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Slo
ovo úvo
odem
Tém
matem tohotto bulletinu jsou jezdecké sporto
ovní
aktivity pro oso
oby s disabilitou. Pro většinu lidí je kůň

parttnerem, spollečníkem nebo prostředkem k napln
nění
přán
ní a ambicí. Avšak pole působnosti koně se zna
ačně
rozš
šiřuje

v příípadě

má fyzickou

a/
/nebo

konttaktu

psyc
chickou

s člo
ověkem,
či

ktterý

psychiatrickou

poru
uchu. Pohyb
b koňského hřbetu je nenahradite
elný
v terapii

pohyb
bových

poruch.

Prosttředí

koně

a

kom
munikace s ním
n
je nena
ahraditelnou součástí lé
éčby

v ps
sychoterapii. Pro lidi, kte
eří nemohou chodit, se kůň
stáv
vá jejich dop
pravním pros
středkem a může jim třřeba

V tomto č
čísle najdete
e
Slovo úvod
dem

1

Rozjezd úspěšného seriálu
jezdeckých
h soutěží

2

Parawestern po Česku

3

arawestern
Kůň pro pa

5

Paravozata
ajství

7

Paravoltiž v kostce

8

R
Tetčice u Rosic

9

nabídnout proch
házku do míst, kam by se
s jinak se sv
vým

Zajímavé odkazy
o

10

(neh
hledě na náš
š zdravotní stav) máme chuť ve sv
vém

Kalendář závodů
z
Kalendář akcí
a

11
12

inva
alidním vozík
kem těžko dostali. Mys
slím, že všic
chni
živo
otě něco do
okázat. A op
pět je tu ků
ůň, kterému
u je
celk
kem jedno, jak
j
moc se od sebe lišíme, a nabízí
parttnerství ve sp
portovní karié
éře.
hry

Jsou to například ty
yto disciplín
ny: paradrezú
úra,

special

olympic,

paravoltiž,

paraweste
ern,

para
avozatajství atd. Odlišno
ostí od ne „p
para“ soutěžíí je,
že kůň je spe
eciálně vybra
aný a tréno
ovaný aby byla
b

štěna co ne
ejvětší bezpe
ečnost pro jezdce. Tren
néři
zajiš
mají navíc znalo
ost o zdravo
otním stavu svých jezdc
ců a

tom
mu přizpůsob
bení tréninku
u. Aby jezde
ec dosáhl sv
vých
cílů,,

je

potřeba

několik

vyškolenýc
ch

pomocníků,

větš
šinou dobrov
volníků. Některé soutěže
e mají uprav
vená
prav
vidla, ale v některých
n
diisciplínách závodí
z
soutě
ěžící

s a bez disability
y na stejné úrovni.
ú
Samo
ozřejmostí je, že

„Riz
ziko nikdy ne
esmí převýšitt možný příno
os.“

Z násled
dujících člán
nků se dozv
víte o sporto
ovní

situaci pro osob
by s disabilittou u nás a v zahraničí. Ve

Svítá
ání jsme přiipravili celod
denní seminá
ář Parajezdectví
urče
ený široké veřejnosti konaný
k
v sob
botu 5. dubna

200
08. Přednášejjící jsou lidé s mnohaleto
ou praxí a jejjich
příspěvky

sportovní

dopllněné

ježdě
ění

videe
em

budou

hendike
epovaných,

na

témata
a

parawestern
n

–

a

para
avoltiž. Přijď
ďte a třeba co uslyšíte
e a uvidíte vás
nadchne a tak pomůžete
p
zle
epšit všeobec
cné povědom
mí o

těch
hto úžasných aktivitách, můžete podpořit
p
jezdce
svou
u účastí na závodech nebo také můžete
m
pom
moci
s rozšířením záv
vodních možností. (VLF)

Misstrovství ČR v paradrezúře
p
2
2007 v Praze. Foto
F
Klub Kvíte
ek
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Rozjezd úspěšného seriálu jezdeckých závodů
Katie Bocksttel

NARHA’s Strid
des, Summer 2007,
2
stránky 24-26.
2
Článek přelož
žen a upraven s laskavým svo
volením NARHA
A (North
American Ridiing for the Han
ndicapped Asssociation)

Long Island
d Horse Sh
how Series for Riders with

Disabilities (LIHSSRD) se
s může vo
oně přeložitt jako
„
„Seriál
jezde
eckých soutě
ěží pro jezdc
ce s disabilittou na
Long Island
du“.

LIHSS
SRD je myš
šlenkou čtyřř žen

z hiporehabilitačního střřediska Horse
eAbility v Me
elvillu,
stát New Yo
ork, které vy
ytvořily program pro roz
zšíření

závodních aktivit
a
pro své
s
jezdce. Hlavní myšlenkou
bylo, že jez
zdci z Horse
eAbility bud
dou mít mo
ožnost
zúčastnit

se

kromě

tréninkov
vých

soutěží

v

j
jejich
středis
sku také reg
gulérních jez
zdeckých zá
ávodů.
Z
Zakladatelky
y a organizáttorky LIHSSR
RD měly za sebou

rozsáhlou je
ezdeckou sp
portovní karriéru a chtě
ěly tu
samou zkuše
enost pro své
é studenty.
Našttěstí

Long

Island

op
plývá

jezde
eckými

závody, od místní
m
po národní úroveň
ň a skoro ve všech
možných disciplínách. Na
N začátku roku 2006,, čtyři

ženy kontak
ktovaly znám
mé ze své závodní minulosti,
kteří oslovili vedení trradičních, místních
m
a dobře
zavedených závodů.

O
Odpovědí
bylo: „Ale ano, moc

Mistrovství
M
ČR v paradrezúře
e 2007 v Praze.. Foto Klub Kví
vítek

(United

States

Equestrian

Federatiion)

v kateg
gorii

začátečníků.
z
s
USE
EF, a
Porotci byli vybráni ze seznamu

pro
p
mnohé z nich to b
bylo první setkání
s
s jez
zdci
s disabilitou. Jedna poro
otkyně se tak nadchla, že

požádala
p
o účast
ú
na příšttích závodec
ch. Soutěže byly
b
pojištěny
p
v rá
ámci závodů.

