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Zpráva o činnosti: 

Občanské sdružení Centrum hiporehabilitace Mirákl bylo registrováno dne 3.10.2012 s cílem 

zkvalitnit život dětí s postižením. Hlavními aktivitami sdružení jsou hiporehabilitace, 

canisterapie, muzikoterapie a arteterapie. Sdružení má v současné době 7 aktivních členů a 40 

členů pasivních , disponuje čtyřmi koňmi a třemi canisterapeutickými psy. Působí v jezdecké 

stáji v Holubicích (středočeský kraj) a spolupracující pracoviště je CKP Roseta. 

 

Personální zajištění hiporehabilitace 

Bc. Kateřina Součková – cvičitel koní s certifikací České jezdecké federace, ředitelka 

sdružení 

Kamil Karásek – ekonomie, účetnictví, fundraising 

Mgr. Kateřina Čapková – hlavní fyzioterapeut 

Gabriela Švarcová – trenér koní 

Daniela Haštabová – produkční 

Laura Bezděková – trenér koní 

Barbora Volfová – fyzioterapeut 

Daniel Švarc – dobrovolník 

Hana Součková – dobrovolník 

Petr Čapek – dobrovolník 

Jitka Moravcová – dobrovolník 

Renata Karásková - dobrovolník 

 

 

Klienti 

Klientelu tvoří děti od 2 měsíců věku, které jeví opoždění v psychomotorickém vývoji či děti 

starší s ortopedickými, neurologickými či respiračními problémy. Menší skupinu tvoří děti 

s genetickými poruchami (Downův syndrom, Angelmanův syndrom, Prader-Willi syndrom). 

Klienti přicházejí individuálně či na doporučení spolupracujících lékařů. Intenzita a výběr 

terapie se tvoří na základě vstupního vyšetření fyzioterapeutem a dle individuality dítěte. 

Vrchní věková hranice není stanovena, děti mají možnost volně přejít na paradresuru a aktivní 

ježdění. 

 

Koně 

Bar 1 – český teplokrevník 

Lady – kategorie ponny 

Filip – slovenský teplokrevník 

Jackie – quater horse 

 

Psy 

Jambie – zlatý retrívr 

Barney – zlatý retrívr 

Gina – jorkšírský teriér 

 

Projekt 

Ve výše uvedeném složení funguje tento tým od ledna 2012, kdy vykonával stejnou činnost 

pod Jezdeckým klubem Mirákl. Momentálně sdružení nabízí ambulantní provoz hipoterapie 

3x týdně a jednou měsíčně intenzivní hiporehabilitační víkendy, kde je hipoterapie zařazena 

2x denně. Nově je zařízena canisterapeutická místnost, kde od listopadu probíhá canisterapie, 

muzikoterapie, arteterapie a individuální fyzioterapeutické konzultace. Sdružení nabízí i 

paradresuru a jezdecké výcviky pro zdravé děti. V současné době je kapacita zcela naplněna, 



hipoterapii využívá 30 klientů, paradresuru 6 klientů a jezdecký výcvik absolvují 4 zdravé 

děti. 

 

Zpráva o hospodaření 

 

Období 3.10.2012 – 31.12.2012 

 

PŘÍJMY  

Členské příspěvky   39 600 

Sponzorské dary   32 000 

Granty   70 000 

Přijmy z vlastní činnosti (školící činnost)     9 000 

Příjmy celkem 150 600 

 

VÝDAJE  

Ustájení hiporehabilitačních koní   60 000 

Veterinární služby, kování   12 000 

Nákup věcí na provoz canisterapie, 

muzikoterapie, výtvarných programů 

  50 000 

Vyšetřovací místnost   15 000 

Nákup pomůcek na výcvik koně   15 000 

Pojištění sdružení   10 000 

Výdaje celkem 152 000 

 

Sponzoři a dárci C.H.Mirákl,o.s. pro rok 2012 

 

Signpek, Praha 

Telefónica O2 

Akros, Praha 

Hotel Stein, Skalka U Chebu 


