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„Jsme rádi spolu.“ 
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O SDRUŽENÍ 

• Kdo jsme? 
Sdružení CHEWAL z.s 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? 

Sdružení Chewal z.s. 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, Nemocnice Třinec, řada lékařů, terapeutů, pedagogických poradců, nadace a nadační 
fondy, sponzoři a dárci, spolupracující organizace (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.  

Sdružení CHEWAL z.s. je registrovaným střediskem 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 2017 poskytovali za symbolický poplatek  100/110,- Kč, resp. 150,- Kč (za 30 min. 
individuální hipoterapie, resp. 60 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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ČINNOST A DĚNÍ VE SDRUŽENÍ V ROCE 2017 

Hiporehabilitaci v roce 2017 využívalo přes 500 klientů, z toho 105 klientů stálých, kterým 
poskytujeme naše služby pravidelně. Hiporehabilitaci jsme provozovali 4x až 5x týdně, od 
února do konce listopadu 2017. O prázdninách nás navštěvovaly velké skupiny dětí v rámci 
táborů a skupiny pěstounských rodin, klienti Charity Jablunkov a střediska Jordán Slezské 
diakonie.  
Klienti absolvovali třicetiminutové jednotky hipoterapie a různě dlouhé skupinové bloky 
Aktivit s využitím koní (AVK). Celkem jsme klientům poskytli 1975 jednotek hiporehabilitace.  

Výběr z některých zajímavých událostí v roce 2017  
(kromě pravidelné hiporehabilitace pro individuální klienty a skupiny klientů): 

Leden 2017 – zahájení výcviku mladé kobylky Pauly, která přibyla do našeho týmu v prosinci 
2016 
23. – 26. 2. Intenzivní hipoterapie pro dětské klienty  
14. 3. Informační schůzka se skupinou klientů a asistenty střediska Jordán Slezské diakonie 
Od března hipoterapie pro klienty po onkologické léčbě 
8. 4. Účast na Velikonočních trzích s kuřetem (akce Pomozte dětem) 
25. 4. Program pro skupinu Jordán 
Od května pravidelné návštěvy Charity Jablunkov 
3. – 5. 5. Pohovory s klienty, tvorba individuálních plánů 
26. 5. jízdy pro děti zaměstnanců sponzora (protislužbou byla rekonstrukce nástupní rampy 
v areálu i na hiporehabilitační louce) 
30. 5. Program pro skupinu Jordán 
15. 6. Program pro děti z Družiny Nebory 
27. 6. Program pro skupinu Jordán 
10. 7. AVK pro klienty ze Svazu invalidů 
13. 7. Program pro děti z pěstounských rodin Slezské diakonie (1. skupina) 
20. 7. Program pro děti z pěstounských rodin Slezské diakonie (2. skupina) 
Ve dnech 18. - 20. srpna 2017 proběhlo mezinárodní setkání fanoušků dětského seriálu My 
Little Pony: Friendship is Magic. Mladí lidé inspirovaní poselstvím seriálu o magii skutečného 
přátelství a láskou ke koníkům uspořádali setkání s vybranými tvůrci seriálu, soutěžili o 
nejhezčí poníkovský kostým, předváděli vlastní, nejen hudební a obrázkovou tvorbu a v 
rámci akce zorganizovali i dobročinnou sbírku ve prospěch Sdružení Chewal. 
21. – 28. 7. AVK v rámci Minitábora pro děti 
26. 7. Program pro skupinu Jordán 
27. 7. Program pro děti z Terapeutického tábora DDM Třinec 
3. 8. Program pro seniory ze stacionáře Jantar z Třince 
21. 8. Program pro děti z okruhu blízkých Charity Jablunkov (zároveň s klienty Charity) 
28. 8. Program pro děti z okruhu blízkých Charity Jablunkov (zároveň s klienty Charity) 
29. 8. Program pro skupinu Jordán 
14. 9. Program pro skupinu Jordán 
18. 9. Obnovení návštěv logopedické třídy MŠ Bystřice 
27. 9. Program pro děti z Lesní školky Hrádek a jejich rodinné příslušníky 
12. 10. Program pro Otevřenou třídu ZŠ Kaštanová Třinec 
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14. 10. Program pro velkou skupinu pěstounských rodin ve spolupráci s Centrem 
psychologické pomoci – aktivity s využitím koní, seznámení s potřebami a podmínkami chovu 
koní, možnost poznat koně a prostředí všemi smysly (43 osob) 
19. 10. TV Fabex - natáčení příběhu pěstounské rodiny, jejíž dcerka je naší dlouholetou 
klientkou - odkaz na video  https://vimeo.com/243610213/5237e4f601 
28. 10. Účast našich koní a jezdkyň na Hubertově jízdě pořádané Stájí Vitality 
4. 11. Účast našich koní a jezdkyň na Hubertově jízdě pořádané Stájí Sarah 
8. 12. Předvánoční setkání spolupracovníků a dobrovolníků Chewal  