Jezde
ecké závody
y jsou drah
hou záležito
ostí,

Naši jezdci, dob
brovolníci, trenéři a
rodinyy se během
m závodů navzájem
n
podp
porují a vyytvářejí tak
k pouta,
která překračujíí hranice závodiště.
z

proto
p
HorseA
Ability začalo
o shromažďo
ovat finance, aby
pokrylo
p
nákla
ady. Patnáct inzerentů za
aplatilo po 25
50,-

USD
U
za vytištění jejich log
ga na trička, které oblékli jak
soutěžící
s
tak
k jejich do
obrovolníci. Aby se sn
nížili

náklady
n
na minimum,
m
je
ezdci si navzájem půjčo
ovali

koně.
k
Přepra
avci koní výrrazně snížilii svou cenu za
rá
ádi přivítáme
e vaše jezdce
e na našich zá
ávodech!“ Ka
ategorie
pro jezdce s disabilitou se objevila na pěti starrtovních
listinách.

Long Island kaž
ždoročně ho
ostí vyhláše
enou a

uznávanou tý
ýdenní jezdec
ckou extrava
agantní show
w – The

H
Hampton
Classic. Když organizátorky
o
y oslovily ře
editelku
té
éto soutěže, opět se setk
kaly vřelým přřijetím.

aby zajistily vše, co bylo třeba. Ro
ozhodlo se, že pro

závodníky s disabilitou bude v rámci závodů přidána
speciální záv
vodní aréna. Znamenalo to ale přib
brat do
navíc

správce

s
soutěže,

koně
k
pomoh
hl středisku nahradit ztrátu výdělku,

zatímco
z
jejic
ch kůň souttěžil celý de
en. Poplatek
k za
použití
p
koně obsahoval ko
oně, jeho příípravu na záv
vod,

dobrovolníky
d
a zaměstna
ance (pomoc
c se vším co
o je
potřeba
p
před a po soutěž
ži), přepravu
u a zahřátí koně
k
soutěž
ží.

spolupráci
s

O
Organizátorky
y spolupraco
ovaly s veden
ním každé soutěže,

zdravotníka a také zapisov
vatele.

startovné
s
a ta
aké za použití koně. Pop
platek za pou
užití

před
p

O
Organizační
z
zajištění
závo
odů

tý
ýmu

přepravu
p
na finále Hamp
pton Classic. Jezdci zaplatili

porotce,

pla
aceného

Jedno
otlivé soutěž
že podléhajjí pravidlům
m USEF

Všichni

v přípravě

jezdci

je
ejich

by
yli

koně.

vyzváni

V roce

ke

20
007,

HorseAbility
H
založilo stipendium prro jezdce, kteří
k
vyžadují
v
asis
stenci. Ke konci březn
na se poda
ařilo
nashromáždit
n
t 1200,-USD
D.

Závod
dy měly dvě kategorie, je
edna pro jez
zdce

s asistencí (vo
odič koně ne
ebo pomocník vedle koně) a
je
edna

pro

samostatné

jezdce

s naváděčem.
n

Na

některých
n
záv
vodech byla i třetí katego
orie - pro úp
plně
samostatné
s
je
ezdce. Každá
á kategorie obsahovala
o
jíízdu

Pokrač
ačování na stra
aně 3
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Rozjezd
úspěšn
ného seriálu… – pokračován
ní ze strany 2

pře
ekračují hranice závodiště
ě.“

echody krok
k-klus a ježdění tvaru „8“.
v kroku, pře
Pravidla byla stanovena tak, aby um
možnila jezd
dcům
y a 16 nejle
epších jezdc
ců postoupillo do
nasbírat body

fiinále Hampton Classic. Jezdci pro svůj úspěch
h byli
p
pozváni
na další
d
soutěže
e v této sérii do dalších dvou
sttátů USA.

Finále Hampton C
Classic se opět
o
konalo
o za

deš
štivého dne, ale jezdci se předvedli výborně. Vellkým
pře
ekvapením jiistě bylo, že
e stužky všem 16 finalis
stům

pře
edal Joe Farg
gis, olympionik a několiikanásobný vítěz
v
v parkuru.
p

LIHSSRD znamená o
obrovský úsp
pěch pro všec
chny

zúč
častněné. V roce 2006 s
se závodů zú
účastnilo cellkem

P
Podpora
jezde
dectví a sportu
tu

21 jezdců. V ro
oce 2007 vše
echna závodiiště opět vyp
psala

ale šedivý den
d
nikoho neodradil. V aréně s jezdci

své
ém poslání nabízet široké
é spektrum aktivit
a
s asisttencí

Ř
Ředitelka
HorrseAbility mi řekla: „Tyto soutěže pom
máhají

pod
dporovali jejjich fyzickou
u, psychickou
u, emocionální a

fo
ormovat dob
brý vztah ke koním a sportu. Naši je
ezdci,

mo
ožnosti jezdc
cům, kteří chtějí soutěžit.

M
Minulý
červen
n jsem navšttívila jednu soutěž.
s
Mrh
holilo,
z LIHSSRD byllo nejvíc divá
áků a hlasitého povzbuzo
ování.

b
budovat
neje
en zdatnějšíí jezdce, ale
e také pom
máhají
dobrovolníci, trenéři a

rodiny se během zá
ávodů

navzájem

vytvářejí ta
ak pouta,

po
odporují a

kattegorie pro jezdce
j
s dis
sabilitou. HorseAbility má ve
kon
ní pro osob
by se speciá
álními potře
ebami, které
é by
duš
ševní

poho
odu.

S pomo
ocí

která

LIHSSRD
D

nabízí

d
další

Katie Bocksttel
ARHA certifikovvaná instruktorrka
NA

Mistrovstvví ČR v paradre
ezúře 2007 v Praze.
P
Foto Klu
ub Kvítek

K
Ků
ůň
ň jja
o llé
–a
eb p
eb
aw
errn
po
oČ
sk
ku
ak
pa
we
u
ko
an
arra
es
np
Če
ék
ne
stte
es
k–
Lenka Lišková
á
We
esternový sty
yl ježdění u nás v posledních letech
h získává stá
ále více na oblibě.
o
Už dá
ávno nejde o napodobov
vání

jez
zdeckého sty
ylu „Divokého
o Západu“. Je
e zde jasné rozdělení
r
westernových disciplín
d
do je
ednotlivých kategorií,
k
má
áme
za
astřešující org
ganizace, kte
eré jsou i členy mezinárodních institucí – např. We
estern Riding
g Club, NRHA
A Czech apod
d.

Ráda bych
b
zde pou
užila výstižná
á slova z člán
nku Silvie Lečíkové – Pov
vídání o westernovém jež
ždění: „Ne ka
aždý

kd
do, má na hla
avě cylindr, může
m
dělat drrezúru. Ne ka
aždý kdo má
á westernové sedlo, dělá w
westernové ježdění“.

