lesoparku – jízdy na koních pro děti 
12. 5. Návštěva 6. rodinné skupiny z ANR 
13. 5. Pracovní schůzka se stážistou p. Kubátkem  
(spolupráce se společnostmi Média pro lidi a Rekval), P. Kubátkovou a fyzioterapeutkou 
19. 5. Návštěva 7. rodinné skupiny z ANR 
20. 5. Návštěva žáků z 5. ZŠ Třinec (zdravotnický kroužek paní Demelové) 
21. 5. Návštěva žáků ZŠ speciální Třinec – aktivity s využitím koní v rámci školního výletu 
27. 5. Natáčení a rozhovor s klienty při hipoterapii (p. Kubátko) 
7. 6. Jízdy na koních v rámci Country pikniku ve Vendryni 
9. 6. Seminář PNH s Martinou Niederlovou http://martinaniederlova-kone.cz 
 
10. 6. Návštěva žáků ZŠ speciální Třinec a pana Václava Vydry  
Po několika návštěvách žáků ZŠ speciální z Třince v areálu Chewal, kdy se děti seznamovaly s koníky, 
postupně se učily se jich nebát, pohladit je, čistit, zaplést jim copánky, osprchovat je, vodit i usednout 
jim na hřbet, jim koně jejich zájem oplatili a přišli za nimi až do školy! (9. 9.) Při dvou těchto 
příležitostech se dětem věnoval i milý host, pan Václav Vydra. 
Video z této akce zde: http://ifktv.cz/201425.html (Bystřické minuty 20. 6.) a jiné zde: 

http://mediaprolidi.cz/3891.html krátký příspěvek: http://mediaprolidi.cz/setkani-s-
vaclavem-vydrou-v-chewalu.html  

11. 6. navážení sena  
14. 6. sobotní dopoledne věnované Aktivitám s využitím koní pro pěstounské rodiny 
z Moravskoslezského kraje – spolupráce s Centrem psychologické pomoci (cca 40 účastníků) 
 
20. 6. – 21. 6. Noc s koňmi – noc před letním slunovratem jsme strávili společně s klienty a přáteli 
s našimi koníky – odpoledne, večer, noc, brzké ráno i část dopoledne nabité různými aktivitami 
s koňmi.  
program: vodění a hry s koňmi 
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jízda na koních 
večerní krmení koní 
táborák, opékání párků, vyprávění příběhů o koních 
nocování s koňmi v areálu Chewal, pozorování chování koní  
ranní hry a odpočinek koní na jízdárně 
ranní krmení a odvedení koní na pastvu, společná snídaně 
 

23. 6. Návštěva dětí z výtvarného kroužku DDM Bystřice paní Podolewské – aktivity s koňmi  
za darovanou částku utrženou prodejem výtvarných dílek 
 
1. 7. Výlet s rodinnými skupinami z ANR na Filipku (cca 40 výletníků, pět koní, dva psi): 
Návštěvy rodin, které byly od jara do léta zaměřeny na aktivity s koňmi, jsme na začátku prázdnin 
završili společným výletem na Filipku, účastnilo se jej na čtyřicet výletníků s pěti koňmi a dvěma psy. 
Letní proměnlivé počasí nám dopřálo sluníčko i pořádný prudký liják, ale na náladě to nikomu 
neubralo. Děti se prostřídaly při vodění i jízdě na koních, Jasava posloužila po většinu cesty nevidomé 
Pavlínce jako vodicí kůň. 
 
2. 7. Beseda o evoluci koní pro Charitu Jablunkov 
9. 7. Beseda o „životopisech“ našich koní pro Charitu Jablunkov 
12. 7. Sobotní návštěva dětí z „indiánského“ logopedického tábora z Hluchové  
(aktivity s koňmi, mj. malování na koně, sprchování) 
22. 7. AVK pro 26 táborníků z Centra volného času Odry (paní Knotková) 
26. 7. Hawaii Party PZKO Bystřice – jízdy na koních pro děti;  
zahájení týdenního Minitábora (mj. také aktivity s koňmi, Noc s koňmi) 
6. 8. AVK pro 19 táborníků z Návsí (paní Solowská) 
7. 8. Monitoring z MěstÚ Třinec 
20. 8. Klub maminek z Třince – návštěva asi 20 dětí s rodiči 
 