VÝLETY: 

Stejně jako v minulých letech byla pravidelná hiporehabilitace 4-6x týdně doplněna průběžným 
výcvikem koní a výlety s koňmi do krásného okolí Bystřice. 
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.  
V roce 2017 proto členové sdružení i někteří klienti absolvovali s koňmi od února až do konce roku 
celkem šestnáct delších výletů v okolí Bystřice, nejčastěji na Filipku, ale také na Javorový, Kozinec, 
Kozubovou, Polednou, do Hrádku, Vendryně, Třince. 

PLÁNY DO BUDOUCNA  
Hiporehabilitaci a vedení naší malé neziskové organizace se věnujeme již  sedmnáctým rokem. 
Ledacos se za tu dobu změnilo, můžeme srovnávat.  Nemění se však nutnost profesionálního vedení 
hiporehabilitace. Jsme velmi rádi, že se nám daří udržovat spolupráci se zkušenými terapeuty, jejichž 
osobní i profesní život se však časem logicky proměňuje, 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 speciálního 
pedagoga či psychologa se zájmem o pravidelnou spolupráci a dobrovolníky, kteří by pomohli jak 
s asistencí klientům, tak s prací kolem koní a údržbou areálu a pastvin. 
Velmi důležitým předpokladem hiporehabilitace jsou samozřejmě koně a jejich dobrý zdravotní stav 
a zodpovědná příprava. Koncem roku 2016 jsme stádečko doplnili mladým koněm, který se bude 
postupně zapojovat do práce s klienty. 
V budoucnu bychom se chtěli více věnovat hipoterapii velmi malých dětí formou tzv. intenzivní 
hipoterapie. Doufáme, že zachováme chod sdružení a budeme dále sloužit našim klientům i 
veřejnosti. 
Získávat dostatek finančních prostředků je čím dál těžší, hledáme tak stále intenzivněji nové zdroje 
financování. 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 
V rámci veřejné sbírky můžete přispět na činnost sdružení také zasláním dárcovské sms – DMS  
či nákupem po internetu (více na poslední straně). 
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Aktivity s  využitím koní  
pro skupiny dospělých klientů s postižením 

Klienti Charity Jablunkov k nám docházejí pravidelně od roku 2010. Jde o skupinu cca 5-10 
lidí s různými obtížemi – někteří jsou nevidomí, neslyšící, s omezenou hybností, s různými 
následky po DMO nebo úraze, mentálním postižením. Doprovází je obvykle 2-3 asistenti. 
V posledních dvou letech, kdy ve skupině přibyl klient s těžším tělesným postižením, do 
aktivit začleňujeme hipoterapii s fyzioterapeutkou, někteří klienti docházeli i na individuální 
hipoterapii. Skupinové návštěvy probíhají dopoledne, s četností 1x za 14 dní nebo 1x týdně 
dle přání skupiny, počasí a dohody. Konají se v našem areálu, kde máme zázemí pro klienty  
i personál. 