Pro up
přesnění teď jenom pár ro
ozdílů mezi anglickým zp
působem jež
ždění a weste
ernovým stylem. Westernové

sedlo má zřejm
mě původ v sedlech Mex
xických, kterrá jsou zase odvozena ze
z stylu špan
nělské jezdecké školy. Je
e to
po
ohodlné sedlo
o jak pro jez
zdce, tak pro
o koně. Váha
a jezdce je zd
de rozložena
a na daleko v
větší ploše než u anglického
sedla, na předn
ní části má sedlo tzv.“hru
ušku“ – jezde
ec se zde může přidržova
at rukou (ne p
při soutěži), popř. zde může
bý
ýt uvázáno la
aso. Třmeny jsou široké, rozhodně zd
de nehrozí zachycení
z
nohy ve třmenu při případn
ném pádu. Tato
T
sedla vznikala jako pracov
vní – koníkov
vi musela ský
ýtat dostatek
k pohodlí, do
obře rozlože
enou váhu je
ezdce, který zde
Pokra
ačování na stra
aně 4

OS
O Svítán
ní
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Paraw
awestern po Če
esku… – dokon
nčení ze stranyy 3

Práce
e s dobytkem
m

tráviil dlouhé ho
odiny při hn
naní krav či práci na ra
anči.

Jezd
dec zase mus
sel mít jistotu
u pevného se
edu v hlubok
kém
a po
ohodlném se
edle, popřípa
adě možnostt využití hru
ušky
sedla pro případ
dné zachycení se rukou nebo pro práci
p
s las
sem při chytá
ání krav.

Uždění se používalo
o různé, ale nejvíce zřejjmě

jedn
noduchá wes
sternová pák
ka. Kůň musel být při práci
p

velic
ce samostatný, jezdilo se více mé
éně na voln
ných
otěž
žích, mnohdy
y musel mít jezdec volné ruce na jinou
prác
ci. Kůň byl víc
ce veden pom
můckami sed
dem, holeněm
mi a
popřř. i hlasem.

Z tohoto
o

stylu

se

tedy

pos
stupně

vyvííjely

westternové disciiplíny, u kterrých se nám na první poh
hled

pracovnímu ježdění dale
zdá,, že mají k původnímu
p
eko.
Ale při bližším seznámení
s
se
e s jednotlivý
ými disciplínami
zjišť
ťujeme, že každá z nich
h v sobě po
ořád nese prrvky
půvo
odního prac
covního ježd
dění a plattí zde princ
cipy
samostatné prác
ce koně – „d
dělej dobře co
c máš za úkol,
doku
ud nedostane
eš jiný pokyn
n“.
Ne

vše
echny

disciiplíny

vhodné

jsou

westernových

disciplín

a

podrobn
nější

sezn
námení bude
e s těmi, kte
eré jsou vho
odné pro jez
zdce
s po
ostižením.

Souttěže zaměřen
né na rychlosst
Barrel racing: ob
bíhání barelů

Team
m roping: odc
chyt dobytčette ve dvojici
Cuttin
ng: oddělení dobytčete od stáda

Working cowhorse
e: dvojdílná soutěž – přijježděnost ko
oně
a práce s dobytke
em

Přijež
žděnost, ovla
adatelnost, po
poslušnost

Reinin
ng: westerno
ová drezúra (cvalová disciiplína)
Weste
ern riding: kombinace
k
přřiježděnosti, uvolnění ko
oně
a překonávání běž
žných překáž
žek

Weste
ern pleasure:: předvedení uvolněného koně s dobrrou
mech
hanikou pohy
ybu, přiježděnost

Trail: překonávání westernový
ých překážek
k, ovladatelno
ost
koně

Weste
ern

horse
emanship:

doved
dností jezdce
e

posouzení

jezdecký
ých

Posou
uzení stavbyy těla koně, sp
právné předvvedení
Halter: předveden
ní koně na oh
hlávce

pro

hand
dicapované jezdce. Pro úplnost uv
vádím zákla
adní
rozd
dělení

Calf roping:
r
chytá
ání telete do lasa

Další vývoj parawesternu u nás bude záležett
na ochotě domluvitt se profesionálními
rozhod
dčími na vhodném hod
dnocení
jednotlivvých discipllín a na jejich zájmu
seznámit se více s p
problematik
kou tohoto
sp
portu handiicapovaných.

alom mezi ty
yčemi
Pole bending: sla

Paraw
westernové disciplíny
d

Dalo by se asi říct, že n
nejvhodnější disciplíny pro
paraw
western

jso
ou

western

pleasure,

trail,

westtern

horse
emanship. Ry
ychlostní dis
sciplíny jsou asi pro větš
šinu

jezdc
ců méně vho
odné, i když
ž např. barrrel racing je
ezdil
nevid
domý jezdec.

Weste
ern pleasure

Název
v označuje tu
uto disciplínu
u jako „ježdě
ění pro potěšení“

a je to název velmi
v
výstižn
ný. Předvádíí se zde do
obrá
souhrra jezdce a koně,
k
kůň mu
usí jít uvolně
ěně, spokojen
ně a
reago
ovat na pokud možno neznatelné pobídky
p
jezd
dce.

Jezdí se vždy v „lotu“, to zn
namená více
e koní zaráz
z na

kolbiš
šti. Jezdci plní příkazy
y rozhodčího, který ud
dává
v jaké
ém chodu a na
n kterou ruk
ku se jede. Je
e zde zařazeno i
zacou
uvání koní a hodnoceno je také klidné
k
stání při
nástu
upu.

Tato disc
ciplína se velice dobře dá přizpůsobit

Parawesternovvé závody Břez
P
zina 2007.
F
Foto:
Sdruženíí Šemík

Pokračo
čování na stran
ně 5
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Paraw
western po čessku… – dokonč
nčení ze stranyy 4

jed
dnotlivých ka
ategorií dle pravidel pa
aradrezúry. Zatím
Z

možnostem han
ndicapovanýc
ch jezdců. Jsou
J
zde velice
v
jasně
ě definované
é úkoly, jezd
dci nejsou na
a kolbišti sa
ami –

pom
může to jezdc
cům s velkou trémou. Zkušený rozh
hodčí
může

využívat i momentální

situaci na kolbišti a

přizp
působit úlohu i z hlediska
a např. bezpečnosti.