9. 9. Účast na benefiční akci ZŠ speciální Třinec – náš tým a koně v areálu školy spolu s návštěvou 
p. Vydry; ukázky hiporehabilitace, prezentace dovedností žáků školy na koních a s koňmi, beseda 
 
13. 9. sobotní dopoledne věnované Aktivitám s využitím koní pro pěstounské rodiny 
z Moravskoslezského kraje – spolupráce s Centrem psychologické pomoci (10 rodin)  
 
18. 9. Schůzka v Muzeu TŽ – příprava výstavy fotografií o hiporehabilitaci 
11. 10. sobotní dopoledne věnované Aktivitám s využitím koní pro pěstounské rodiny 
z Moravskoslezského kraje – spolupráce s Centrem psychologické pomoci (cca 40 účastníků) 
10. 11. Návštěva žáků ZŠ speciální Třinec 
22. 11. Fotografování svatby s našimi koňmi 
17. 12. Předvánoční setkání realizačního týmu a poděkování za přínos sdružení v roce 2014 
20. 12. Předvánoční setkání s klienty – aktivity s koňmi, jízdy na koni, drobné dárečky, koledy… 
V průběhu listopadu a prosince příprava na výstavu „Koně pomáhají“, zahájenou v Muzeu Třineckých 
železáren 16. ledna 2015.       
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VÝLETY  
 
Delší výlety do okolí tvoří důležitou součást výcviku koní (seznamování se s cizím prostředím, lidmi 
a koňmi, novými událostmi apod., spokojená pastva na neobvyklých místech, plavení ve vodě 
v horkých dnech přispívají k psychické odolnosti a vyrovnanosti koní; výstupy do kopců, práce 
ve všech chodech v různorodém terénu zase trénuje plíce, srdce, pohybový aparát a kopyta koní).  
Výlety a vyjížďky patří k velmi oblíbeným činnostem, jichž se někdy účastní i někteří klienti 
sdružení, zvláště v rámci AVK.  
I v roce 2014 proto členové sdružení i někteří klienti absolvovali s koňmi od začátku února 
až do konce roku celkem osmnáct delších výletů v okolí Bystřice, nejčastěji na Filipku, ale také 
na Javorový, Kozinec, Kozubovou, do Hrádku, Vendryně, Třince. 
 
 
 
 
Vzpomínka na Jasavu 
 
 Rok 2014 je bohužel poslední, ve kterém se naše nejstarší 
kobylka Jasava účastnila akcí sdružení a věnovala se klientům. 
Obzvláště děti ji milovaly a ona milovala je. Byla velice tvrdá 
k sobě – nedávala na sobě znát své bolesti a obtíže – a velice 
něžná a milá k lidem. Spolehlivě sloužila nejmenším dětem 
k nejrůznějším hrám, čištění, česání, koupání, vodění, mazlení 
a prvnímu seznamování. Ti, kdo se báli jejích větších 
kamarádů, našli v sobě odvahu právě v kontaktu s Jasavou 
a své první krůčky v péči o koně či práci s nimi prožívali pod 
jejím trpělivým a laskavým vedením. Vypadala jako plyšový 
koníček, ale byla kůň do nepohody, skromný a houževnatý. 
Všichni si zamilovali její veliké, tmavě orámované moudré oči, 
sametový nos, kterým tak ráda jemně zkoumala dětské 
tvářičky a dávala „pusu“, krásně vybarvená huňatá ouška, 
melírovanou hřívu i ohon jako stvořené k různým 
kadeřnickým kreacím, neobvyklé zbarvení s úhořím pruhem 
a zebrováním na nohou i neuvěřitelně hustý hebký zimní 
kožíšek, který tolik lákal ke hlazení. Byla kamarádská, 
společenská a zvědavá, moudrá a vyrovnaná a mnoho nás 
naučila. Jsem velice vděčná za možnost prožít s ní celý její život a vděčíme jí vlastně i za existenci 
našeho sdružení – tato malá kobylka nám dělala velkou radost a my jsme chtěli, aby přinášela radost 
i jiným lidem. Milovala život a dokázala jej naplno prožít. Naplňovala radostí mnoho lidí a dodávala 
jim odvahu, byla jejich kamarádkou a důvěrnicí. Rozhodla se odejít z tohoto světa 1. února 2015, 
ve věku téměř 29 let. Se všemi svými blízkými se důstojně rozloučila a byla velmi statečná. Děkujeme 
Ti, Jasulko, za všechnu lásku a trpělivost, a přejeme Ti, aby ses mohla bezstarostně volně toulat 
se stádem po zelených nebeských pastvinách. 
 