Zahájení 
Po příchodu přivítáme klienty my i koně, často také psi a kočky, kteří se do aktivit rovněž 
zapojují. Klienti si odpočinou po pěším přesunu z nádraží k nám a přitom se napijí a posvačí 
na zastřešené verandě, odkud mají výhled na volně se pohybující zvířata. Zjistíme, zda je ve 
skupině nový člen a pokud ano, proškolíme jej o bezpečnosti. Školení pravidelně opakujeme  
i v případě, že nikdo nový nepřibyl, aby si klienti zásady připomněli. Veranda s posezením je 
klientům po celou dobu k dispozici, aby si mohli odpočinout a posadit se do stínu a závětří, 
mnozí z nich to vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují častěji. 

Práce v areálu 
Po nezbytné výměně informací si klienti odloží batůžky, bundy apod. a pustí se pod vedením 
našich členů do úklidu areálu – neuklízejí všechno, ale mají možnost si vyzkoušet úklid 
kobylinců vidlemi nebo lopatou do kolečka a převoz do vlečky na hnůj, zametání, mytí 
kbelíků, případně pomohou s instalací velkého balíku sena. Práci si rozdělí dle svých 
schopností a sil. 

  
Péče o koně 
Čištění srsti a kopyt, česání a ošetřování koní je hlavně příležitostí k blízkému kontaktu. 
Zapojují se do něj velmi rádi všichni klienti, i ti nevidomí nebo na vozíčku. Jsou velmi šikovní  
a všechny úkony zvládají v podstatě sami, jen s dohledem. 



 
 
 
  

 

7 
 

  
 

  
 

    
Strojení koní 
Po čištění mají klienti možnost si vyzkoušet i strojení koní, což v našem případě znamená 
hiporehabilitační dečky s madly nebo obřišníkem a ohlávky a vodítka – zde vždy pomáhají 
naši členové, aby zkontrolovali, zda správně padnou. Další příležitost k procvičování jemné 
motoriky. 
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Vodění, jízdy, překážkové dráhy 
Následuje ježdění na koni, pro které jsou připraveni obvykle dva koně s vodiči, a vodění, 
k němuž klientům poslouží koně zbývající. Jak „jezdci“, tak „vodiči“ mají doprovod, který jim 
je nápomocen. Klienty, jejichž zdravotní stav to vyžaduje, doprovází fyzioterapeutka. Pro 
zpestření a zvýšení obtížnosti trasy zkušenějším vodičům stavíme „překážkové dráhy“, které 
vyžadují obratnější a preciznější vedení koně či zvládání více úkonů najednou (využití kavalet, 
tunelů, barelů, kuželek, míčů, obručí…). 
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Sprchování koní, koupání v řece, cesta na pastvu 
V teplém období často s klienty koně sprchujeme hadicí nebo je jdeme vykoupat do blízké 
říčky. Jednou se stalo, že při koupání v řece právě s klienty Charity jeden z našich koní, 
Darwin, strčil náhodou na břehu nos do vosího hnízda, z nějž se okamžitě vyrojily rozzuřené 
vosy. Darwin schytal množství žihadel, nejvíce do citlivých partií obličeje, ale zachoval klid  
a nezareagoval nijak zbrkle, protože kolem něj stáli naši klienti. Byli jsme na něj hrdí  
a vzpomínáme na tuto příhodu jako na příklad situace, kterou nelze nacvičit a nasimulovat. 
Nakonec koně odvedeme na bližší či vzdálenější pastvinu, což představuje asi 1km, resp.  
2 km příjemné procházky, při níž mají klienti možnost vyzkoušet si vedení koně v terénu. 
Klienti se zhoršenou pohyblivostí se této procházky neúčastní a odpočinou si mezitím 
v areálu nebo se pomalu vydají s asistentkou na vlak. Nejčastěji trvá celá návštěva 2,5 
hodiny. 
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Besedy  
Pro klienty Charity Jablunkov jsme na jejich přání připravili několik besed, kdy jsme se blíže 
věnovali tématům, která vzbudila jejich zájem při kontaktu s koňmi. Za horšího počasí jsme 
se usadili pod střechou a povídali si jednou o evoluci koní, podruhé o našich koních, jejich 
vlastnostech, původu a práci v hiporehabilitaci. Další beseda se konala venku s živými modely 
– koňmi a týkala se stavby těla koní, jejich smyslů, způsobu života, schopností. Živé modely 
sloužily k ověření skutečností pohledem i pohmatem. Besedy se klientům i doprovázejícím 
asistentkám líbily. 