Jez
zdci byli ho
odnoceni dle
e svých dan
ných možností a
sch
hopností a soutěže bylly spíše míněny pro ra
adost
z účasti
ú
na sp
polečných závodech a pro dobrý pocit

Díky spo
onzorům si ceny

odnesli vždy všichni
v
zúčas
stnění jezdci. Při posuzo
ování

Tato
o disciplína posuzuje především jezdecké
j
um
mění
Předepiisují

kategorií by
roz
zdělení do podrobných
p
y nebylo vho
odné.

jez
zdce, že dokázal obstátt.

Westtern horsema
anship
jezdce.

vša
ak soutěže probíhaly za účasti méně jezdc
ců a

se

zd
de

individuá
ální

úlohy

pro

jednotlivé katego
orie jezdců. S těmito úlohami jsou je
ezdci

sezn
námeni před soutěží.

Pro kate
egorii paraw
western je zde zase velká
v

možnost přizpůs
sobení úlohy
y možnostem
m jezdců. Je
ezdci

dosttanou úlohu nakreslenou
u s vyznačen
ním jednotlivých
úkon
nů. Mají možnost vyzko
oušet si ji i nanečisto – bez

pravidel Westtern Riding Clubu
C
se vycházelo z metodiky p
ČR
R, s mírnou úpravou zohle
edňující hand
dicap jezdců.

Da
alší vývoj parrawesternu u nás bude záležet
z
na oc
chotě
do
omluvit se profesionální
p
mi rozhodčíími na vhod
dném

ho
odnocení jed
dnotlivých d
disciplín a na jejich zájmu
z
sez
známit

se

více

handicapovaný
ých.

koně
ě na kolbišti. U jezdců je
e velice oblíb
bená mimo jiné i
pro jasné
j
hodnoc
cení jednotliv
vých úkolů.

Traill

Zkrá
áceně by se dalo říci, že je to vlas
stně „překážková

s pro
oblematikou

tohoto

sp
portu

Ing.
I
Lenka Lišk
ková
Z
Zakladatelka parawesternu
p
V ČR
Vedouccí Sdružení Še
emík
djsricma
manice@centrum
m.cz
http://semiikricmanice.wz
z.cz/

dráh
ha“ postavená
á na kolbištii (ne skoky). Trať v pods
statě
simu
uluje překáž
žky, s nimiž se denně setkává kůň
ň na

ranči. Je zde nap
př. průchod brankou,
b
přek
konávání kav
valet,
nášení
přen

a

o
odložení

břřemene,

co
ouvání,

přec
chod

dřev
věného můsttku, obrat ve
e čtverci z kavalet
k
a mn
noho

dalšíích překáže
ek. Tato dis
sciplína je velice pestrrá a
zajím
mavá i na prv
vní pohled.

Je vhodn
ná i pro menši děti a je
ezdce, kterým
m je

těžké vysvětlit, co
c vlastně mají na kolbišti plnit za úk
koly.
Zde je velice jasně řečen
no: “přejdi můstek, projdi
bran
nkou, přenes
s např. sklen
nici“. Hodnoc
cení je zde taky
velic
ce jasné – úko
ol splněn-ne
esplněn.
Kategorizace
disciiplínách

je
ezdců
zře
ejmě

soutěžících
převez
zme

vp
parawesternových

rozděllení

jezdců

Parawesternov
ový jezdec. Foto
o JK Svobodnýý statek.

do

PPA
AR
RA
TEER
nd
po
ovvaan
AW
prro
diiccaap
WEESST
RN
ko
zd
N:: PPřřííp
prraavvaa k
on
oh
néé jjeez
dccee
níí p
haan
N
Neejjd
dee o
náávvo
zaam
níí..
pííššee z
myyššlleen
od
on
d,, ssp
Břettislav Sucharda

Paraw
western je mladá sporrtovní discip
plína určená pro

•

výraz
zně liší od ostatních sp
portů. Je to jediný sportt, ve

•

spolup
pracuje dvojic
ce.

hand
dicapované sportovce. Jezdectví
J
na
a koni se velice
v
které
ém se k vy
ytýčenému výsledku
v
dop
pracovává nejen
n
se k
samo
otný člověk nebo kolektiv lidí, ale dopracovává
d
němu dvojice dvou napro
osto rozdílných živočišných
druh
hů.
•

Tedy - spolupracuje člověk a ků
ůň.

Parawe
estern je ted
dy sportem, ve
v kterém ro
ovněž

•

Je to kůň
k
a jeho jez
zdec.

Jezdec
c s určitým ha
andicapem.
Aby pro handicapovaného jez
zdce bylo jež
ždění

ste
ejně bezpečné, jako pro
o kteréhokoliv jiného jez
zdce,
musí jeho čttyřnohý parttner projít velice nároč
čným

ýcvikem (já osobně bych raději použil výraz „vých
hovou
vý
k toleranci
t
a spolupráci“). Je velice důležité, ab
by se
Pokra
ačování na stra
aně 6
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C
CD
D--RRO
OM
M PPrraakkttiicckkýý pprrůůvvooddccee
hhiippoorreehhaabbiilliittaaccíí IIII.. ((22000077))

celého procesu výcviku zúčastnil i jezdec protože

parawestern není o tom, co se předvede na kolbišti při
soutěži, je hlavně o cestě, která k účasti na soutěž vede.

Aktualizace Praktického průvodce hiporehabilitací I.

Dovolte, abych v první řadě především vyvrátil

Aktuální informace o provozu střediska, HR, výcviku

určitou pověru, že pro postižené se hodí jen staří, klidní,

koní

již opotřebovaní koně. Prostě-odložená zvířata. Není to

a

fotogalerie.

Nové

kapitoly

se

týkají

dobrovolnictví a vybavení pro HR včetně nákresu

pravdou. Pro parawestern je třeba používat koně stejné,

rampy. Podrobný seznam odkazů na literaturu,

jako pro sport zdravých jezdců jen musí být velice dobře

odborné

připraveni a na víc s ohledem na ten který handicap.

články,

internet

a

video.

Kapitoly

zpracovány v PDF formátu pro snadné vytisknutí.
Cena 495Kč plus 55,- poštovné.

Pobídky člověka s amputovanou nohou se výrazně liší od

pobídek chlapce, od narození nevidomého. Po téměř pěti

Objednávky na os-svitani@email.cz.

zaměřeného na práci s dětmi jsem dospěl k názoru, že

„Je to jeden z nejkomplexněji vytvořených materiálů,
co se týče hiporehabilitace a všeho kolem.“
J. Prokopová, Jezdecký oddíl Ranč Loučka

letech práce s handicapovanými jezdci a vedení klubu

se příprava dobrého školního koně a parawesternového
koně liší jenom v detailech.