Všem, kteří nám pomáhali v nelehkém posledním období Jasulčina života, velice děkujeme. 
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DOTACE A DARY 2 0 1 4: Zdroje financování projektu „Koně pomáhají“: 

Dotace Kč 

MZ – dotace na pastviny D   42 046,- 
Obec Bystřice D   25 000,- 
Město Třinec D   20 000,- 

Firmy Kč   Firmy Kč 

GEOoffice, s.r.o. F 40 000,-   Marius Pedersen a.s. F 30 000,-  
Třinecké železárny (dobročinný fond) F 20 000,-   Nadační fond Veolia F 20 000,- 
Distribuce tepla Třinec, a.s. F 10 000,-   S.S.K, a.s. R 20 000,- 
Energetika Třinec a.s. R 10 000,-   RWO Team s.r.o. F 10 000,- 
     Interwal.net s.r.o. F 2 535,- 
Platby indiv. klientů, skupin S   57 490,- 

Soukromé osoby Kč 

Ing. Jan Sniegon ml. F 150 000,- 
Ing. Jan Sniegon st. F 100 000,- 
Ing. Jaroslava Ciahotná F   20 000,- 
Kuchyně Libor Kubik F     5 000,- 
 
F - finanční dar                                          R - reklama                                           M - materiální dar                                     S - služby 

 
 

NÁKLADY A VÝNOSY SDRUŽENÍ CHEWAL ZA ROK 2014 

Náklady v tis. Kč   Výnosy v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 91   Tržby z prodeje služeb (příspěvky klientů + reklama)  88 

Spotřeba energie 28   Přijaté příspěvky (dary) firem a jednotlivých dárců 438 

Opravy a údržba 10   Dotace MSK, Bystřice, MZ na pastviny 87 

Ostatní služby 57     

Osobní náklady     

Mzdové náklady 393   
Výsledná ztráta byla uhrazena 
 z kladných hospodářských výsledků minulých let. 

Zákonné soc. pojištění 60      

Ostatní náklady 13   

Odpisy majetku 22      

Náklady celkem 674   Výnosy celkem 613 
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ZÁVĚR, PLÁNY DO BUDOUCNA 
 

 

Z našich několikaletých zkušeností i z dotazníků našich klientů mj. vyplývá, jak důležité 
je profesionální vedení hiporehabilitace. Jsme velmi rádi, že se nám daří udržovat spolupráci 
se zkušenými terapeuty, kteří však mají také mnoho jiných profesních a rodinných starostí, takže 
ne vždy mohou spolupracovat se sdružením mnoho let či vícekrát týdně. Proto je stále aktuální naše 
snaha získat do týmu další terapeuty, aby se mohli střídat či vypomáhat po různě dlouhou dobu.  
Hledáme rovněž dobrovolníky, kteří by pomohli jak s asistencí klientům, tak s prací kolem koní  
a údržbou areálu a pastvin. 
 
V sezóně 2015 bychom se rádi nadále věnovali všem dosavadním činnostem, pokračovali  
v novém programu pro veřejnost a také bychom se chtěli více věnovat hipoterapii velmi malých dětí. 
Doufáme, že zachováme chod sdružení a budeme dále sloužit našim klientům i veřejnosti. 
 
Vzhledem k tomu, že je čím dál těžší získávat dostatek finančních prostředků na naši činnost, 
zaměřujeme se stále intenzivněji na hledání nových zdrojů financování – vypracováváme stále více 
projektů k žádostem o finanční podporu v rámci různých nadačních programů, obracíme se na řadu 
dárců. Vítáme každý příspěvek, ať už finanční, materiální nebo poskytnutý formou služby 
či dobrovolnictví. Více o formách pomoci na http://www.chewal.cz/pomahejte-s-nami/ 
nebo na http://www.chewal.cz/finance/.  
 
Další možností je přispět na zvláštní sbírkový účet v rámci Veřejné sbírky pro naše sdružení:  
 

Sbírkový účet: 2300777793/2010 
 

nebo do několika kasiček v našem okolí. Více na našich webových stránkách.  
V rámci Veřejné sbírky můžete přispět na činnost sdružení také zasláním dárcovské sms – DMS  
či nákupem po internetu (více na poslední straně). 
 