    
Kontakt s koňmi i jinými zvířaty, seznámení s životními potřebami a životním stylem koní 
Do aktivit s využitím koní se spontánně zapojují další zvířata našich členů – psi a kočky – 
která vždy u klientů vzbuzují zájem a nadšení a někdy pomohou i s rozptýlením strachu 
z velkých koní. Pro klienty je také zajímavé sledovat koně ve volnosti, jak cválají po jízdárně 
nebo se válejí, jak za nimi sami zvědavě přicházejí, jak reagují na různé podněty, jak se 
chovají k jiným zvířatům, k sobě navzájem. To vše mají možnost pozorovat, protože koně se 
pohybují v areálu volně. Díky práci kolem koní a péči o ně se dozvědí mnoho o jejich 
potřebách. 
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Výsledky dotazníkového šetření 
V září 2016 jsme poprosili klienty i asistenty Charity Jablunkov o vyplnění dotazníků, s jejichž 
pomocí jsme chtěli zjistit, jak jsou s aktivitami spokojení, co jim přinášejí, co by si přáli 
změnit, co se jim nejvíce líbí, co by si přáli s koňmi zažít. Výsledky byly zajímavé. Jízda na koni 
je oblíbená skoro stejně jako uklízení a zametání a čištění koní. Někteří klienti raději koně 
vodí, než jezdí, všichni je rádi hladí. Mnozí uvádějí, že je koně uklidňují („cítím se klidná“, 
„hlazení rukou – koně mě uklidňujou“), že se zbavili strachu z koní, dva napsali, že se naučili 
„vodit a jednat tiše“. Když měli označit svého oblíbeného koně, byla přízeň spravedlivě 
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rozdělená mezi všechny koně – každý kůň měl své obdivovatele, každý byl pro někoho 
nejoblíbenější, a to i koně, kteří už dva až tři roky nejsou mezi námi. I klienti s mentálním 
postižením vzpomínali na tyto koníky a napsali do dotazníku, že třeba „Jasava byla malá  
a hezká“, vzpomínali na ně i při návštěvě na podzim 2017 (jedna klientka mi vyprávěla,  
že její nejmilejší kobylka bývala Jasava a teď že má nejraději Sluníčka). Z poznámek asistentů 
vyplynulo, že by uvítali častější školení o bezpečnosti, což jsme zavedli, většinou však 
v odpovědích bylo, že se klientům líbí vše tak, jak to je. Zažít by chtěli znovu koupání v řece  
a sprchování, což je snadno uskutečnitelné, a někteří také výlet na hory s koňmi – to už by 
nebylo možné s celou skupinou kvůli zdravotnímu stavu některých členů, ale zkusíme se 
domluvit s některými individuálně nebo vymyslet snazší trasu výletu, aby se jej mohli 
zúčastnit všichni. 