Dbáme především o to, aby se na absolutní

minimum snížila možnost, že se kůň bude něčeho bát,

nebo se něčeho vyleká. Laická veřejnost tomu říká, že se

být zbytkem stáda natolik respektováni, že jim jejich
přirozená vzájemná komunikace nedovolí prvního jezdce
předběhnout.

Jezdectví se velice výrazně liší od
ostatních sportů. Je to jediný sport, ve
kterém se k vytýčenému výsledku
dopracovává nejen samotný člověk nebo
kolektiv lidí, ale dvojice dvou naprosto
rozdílných živočišných druhů.

Mohl bych psát ještě o spoustě dalších důležitých

aspektů výchovy koní k parawesternu. Tato výchova není
složitá, je pouze zdlouhavá. A musí být komplexní.
Jaká bych dal doporučení?
•

Parawesternoví koníci by měli žít ve stádě. Na
pastvinách i ve společné stáji, aby mohli spolu
komunikovat. Jsou v daleko větší pohodě.

•
splaší. Od samého začátku koně připravujeme na to, že

na tyto naše svěřence naučit. Eliminujeme tedy strach

z psů, cizích koní, ostatních zvířat, ohně, kouře, aut,
velkých aut, traktorů, klaksonů, poletujících igelitů,
výstřelů a- snad jsem na nic nezapomněl. Jsme tak

daleko, že naši koníci se nevylekají ani úderu sedlovou

dekou, spadlého sedla pod nohy, výkřiku za zadkem
spojeného s úderem.

Při práci na jízdárně si nepamatuji problém. Je to

prostředí, ve kterém jsme doma, tady nás nic nevyleká.
Ovšem nedílnou součástí výcviku každého jezdce, tedy i

handicapovaného jsou vyjížďky. Tady hrozí, že by koníci

mohli mít chuť závodit a tedy, rozběhnout se v nevhodný
okamžik. Řídíme se zásadou, že první kůň i jezdec musí

používání

starých,

sport i na rekreační úrovni musí být využíváni
dobře přiježdění, dostatečně zkušení jedinci

to, že každý jezdec se může jinak chovat, třeba i

všechny možné podněty, které by mohly koníka vylekat a

proti

způsob zaslouženého důchodu. Pro jakýkoliv

množství koní a to často i cizích koní. Navykáme jej na

pohybovat jen pomocí hmatu. Snažíme se vymyslet

jsem

opotřebovaných koní. Ti mají prožívat vhodný

se kolem něj pohybuje veliké množství lidí, veliké

radostně nečekaně vykřikovat, nebo se kolem něj

Zásadně

s nadhledem a v pohodě.
•

Nejlepší

kvalifikací

se

mi

zdá

účast

na

alespoň

na

westernových soutěžích pro zdravé jezdce bez
diskvalifikace

pro

neposlušnost,

úrovni veřejného tréninku, tedy JUJU poháru.
Vážení přátelé

Chybějící zrak, nebo končetina, jiný způsob myšlení, to
všechno jsou záležitosti, které koníci dokážou zvládnout
tak, že už nejsou handicapem.

Jediným opravdovým postižením je lidská hloupost, zloba
a omezenost.

Břetislav Sucharda
Zakladatel parawesternu v ČR
Držitel jezdecké licence WRC a cvičitel jezdectví
Vedoucí JK Svobodný statek Blažkov
svobodny.dvorec@quick.cz
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Paravozatajství

soutěžícími.

Abyste

získali

zkušenost

z bezpečného

Marci Bender, Steve McKenzie, Tina Bennett

vozatajství, hledejte speciálně trénovaného instruktora,

Palaestra, Spring 2007, stránky 45-46.

několik různých typů povozů, například dvoukolový

který vám pomůže objevit svět koní. Je možné použít

Článek přeložen s laskavým svolením NARHA

nebo čtyřkolový kočár. Také jsou různé druhy postrojů,

Přemýšleli jste někdy, jaké by to bylo nemít auta,

autobusy nebo vlaky? Jak to vypadá žít jako v časech
našich prarodičů, kde způsobem denní dopravy byl kůň a
povoz? Snili jste o jízdě lesem nebo přírodou a užívat si

krásy a zvuky okolí? Potom vozatajství vás může oslovit.
Paravozatajství je intenzivně se rozvíjející sport pro

osoby s disabilitou, který zahrnuje aktivity odvozené od
klasického vozatajství.
Riding

Střediska pod záštitou NARHA (North American
for

the

Handicapped

Association)

nabízí

studentům s fyzickými, psychickými, senzorickými nebo

emociálními problémy možnost interakce s koňmi nebo
poníky a jejich řízení zatímco sedí na voze nebo ve svém

vlastním

invalidním

vozíku.

Pro

některé

zdravotní

problémy je paravozatajství dokonce vhodnější než

jezdectví. Například používá-li někdo invalidní vozík,
může si vybrat, zda chce řídit koně přímo z něj anebo

ze speciálně upraveného vozu. Paravozatajství nabízí

ale základní funkcí postroje je připnutí koně k vozu.

Nejdříve se naučte řídit v ohrazeném prostoru, potom
v přírodě, poté jízdu mezi kužely a poté začněte se
základními soutěžemi.

Paravozatajství je jeden nejrychleji rozšiřujících

se sportů pro osoby s disabilitou a nabízí mnoho.
Studenti se neučí jenom řídit koně a vůz, ale také

všechno co ke koním patří. Účastníci mohou čistit a
ustrojit

koně,

nacvičovat

zacházení

s opratěmi

na

simulátoru, naučit se jména částí postroje – jeho funkci
a umístění na koni, plemena koní, popis koní, zdraví a

výživu a chování koní. Studenti mohou být trénováni
v řízení koně ze země a jak připnout koně k vozu, v

odlišném řízení a pohybu dvoukolového a čtyřkolového

vozu. Formou experimentálního učení je - jak pohyb
ovlivňuje vozku a koně a cvičení jak udržet rovnováhu
na dvoukolce pohybem dozadu a dopředu.

Jakmile účastníci se naučí zacházet s opratěmi

(zastavení, rozejití a otočení) a učí se jízdu v kroku,

volném

kroku,

klusu

a

pracovním

klusu.

