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• Vážení čtenáři ,
představujeme Vám naši výroční zprávu spolku
Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s. za rok 2016. Náš
spolek byl přeregistrován na spolek dne 31.3.2016
pod spisovou značkou L 5864/RD15/KSHK.
Cílem činnosti našeho spolku je především
poskytování aktivit s využitím koní jako doplněk
komplexní péče handicapovaným osobám a osobám z
nevhodného sociálního prostředí či osobám, kterým
hrozí sociální vyloučení. Dále také sport a to i sport
pro handicapované. V rámci našich aktivit se snažíme
o rozvoj zdravého životního stylu, klademe důraz na
enviromentální výchovu pro děti a mládež. Zásadním
pravidlem pro všechny činnosti organizace je důraz na
odbornost realizačního týmu s individuálním
přístupem ke každému klientovi a jeho rodině, s
prioritou péče o děti a mládež. Působíme na krajské
úrovni a jsme otevřeni pro každého, kdo se na nás
obrátí.
V úvodu bych ráda poděkovala celému realizačnímu
týmu, který se na práci v našem spolku podílí, protože
bez nich bychom nemohli poskytovat podporu lidem
se specifickými potřebami. A to dobrovolníkům,
partnerům, sponzorům a všem ostatním, kteří vždy rádi
přiloží ruku k dílu.

Ing. Mgr. Markéta Píšová Ph.D.
statutární zástupce spolku

Cíle spolku
• Poskytovat zdravotní a sociální péči prostřednictvím
hipoterapie, pedagogického a psychoterapeutického
ježdění pro tělesně, mentálně, smyslově postižené,
duševně a zdravotně oslabené a rizikové skupiny
občanů jako součást procesu ucelené rehabilitace;
• Poskytovat zdravotní a sociální péči prostřednictvím
canisterapie;
• Podporovat rodiny, pomáhat rodinám, které pečují o
zdravotně nebo jinak znevýhodněné děti a mládež;
• Zajišťovat a organizovat sportovní činnost v oblasti
jezdectví;
• Podporovat, zajišťovat a organizovat sportovní soutěže
s návazností na sportování zdravotně a sociálně
znevýhodněných občanů;
• Podporovat, zajišťovat a organizovat programy v rámci
environmentální výchovy, edukovat děti a mládež ke
správnému vztahu k životnímu prostředí a přírodě;
• Zajišťovat a organizovat zájmové a výchovně
vzdělávací volnočasové aktivity pro děti a mládež;
• Podporovat a rozvíjet socializaci a všestranný rozvoj
osob se specifickými potřebami.

• Spolek aktivně spolupracuje se zdravotnickými,
sociálními, školskými organizacemi a subjekty,
které se aktivně podílejí na zapojování
znevýhodněných osob do běžného společenského
života. Spolek sídlí v blízkosti dvou velkým měst,
kterými je Hradec Králové a Rychnov nad
Kněžnou. Pro naše aktivity využíváme blízkou
jízdárnu, kruhovou ohradu a také přirozené
vesnické prostředí a prostředí lesa. Jezdecký klub
Briliant – Petrovice z.s. je členem České
hiporehabilitační společnosti. Naši koně a pony
mají splněné specializační zkoušky pro koně a
pony zařazené do hiporehabilitace.
Naši
pracovníci zajišťují veškerou odbornost pro
vykonávání hiporehabilitace.

Vedení Jezdeckého klubu Briliant Petrovice z.s.

Statutární orgán: Mgr. Ing. Markéta Píšová Ph.D.
Bc. Lýdie Šimerdová
Monika Morávková
Sídlo: Petrovice 31, Týniště nad Orlicí
Kontakt:
+420 731 575 565
marketa.pisova@centrum.cz
www.jkbriliant.cz
www.facebook.com/jkbriliant

„Koně nám propůjčují křídla,
která postrádáme.“
Pan Brown

Jezdecký klub Briliant
Petrovice z.s.
• Hiporehabilitace představuje alternativu
pohybové rehabilitace pro osoby se
specifickými potřebami, především pro
fyzicky, mentálně a smyslově postižené,
zdravotně oslabené jedince jako součást
komplexní rehabilitační péče. V roce 2017
jsme poskytovali péči 50 osobám se
zdravotním
postižením,
mentálním
postižením či sociálním znevýhodněním.
• Poděkování patří všem dobrovolníkům,
pomocníkům, kteří se na provozu
podílejí.
• V loňském roce nás podpořili:

Aktivity s využitím koní
• Aktivity s využitím koní dávají mnohým lidem
šanci najít své místo ve společnosti
• Aktivity s využitím koní (dále jen AVK) zažívají velký
boom, mají totiž obrovský potenciál. Ať už jako další
možnost pro děti a dospělé odrostlé z hipoterapie být
s koňmi, nebo jako cílená pedagogická a sociální
intervence pro osoby s různými problémy od problémů
pohybových, poruch učení až po problémy s
komunikací s okolím. Poslední dobou má AVK velký
úspěch i jako volnočasová aktivita pro děti a dospělé.
Hiporehabilitační střediska nabízejí většinou úplně jiný
přístup ke svým uživatelům a koním než klasické
jízdárny. Skupinky jsou malého počtu a jsou
respektovány individuální potřeby každého uživatele.
Velký důraz je kladen na pohodu a spolupráci s koněm.
Vzhledem k vysokému stupni připravenosti koní se
AVK v hiporehabilitačních střediscích nabízejí již pro
děti od věku 3 let. Ceny jsou za takové služby
samozřejmě vyšší, ale zkušenost nám potvrdila, že
uživatel si rád za kvalitu a bezpečnost připlatí.
• (zdroj: ČHS)