Za těch osm let, kdy k nám klienti Charity Jablunkov chodí, je vidět, kolik se toho naučili a jak 
jsou navzdory svým handicapům v kontaktu s koňmi šikovní. Když vidíme, jak zvedají nohy 
koním při čištění kopyt, jak je sebejistě vodí na ohlávce nebo jen s naprostou samozřejmostí 
někam nasměrují a dovedou i bez ohlávky, jak si s nimi povídají, špitají, vtipkují, odběhnou  
si je pohladit i během jiných činností, jak citlivě zareagují na náznak, že kůň potřebuje napít  
a odvedou ho zprostředka překážkové dráhy k vodě, máme velkou radost. Klienti se na 
setkání s koňmi těší, jsou sebevědomější, spolupracují a pomáhají si navzájem, při jejich 
návštěvách panuje příjemná a přátelská atmosféra.  

  
 

  
Fotografie byly pořízeny v letech 2010 až 2017. 

21. 1. 2018, Alice Walaská  
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D O T A C E   A   D A R Y   2 0 1 7    

Dotace Kč     

MSK D   50 000,-  Obec Bystřice D   25 000,-    

MZ – dotace na pastviny SZIF D   39 796,-                                                  celkem D 114 796,-    

Firmy DARY Kč   NADACE Kč    

TOS SECURITY, s.r.o. F 30 000,-  NROS Pomozte dětem N 193 265,-    
Enviform, a.s. F 10 000,-   Sbírka CZ/SK BRONIES F 112 430,-    
AUTEL, a.s. F 10 000,-   Nadace J&T N 80 000,-    

RWO Team, s.r.o. F 10 000,-   Nadace Agrofert N 50 000,-    

QUADTRANS CZ, s.r.o. S 10 000,-  Nadace TESCO  N 30 000,-    

Interwal.net, s.r.o. S 2 479,-         

                                                celkem  72 479,-                                      celkem  465 695,-    
Veřejná sbírka F 2 625,-  Fakturované služby  S  41 083,-    

Platby indiv. klientů S 22 253,-                                                    celkem   65 961,-   

Soukromé osoby   Kč      

Ing. Jan Sniegon st. F   50 000,-  Danuta Mitregová F     5 000,-     

Jaroslav Švanczar F     2 500,-                                                      celkem    59 500,-    

Markéta Gajdzicová F     2 000,-  Dotace a dary celkem  778 431,-    
 

NÁKLADY A VÝNOSY SDRUŽENÍ CHEWAL ZA ROK 2017 

Náklady v tis. Kč   Výnosy v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 87   
Tržby z prodeje služeb (příspěvky klientů + reklama + 
veřejná sbírka)  66 

Spotřeba energie 30   Přijaté dary firem a jednotlivých dárců 132 

Opravy a údržba 23   MSK, Bystřice, MZ na pastviny 115 

Ostatní služby 26   Nadace 466 

Osobní náklady    
Mzdové náklady 511   

Zákonné soc. pojištění 80      

Ostatní náklady 13   

Odpisy majetku 0      

Náklady celkem 770   Výnosy celkem 779 
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PODĚKOVÁNÍ  
 
S úctou děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem podpořili činnost sdružení nebo se přímo  
do ní zapojili:  

HIPOREHABILITAČNÍ TÝM SDRUŽENÍ 2017 
 

Výbor sdružení: Ing. Marcel Walaski – předseda výboru, dobrovolník, vedení financí sdružení 
Mgr. Alice Walaská – organizace chodu sdružení, programů pro skupiny,  
dobrovolnice* 

  Mgr. Silvie Mendreková – terapeutka AVK, dobrovolnice 
 
Zaměstnanci:    Jarmila Stonavská – ošetřovatelka koní, jezdkyně a vodička 

 
Terapeuti: Eva Lukszová, DiS, organizace hipoterapie,  Mgr. Silvie Mendreková 

fyzioterapeutka, externí spolupráce   terapeutka AVK, dobrovolnice 
Bc., B.Sc. Petra Lancová    Bc. Jolanta Mitręga 
fyzioterapeutka,      fyzioterapeutka, dobrovolnice 
externí spolupráce 
Mgr. Seweryn Krzywoń      
fyzioterapeut, externí spolupráce   