Odtud

pokračují v nácviku couvání, kruhů, osmiček a vlnovek,

Paravozatajství otevírá svět koní těm,
kteří nemohou jezdit na koni z důvodů
nadváhy, špatné rovnováhy, velké
únavnosti, strachu z výšek, neschopnosti
sedět obkročmo, atd.

dalším stupněm je překážková jízda – od jednoduché po
slalom.

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte NARHA

Therapeutic
NARHA

Driving

certifikuje

paravozatajství.
účastníkovi další alternativu k ježdění a otevření světa

koní těm, kteří nemohou jezdit pro svoji nadváhu,
špatnou rovnováhu, velkou únavnost, strach z výšek,

programs
ročně

na

www.narha.org.

15-25

instruktorů

Tina Bennett
Předsedkyně NARHA Driving Committee
bennettmapleview@aiol.com

neschopnost sedět obkročmo, atd. Paravozatajství má

Poznámka redakce:

podobný účinek na zdravotní stav člověka jako jezdectví:

Podle našich informací se u nás věnuje
paravozatajství pan Petr Potůček, v Domově u lesa
Tavíkovice v Jihomoravském kraji, neorganizovaně
v rámci veřejných tréninků. Pracuje s mentálně
handicapovanými dospělými klienty, kteří se
účastní veřejných tréninků po okolí, a on jim
pomáhá jen tím, že je navádí z vozu po trati (říká,
kam mají jet). Mezi zdravými soutěžícími většinou
nikdo neví, že tito jezdci jsou handicapovaní, mají
fantasticky ošetřované koně a obsazují přední
místa.

-

Zvýšení sebedůvěry

-

Zlepšení

rovnováhy,

koordinace

a

kontroly

a

zahrnuje

postury
-

Zlepšení sociálních schopností

Paravozatajství
znalosti

je

týkající

týmovou
se

spoluprací

bezpečnosti,

koní,

přípravy

a

ovládání koně jak pro děti a dospělé. Je potřeba 3-5 lidí

na provedení jedné jízdy! Osoby s disabilitou, kteří rádi
soutěží, jsou vítáni na tradičních závodech, jako je jízda
pro radost a kombinované vozatajské dny, kde tyto
účastníci

soutěží

na

stejné

úrovni

se

zdravými

http://domovtavikovice.cz
usptavikovice@quick.cz
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PA VOLTIŽ
PARAVO
Ž V KO
OSTCE

OS Sv
vítání hled
dá dobrov
volníky
Lid
di, kteří chtějjí poznat to úžasné
ú
společensttví lidí a zvířa
řat
Lidi, kte
eří chtějí svojjí prací ve vo
olném čase
přispětt dobré věci

Arnoštka Ježk
ková
Parravoltiž je jednou z rehabilitačních metod
m
vycház
zejících
z lé
éčebně

pe
edagogicko-p
psychologick
kého

ježdě
ění

a

zárroveň jednou
u z disciplín sportovního ježdění zdravotně
han
ndicapovaných. Jedinec s postižením (paravo
oltižér)

•

vyk
konává pod zdravotním dozorem na
a nesedlaném
m koni
gym
mnastické cv
viky, a to buď
ď samostatn
ně, nebo ve dvojici.
d
Koně vede lonžér na lonži ve voltižníím kruhu na
a levou
ku. Paravoltiž je v zákla
adech shodn
ná s voltiží, což je
ruk

terapiích.
•

mi, vodění koníí terapii, přípra
ava
Pomoc přři práci s koňm
koní, péče
e o ně.

•

Pomoc přři dalších činno
ostech, kreativ
vní práce
s dětmi, program
p
pro vy
yužití volného času, příprava
aa

spo
ortovní disciplína nazýva
aná jako gym
mnastika na koni,
k
je
vša
ak přizpůsob
bená handicapovanému je
edinci.

Pomoc přři provozním zajištění hipore
ehabilitace, prá
áce
s dětmi při doprovodné
ém programu a asistence při

realizace akcí, atd.
•

p zájemce sta
arší 16 let, zam
městnané
Vhodné pro
i nezaměs
stnané, studen
nty, důchodce,, ženy i muže,
chlapce i dívky.

t s námi zkus
sit, zavolejte nám na tel. č.
Chcete-li to

728
8 061 974 - Radka Hnilič
čková

Stejně jak
ko ostatní fo
ormy léčebn
ného ježděníí má
ta
aké paravoltiž své specifické cíle. Jde
J
předevšíím o
ro
ozvíjení a zdokonalová
ání pohybov
vých schopn
ností
ha
andicapovaných jedinců
ů

v rámci jejich
j

možn
ností,

zllepšování psychické kond
dice a schop
pnosti spolup
práce
s dalšími člen
ny týmu. C
Cílem je ta
aké podporo
ování
amostatnostii a tvořivos
sti a zvyšov
vání sebevěd
domí
sa
ha
andicapovaných. Cvičení by mělo vést k pocitům
us
spokojení a radosti z dos
sažených výs
sledků a měllo by

Parravoltiž. Foto OS
O EPONA Brno
o

T
Tato

sporto
ovní

disciplína

je
edince motivo
ovat k dalším
mu zlepšován
ní výkonů.
pro

h
handicapova
né

a

oslab
bené jedince
e je poměrně náročná na fyzickou kon
ndici a
je urrčena zejmén
na osobám:
•

po
odobně jako
o hipoterapie a léčebn
ně pedagogicko-

se sp
pecifickými vývojovými poruchami učení

od
dborného lékaře. Kolekttiv pracovník
ků tvoří hipo
olog,

(dysle
exie, dystrog
grafie, dyskalkulie aj.)

•

s psychiatrickými poruchami (maniodepre
(
esivita,
bulim
mie aj.)

•

s tělesným postiž
žením (skolió
ózy, vadné držení
d

těla)
•

Pa
aravoltiž je týmovou pra
ací vyškolený
ých odborníků a

s poruchami chov
vání (hyperak
ktivita, vzdorrovité,
agres
sívní chování aj.)

