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Výroční zpráva 2008
Charakteristika sdružení
Česká hiporehabilitační společnost, registrovaná v červenci 1995, je nástupnickou organizací Československé
hiporehabilitační společnosti, která byla založena v roce 1991 registrací u ministerstva vnitra (VSC/1-7565/91-R).
Společnost je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb.,
jehož smyslem je rozšiřování metodiky rehabilitace prostřednictvím koně, včetně psychoterapeutického přístupu,
integrace a sportování handicapovaných. Usiluje o oficiální uznání metodiky, organizuje další vzdělávání, výzkum
vlastní metody, pomáhá při zakládání nových center a výměně zkušeností mezi centry již fungujícími a kontaktuje
se společnostmi podobného charakteru v zahraničí.
Vydává vlastní periodikum a další tiskoviny odborného, propagačního a školicího charakteru.
SLOŽENÍ VÝKONNÉHO VÝBORU SPOLEČNOSTI
Předseda ČHS
Ing. Oldřich Vyziblo
Jednatelka
Bc. Vladimíra Casková
Člen výboru
Arnoštka Ježková
Člen výboru
MUDr. Zoran Neranžič
Člen výboru
Bc. Jana Kadlecová
Tajemnice
Jana Fajfrlíková

Aktivity v roce 2008
ČLENSKÁ SCHŮZE ČHS 1. BŘEZNA 2008
Členská schůze ČHS se uskutečnila 1.3. 2008 v divadle Za Branou v areálu PL Bohnice – Praha. Na programu
byla zpráva o činnosti ČHS včetně zprávy o hospodaření předsedy ČHS ing. Oldřicha Vyzibla, dále zprávy
předsedů jednotlivých sekcí, zpráva revizní komise, volby nového výkonného výboru ČHS a diskuse.

VZDĚLÁVÁNÍ
Hipoterapie
V roce 2008 proběhl kurz pro fyzioterapeutky a ergoterapeuty pořádaný NCO NZO Brno za odborné garance ČHS.
Kurzu se zúčastnilo 12 fyzioterapeutek, dokončilo jej10 účastnic. Za úroveň kurzů zodpovídá paní Bc. Vanda
Casková.
Léčebně pedagogicko-psychologického ježdění
V březnu a dubnu 2008 se uskutečnily závěrečné zkoušky již druhého kurzu určenému pro pracovníky v oboru
léčebného pedagogicko-psychologického ježdění (LPPJ) na koni, který probíhal pod vedením Bc. Vandy Caskové
a PhDr. Jany Veselé, PhD. Kurz se uskutečnil v rámci programů celoživotního vzdělávání na Masarykově
universitě v Brně. Do kurzu se zapsalo 42 účastníků, k závěrečným zkouškám se dostavilo 36 absolventů.
Parajezdectví
Sekce paravoltiže připravila v roce 2008 4 pracovní semináře na téma „Příprava cvičence paravoltiže“. Dále se
uskutečnilo 7 paravoltižních závodů pod záštitou ČHS „O pohár České hiporehabilitační společnosti”, 1. místo
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obsadila APA VČAS Olomouc, 2. místo EPONA Brno, 3. místo ORION Praha. Čestný pohár za spolupráci mezi
ČJF a ČHS získala TJJ LUCKY Drásov.
ÚČAST NA KONFERENCÍCH
Metodu hiporehabilitace propagovali členové ČHS na konferencích věnovaných zooterapii - v dubnu v Praze,
kterou pořádala ČZU, v září na konferenci Pravda o zooterapii, kterou pořádala Jihočeská universita v Českých
Budějovicích a v listopadu v Brně na konferenci věnované chovu koní MZLU.

Rozsah působení ČHS v roce 2008
Členskou základnu ČHS tvořilo na konci roku 2008 86 individuálních členů a 38 organizací provozujících terapii
pomocí koně z celé České republiky.
Česká hiporehabilitační společnost vydává své periodikum – časopis Hiporehabilitace, letos již 15. ročník,
ve kterém jsou členové společnosti seznamováni s novinkami v oboru a s chodem společnosti. O časopis se starala
paní Míla Skramuská.
Kancelář společnosti sídlí v areálu Psychiatrické léčebny Praha – Bohnice, od září 2008 na pavilonu 16. V
úředních hodinách vždy v úterý od 14 – 16 hodin měli členové společnosti možnost kontaktovat se s tajemnicí paní
Janou Fajfrlíkovou, vedle osobního jednání byl k dispozici i e-mailový kontakt, další informace našli členové na
webových stránkách společnosti.

Hospodářská zpráva za rok 2008
Příjmy České hiporehabilitační společnosti za rok 2008
specifikace příjmové položky

výše příjmové položky v Kč
Příjmy organizace

Členské příspěvky
Sponzorský dar
Prodej skript
Celkem

55 500
1 800
2 400
59 700

Výdaje České hiporehabilitační společnosti za rok 2008
specifikace výdajové položky
Nájemné kancelář
Mzdové náklady
Vydávání časopisu
Telefonní poplatky
Poštovné
Služby účetní
Výdaje celkem
Rozdíl

výše výdajové položky v Kč
28 170
27 500
5 230
5 800
1 400
5 200
73 300
- 13 600

Zpracovala Bc. Vladimíra Casková, 11. dubna 2009
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