PODĚKOVÁNÍ  
 
S úctou děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili činnost sdružení nebo se přímo  
do ní zapojili:  

 

Ruzné formy spolupráce 
Česká hiporehabilitační společnost  Charita Jablunkov 
Obec Bystřice     Slezská diakonie 
Město Třinec     ANR ČR, MK Třinecko 
Nemocnice Třinec    Občanské sdružení Piafa Vyškov 
Dětský rehabilitační stacionář Třinec   Country piknik o.s. 
DDM Třinec   MŠ, ZŠ a SŠ Třinec, Jablunkovská 241 
ÚSP Radost Třinec   OS Hiponěha 
ZŠ a MŠ Bystřice, DDM Bystřice  OS Ryzáček Vyšehorky u Mohelnice 
Dobrovolnické centrum ADRA   Centrum psychologické pomoci  
Média pro lidi a Rekval    Národní rada osob se zdravotním postižením 
Muzeum Třineckých železáren   Kvalifikační a personální agentura – KaPA, o.p.s. 
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Služby, materiál, poradenství, konzultace a jiná pomoc: 
 

T-PRINT s.r.o. 
Ing. Pavel Laboj s rodinou    MUDr. Marian Mrózek 
Bohuslav Mrózek     MVDr. Česlav Wawreczka 
Ing. Pavla Kubátková     Krzysztof Piechaczek 
Petr Sikora      Halina Gorná 
Ing. Januš Lasota     Ing. Jarmila Sniegonová   
Bc. Lenka Sniegonová     Vlasta Feberová 
Ing. Jan Sniegon     Anna Košutová   
Ing. Jan Sniegon ml.     Marie Nedomová  
Ing. Pavel Sniegon     Dudovi   
Hubert Frey      Špičákovi  
       
       

Všichni dárci, bez jejichž příspěvků by sdružení nemohlo již čtrnáct let fungovat. Vyjadřujeme všem 
úctu za to, že byli ochotni přispět finančním či materiálním darem nebo službou či radou. 
 
Naši klienti a jejich rodiče, jimž děkujeme za trpělivost a optimismus a za aktivní přístup k terapii.  
Klientům a rodičům dětí, jejichž fotografie uvádíme ve výroční zprávě či na webových stránkách, 
děkujeme také za souhlas k uveřejnění. 
 
Zaměstnanci, stálí dobrovolníci a externí spolupracovníci pracující pro sdružení - Bc. Věra 
Havránková, Mgr. Seweryn Krzywoń, Mgr. Silvie Mendreková, Mgr. Renata Mrozková, Anna 
Tkáčová, Jarmila Stonavská, Pavlína Poloczková, Eva Branková, Ingrid Martynková, Andrea 
Walczysková, Stanislav Pilch, Rudolf Cieslar, Marcel Walaski, Alice Walaská. 
Ing. Pavla Kubátková, Marcela Ammerlingová, Renata Dropczynská, Martina Kubiková, Kristina 
Steiningerová za vodění koní při hiporehabilitaci, asistenci při hiporehabilitaci a při akcích sdružení. 
Václav Vydra, Regina Tisoňová, Lumír Kubátko, Petr Sikora, Adéla Stonavská, Květa Stonavská, 
Lukáš Walaski a Markéta Walaská za pomoc při akcích pro děti a veřejnost, při sezónních pracích 
a při péči o koně.  
 
Sousedi a známí za nabídky pastvy, odvoz hnoje a za vstřícný postoj k našim aktivitám. 
 
Naše rodiny, manželky a manželé, rodiče, děti, partneři a kamarádi za pochopení pro naši práci  
a její časovou náročnost a za celkovou podporu. 
 
Naši koně, kteří ochotně spolupracují při výcviku i při hiporehabilitaci, a tak významně pomáhají 
klientům i nám, a také ostatní zvířátka, která svou přítomností dělají radost dětem  
a povzbuzují je v jejich snažení.  
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Vážení přátelé a příznivci, 
víte, že nyní můžete naší organizaci pomoci i obyčejným nákupem na internetu? 
 
Přidali jsme se do projektu www.givt.cz, který podporuje neziskové organizace a sportovní 
kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál www.givt.cz.  
Část peněz z vaší útraty bude darována nám! 
 
Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin vašeho času.  
A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 
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AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ





VÝLET S ANR NA FILIPKU



NOC S KOŇMI



Koně 

ve škole

Jasava 

a Flíček



Předvánoční setkání

Tisk: T-PRINT, s.r.o., Třinec

MĚSTO TŘINEC OBEC BYSTŘICE
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