•

Pracovní
Pr
tým

s men
ntální retarda
ací

•

s děts
skou mozkov
vou obrnou

•

se sm
myslovými vadami
v
(zra
akové a sluchové
postiž
žení)

ps
sychologické
é ježdění je
e prováděna
a na doporu
učení
ktterý pečuje o koně a ručí za kvalitu a výcvik koní, dále
lo
onžér, trenérr a hipoterap
peut, kteří by
y měli mít dobré
zn
nalosti v obla
asti psycholo
ogie, neurolo
ogie a fyziolo
ogie.
K týmu dále patří rehabilitační lékařř a eventuellně i
peciální peda
agog. Nezáv
visle na tom, ve které ob
blasti
sp
hipoterapeut, trenér a llonžér pracu
uje, je od nich
ožadována základní znalost dané pro
oblematiky.
po
Doko
ončení na stran
ně 9
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Paravoltiž v kostce.… pokračování ze strany 8

Soutěžící mohou závodit na koni, který chodí na

Vliv paravoltiže na cvičence
Je prokázáno, že paravoltižní ježdění má vliv na celkový
vývoj postiženého jedince. Ovlivňuje jak jeho fyzickou tak
psychickou stránku. Nejviditelnější je vliv na svalstvo a
správné držení těla, ale působí pozitivně také na krevní
oběh, dýchací a nervový systém a psychiku jedince.
Trénovaný organismus je proto mnohem lépe chráněn
proti negativním vlivům prostředí, je méně náchylný
k nachlazení a pomaleji se unaví. Z pohledu pediatrie,
ortopedie i psychologie je tento druh sportu ideální
prevencí či typem terapie.

voltižním kruhu pouze na levou ruku, nebo na
trenažéru – barelu. Soutěže probíhají jako soutěže
jednotlivců, dvojic nebo skupin a skládají se vždy
ze dvou částí – z povinné sestavy a volné sestavy.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS) paravoltižní sekce
Paravoltiž existuje v ČR od roku 1995, v současné
době je zde 12 soutěžících skupin. Paravoltižních
závodů se během roku zúčastňuje v průměru 40 až
60 cvičenců. Každý rok je vyhlášena soutěž o
"POHÁR ČHS", o "POHÁR Nového Malína", Moravský

Cvičení by mělo vést k pocitům
uspokojení a radosti z dosažených
výsledků a mělo by jedince motivovat
k dalšímu zlepšování výkonů.

přebor a Mistrovství ČR v paravoltiži.
Arnoštka Ježková
Zakladatelka paravoltiže v ČR
Vedoucí sekce Paravoltiž v rámci ČHS
Trenérka APA VČAS Olomouc
Arnostka.Jezkova@seznam.cz

Paravoltižní kůň
Dobrý paravoltižní kůň je jeden z předpokladů kvalitní
paravoltiže. Výběr koně pro tuto oblast závisí na mnoha
faktorech. Jedním z nich je nezkažený charakter zvířete.
Voltižní kůň by měl být klidné, trpělivé a vyrovnané
povahy a to nejen během cvičení, ale i ve stáji. Při výběru
je také nutno zjistit, zda není kůň lechtivý, protože při
cvičení na koni se paravoltižéři dotýkají téměř všech části
koně v oblasti hřbetu. Z hlediska bezpečnosti jsou proto
lechtiví, nervózní, lekaví, kousající

a kopající

koně

z paravoltiže vyloučeni. Kromě charakteru zvířete je také
důležitý

jeho

zdravotní

stav

a

mechanika

pohybu.

Přednost mají koně s pružným hřbetem a měkkým
uvolněným vyrovnaným chodem, což do jisté míry závisí
na stavbě těla. Kůň by měl být dobře osvalený, ve hřbetu
kulatý a měl by mít dobře nasazený masitý krk s širokou
pevně svázanou zádí.

Závody – soutěže
Paravoltižní závody poskytují cvičencům možnost se utkat
se s ostatními členy v oddíle a se členy jiných oddílů a tak

porovnat své síly, schopnosti a dovednosti. V současné
době se v ČR při dosud neexistujících mezinárodních
pravidlech konají tyto paravoltižní závody:
1.

Národní

2.

Paravoltižní pohár ČHS

3.

mistrovství,

České republiky

vrcholem

je

Mistrovství

Tetčice u Rosic – aneb, jak jsem po dlouhé
době plakala…
Renata Marková
Článek zaslala Bc. Vanda Casková, OS EPONA Brno

Cítím velkou potřebu se s Vámi podělit o pocity jako
jsou:

úcta

vytrvalosti,

k

životu

lásce,

ale

(jakémukoliv),

úcta

bohužel

nepochopení,

i

o

k

píli,

nepodpoření a v konečné fázi i o zavřených očích
veřejnosti.

Někdy kolem 1. 10. mi telefonoval majitel

jezdeckého areálu TEDOS Tetčice, jestli se nechci přijet

podívat na paravoltižní závody – mistrovství republiky
ČR. Vzhledem k tomu, že máme s dcerou ke koním

Co mě vzalo dech podruhé bylo, že jsem
nikde neviděla žádné tribuny, žádné
diváky, nikoho. Tyto děti cvičily jen pro
sebe, pro svůj pocit, sílu, kterou museli
v sobě za pomoci „zdravých“ lidí najít.
Ale také soutěžily pro vítězství – i když
jejich vítězství je úplně jiné.

ANECT – CUP

Dokončení na straně 10
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Tetči
čice u Rosic.… pokračování
p
ze strany 9

vřellý vztah, naplánovaly jsm
me si krátký
ý sobotní vý
ýlet.
Jak jsme přijíž
žděly do arreálu, zaraz
zilo mě už na

dok
kázaly, vzalo mi to dech a do očí se drraly slzy.
Rozhodč
čí, kteří roz
zhodují v rámci jednotlivých

parkovišti malé množství vozidel.
v
Že bych
b
se sple
etla?

postižení, to ne
emají vůbec jednoduché a nechtěla bych

Ale po vstupu do jezdecké
é haly byly moje
m
domněnky

být jedním z nich, protože podle mě vyhráli
v
už všichni
jen tím, že se dokázaly
d
na h
hřbet koně dostat
d
a být nám
rovn
nocennými partnery.

Co mě vzalo
v
dech p
podruhé bylo
o, že jsem nikde
n

neviděla žádné tribuny, žád
dné diváky, nikoho.
n
Tyto děti

cvič
čily jen pro sebe,
s
pro sv
vůj pocit, sílu, kterou museli
v so
obě za pomoci „zdravých““ lidí najít. Ale
A také soutěžily
pro vítězství – i když jejich v
vítězství je úp
plně jiné.