 
Další externí spolupracovníci:  

Adéla Stonavská – ošetřovatelka koní, jezdkyně a vodička 
Pavlína Poloczková – vodění koní při hiporehabilitaci, ošetřování koní 
Viktória Košťová – vodění koní při hiporehabilitaci, ošetřování koní 
Ingrid Martynková – vedení účetnictví 
Jana Kaszperová – vodění koní při hiporehabilitaci 
Anna Tkáčová – vodění koní, asistence při hiporehabilitaci, AVK 
Markéta Sikorová – vodění koní při hiporehabilitaci 
Romana Haltofová – přípravné a úklidové práce, péče o koně, asistence při hipoterapii 
Rostislav Sikora – údržbářské práce v areálu, stavba a opravy oplocení 
 

 
Další dobrovolníci: Ing. Pavla Kubátková – externí poradenství výcviku koní 

Marcela Ammerlingová – vodění koní a asistence při hiporehabilitaci  
 
Asistence při hiporehabilitaci: Renata Dropczynská 
Pomoc při akcích pro děti a veřejnost, při sezónních pracích a při péči o koně: Květa Stonavská,  
Markéta Walaská a Lukáš Walaski, David Zowada 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
* od 1. 6. 2013 na půl úvazku také zároveň zaměstnankyně sdružení. 
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Různé formy spolupráce: 
Česká hiporehabilitační společnost  Charita Jablunkov 
Obec Bystřice     Slezská diakonie 
ANR ČR, MK Třinecko    Občanské sdružení Piafa Vyškov   
Nemocnice Třinec    MŠ, ZŠ a SŠ Třinec, Jablunkovská 241 
Dětský rehabilitační stacionář Třinec   Národní rada osob se zdravotním postižením 
DDM Třinec   OS Ryzáček Vyšehorky u Mohelnice 
ÚSP Radost Třinec   Centrum psychologické pomoci  
OS Hiponěha      Kvalifikační a personální agentura – KaPA, o.p.s. 
Bunkr, o.p.s.     Nikdy nejsi sám, z.s. 
Stacionář Jantar Třinec    MO tělesně postižených Bystřice 

     
Služby, materiál, poradenství, konzultace a jiná pomoc: 

Ing. Pavel Laboj s rodinou  MUDr. Marian Mrózek   Špičákovi 
Bohuslav Mrózek   MVDr. Wawreczkovi   Hubert Frey 
Krzysztof Piechaczek   Dudovi     Ing. Pavel Sniegon 
Petr Sikora    Halina Gorná    Ing. Jan Sniegon ml. 
Ing. Jarmila Sniegonová   Marie Nedomová   Ing. Jan Sniegon 
Bc. Lenka Sniegonová   Vlasta Feberová   Anna Košutová 
T-PRINT s.r.o.    Sonia Swaczynová 
 
Všichni dárci, bez jejichž příspěvků by sdružení nemohlo již šestnáct 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. 
Sousedé a známí za kontrolu koní na pastvinách, 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. 
 
Koně: Generalissimus Egloga XXX-28 zvaný Sluníčko – starokladrubský bělouš, narozen 15. 9. 1992 

Lascalo – český teplokrevník, narozen 5. 3. 2000 
Darwin – slovenský teplokrevník, narozen 30. 4. 2003 
Norika – český teplokrevník, narozena 2. 5. 1992 
Paula – hispano-lusitánský kůň, narozena 20. 10. 2014; u nás od 10. 12. 2016 
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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. 
 
Je to opravdu jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin času.  

A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. 
 
Jak GIVT funguje:  

 

 

 
Vyberte e-shop                  Klikněte na „Zahájit nákup“         Nakupte, jak jste zvyklí      
  a organizaci   

Nezaplatíte ani korunu navíc. 

 

 

Částku vypočtenou dle výše 
vaší útraty daruje vybraný  

e-shop nám! 
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