Aktivity s využitím koní
• Aktivity s využitím koní zahrnují všechny naše
aktivity s koňmi u nás ve stáji.
• Aktivity s dětmi již od 3 let.
• Aktivity i pro dospělé.
• Aktivity pro osoby se zdravotním postižením či
sociálně znevýhodněním.
• Věnujeme se s koňmi práci ze země i ze sedla a
také ukazujeme všem, kteří nás navštěvují, jak se s
koňmi pracovalo dříve, a to v tahu.
• Aktivitám s využitím koní se věnuje Markéta
Píšová, Monika Morávková, Kateřina Martincová,
Martina Kumpoštová, Eva Folprechtová a dále
jako poradci Mgr. Kateřina Jáklová, Mgr Pavlína
Mrozckowská

Hiporehabilitace
aktivity s využitím koní
• Jsou metodou pedagogiky včetně speciální a
sociální pedagogiky a sociální práce, která
využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm
a vzájemné interakce s ním jako prostředek
motivace, aktivizace a vzdělávání lidí se
specifickými potřebami s cílem podpořit pozitivní
změny chování, odstranit nebo zmírnit projevy
některých duševních poruch, smyslového deficitu,
vytvořit chybějící citové vazby, korigovat postoje
klienta k okolí apod.
• Programy
volnočasového
a
sportovního
charakteru mají obecně protektivní charakter.
Tvoří základ hlavního preventivního přístupu
majícího za cíl podporovat zdravý životní styl
respektující základní společenské hodnoty naší
společnosti.
• Hiporehabilitace
probíhá
pod
dohledem
speciálního pedagoga Ing. Mgr. Markéty Píšové

Počet jednotek
2016
Individuální

512

Rehabilitační pobyty

126

Jezdecký sport
• Jezdecký klub Briliant Petrovice z.s.
je registrovaným pod Českou
jezdeckou federací MF 305.
• Věnujeme se sportu dětí a mládeže
a vedeme je ke zdravému životnímu
stylu a sportu jako takovému.
• Věnujeme se drezuře a parkuru, v
těchto disciplínách má i náš klub
úspěchy na krajské úrovni.
• Věnujeme se i sportu
handicapovaných – v paravoltiži se
účastníme i MČR.

Voltiž a Paravoltiž
• Voltiž je gymnastika a akrobacie na
neosedlaném koni vedeném lonžérem na
kruhu.
• Paravoltiž je pak disciplína jezdectví
přizpůsobena klientům se specifickými
potřebami.
• Voltiž ideálním způsobem spojuje zájem
dětí, mládeže a koně se všeobecnou
pohybovou průpravou. Rozvíjí správnou
koordinaci,
motoriku,
prostorovou
orientaci,
rovnováhu
a
pohybové
dovednosti.

Voltiž a paravoltiž

• Velkou roli v našem klubu hraje i
skutečnost, že v rámci tréninku dochází
k
intergraci
dětí
a
mládeže
s handicapem a zdravých dětí, což
představuje velkou motivaci k dosažení
lepších
sportovních
výkonů
u
sportovců se specifickými potřebami.
• V našem spolku se voltiži a paravoltiži
věnují Ing. Mgr.Markéta Píšová Ph.D.
Eliška Špačková, Kamila Ficencová.
• Účast na závodech a MČR.

Výstavnictví a chov
velšských pony
• Organizovaní mezinárodních výstav
velšských pony a kob.
• Aktivní účast na výstavách
velšských pony a kob.

Duben

Putování za jarem

Květen

Minizávody v rámci aktivit s
využití koní

Červen

Mezinárodní šampionát
velšských pony a kob
Hradec Králové

Červenec

Mezinárodní výstava
Nebanice
Karnevalové závody
Rehabilitační pobyty

Srpen

Rehabilitační pobyty

Září

Mezinárodní výstava
Pardubice

Říjen

Účast na MČR paravoltiž

Listopad

Hubertova jízda

Prosinec

Účast na semináři voltiže a
paravoltiže

Projekty
Dotace 2016

Projekt

Královéhradecký kraj

Prevence rizikového
chování

12.000

Královéhradecký kraj

Volnočasové aktivity

15.000

Grant Hendikep

100.000

Nadace Agrofert

• Naši koně se účastnili v roce 2016 projektu MZe v
rámci Sociální rehabilitace pro Centrum slezského
norika, spolek se sídlem v Pěčíně společně s
terapeutkou cílových skupin Mgr. Ing. Markétou
Píšovou Ph.D.