Víte, kd
dyž nás tle
eskalo cca 40 závodnííkům

max
ximálně 6 lid
dí, bylo mi z toho smuttno. Z toho jsme
j
byly
y jen 2 osoby
y, které vlasttně nikoho z dětí neznali a 4
byli rodinní přís
slušníci. Kde
e ale byly diiváci a sponzoři,

kterré by si tyto děti zaslouž
žily? A tak jsem se šla ze
eptat
hlav
vní pořadatellky paní Bc. V
Vandy Casko
ové z občansk
kého

sdru
užené EPONA
A Brno, kterré podporuje
e handicapované
spoluobčany prostřednictvím
m hiporehab
bilitace, na tento
t
neutěšený stav.

Odpověď
ď

Parravoltiž. Foto OS
O EPONA Brno
o

byla

zd
drcující.

Veřřejnost

se

bojí

pohledu na jak
koukoliv forrmu postiže
ení a ať už
ž se

vyvrá
áceny. Oprav
vdu závody se jely.

pořá
ádají tyto zá
ávody kdeko
oliv, situace je všude ste
ejná.

posttižených dětíí (ať už s lehkou, či velmi těžkou form
mou

handicapovaným
m lidem, kterré zavíral na opuštěná místa,
m

A co js
sem viděla? Viděla jse
em týmy rů
ůzně

fyzic
ckého

i

psychického
o

postižen
ní),

které

se

shro
omažďovaly na
n opracoviš
šti a čekaly na
n svůj sportovní

Bohužel

minu
ulý

režim

nastavil

tvrdou

tvář

aby nebyli „zdra
avým“ na očích. Jak se řík
ká, co oči ne
evidí,

to srdce nebolí. Jenomže to srdce bolí tu
u druhou stra
anu –

výstu
up. Tyto dětti měly v očíích neuvěřite
elné odhodlá
ání a

pro nezájem, pro ignoranci…
…

doká
ázat. V kombinaci s tak velkým
v
zvířetem jako je kůň,
k

polo
ospánku a otevřít oči na všechn
no, co je jiné.

ž“ je sama o sobě dosti těžká. Jedná
á se
disciiplína “voltiž

účas
stí na podob
bných akcích. Dokážeme,, že nám nik
komu

neos
sedlaného koně v jeho přirozených chodech (k
krok,

ádříme svoji jim svoji podporu a zároveň uz
znání
vyjá

rado
ost z toho co
o jsou schop
pny v rámci svých
s
handic
capů
je tato lidská síla neuvěřitelná. Totiž ona sportovní
vlasttně o soubo
or povinných
h a volných
h cviků na zádi
klus, cval). I pro
o nás, někollikaleté jezdce, by byly tyto

y dost těžké
é. Když jsem
m viděla, co děti
sporrtovní výkony

www.chs.unas.ccz – Česká hipo
ww
orehabilitační společnost
ww
www.frdi.net
– The
T Federation
n of Riding forr the Disabled
In
nternational
ww
www.narha.org
- The North American
A
Riding
ng for the
Ha
andicapped Asssociation
htttp://semikricm
manice.wz.cz - Parawestern
n
ww
www.juju.cz
- Westernové
W
jez
zdecké sranda
a závody pro
za
ačínající jezdce
e a děti.
ww
www.wrc.cz
- Western
W
Riding
g Club ČR

Musíme

se

už

jjednou

všic
chni

probra
at

z

svojí
Podpořme tyto děti a organ
nizace (jim pomáhající)
p
není jedno co se děje s handicapovaným
mi spoluobča
any a
celé
ému týmu oso
ob, které za každým cvičencem stojí.
Nebojme se ………

ZZaajjíím
maavvéé ooddkkaazzyy
w.kvitek.org - hiporehabilita
ace
www
www
w.horsesport.o
org - Féderatio
on Equestre Intternationale
www
w.cjf.cz - Česk
ká jezdecká fed
derace
www
w.apavcas.cz/p
paravoltiz.htm
ml
www
w.dorado-hipo
oterapie.com – hiporehabilita
ace
www
w.hipoterapie.ccz – hiporehab
bilitace
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KALENDÁŘ ZÁVODŮ, JEZDECKÝCH DNŮ A VEŘEJNÝCH TRÉNINKŮ

2008

Datum
15. 3.
12. 4.

Disciplína
Paravoltiž
Paravoltiž
Soustředění v rámci projektu

25.-27.4.

FEI Para-Equestrian Training
Project – lektor J. Goldsmith, GB

17. 5.

Paravoltiž

7. 6.

Paravoltiž

7.6.

Paradrezúra

21. 6.
5.7.

Paradrezúra

Místo

Pořadatel

Kontakt

Nový Malín

NDC, APA

A. Ježková, 723 753 511

(Barel)

VČAS

Arnostka.Jezkova@seznam.cz

Frenštát p.

TJ Slovan, APA

A. Ježková, 723 753 511

R.

VČAS

Hradištko u
Sadské
Hlučín
TJ Orion
Praha

Klub Kvítek
DR Hlučín
TJ ORION
Klub Kvítek

Kutná Hora

Stáj Rozárka

Praha

Parawestern

Březina u

+ JUJU

Křtin
Kralice nad

http://semikricmanice.wz.cz/

APA VČAS

23. 8.

Paravoltiž

Radíkov

APA VČAS

7.9.

Veřejný trénink otevřený para i

20. 9.

Paravoltiž

11. 10.

Paravoltiž Mistrovství ČR

17.-19.

Paradrezúra Mezinárodní

10.

závody a Mistrovství ČR

www.kvitek.org

L. Lišková, 737850446,

Radíkov

Třebíče

klub.kvitek@atlas.cz

djsricmanice@centrum.cz

Paravoltiž Jezdecké hry

zdravým jezdcům

J. Zenklová, 604 209 987

Sdružení Šemík

22. 8.

Sřítež u

A. Ježková, 723 753 511
Arnostka.Jezkova@seznam.cz

Zamrazilová, 720 101 912

Paradrezúra

Paradrezúra, trail a parkur

A. Ježková, 723 753 511

Arnostka.Jezkova@seznam.cz

TJ ORION

19.7.

Oslavou

605 217 597,
andrea.berankova@seznam.cz

TJ Spartak
TJ Orion

Arnostka.Jezkova@seznam.cz
Beránková - koordinátor za ČR,

Stáj Honzík

Mášová, 605 730 082
staj.honzik@seznam.cz
A. Ježková, 723 753 511
Arnostka.Jezkova@seznam.cz
A. Ježková, 723 753 511

Arnostka.Jezkova@seznam.cz
A. Vosátková, 736 775 68

OS Dorado

alexandra.vosatkova@nem-tr.cz
www.dorado.hipoterapie.com
A. Ježková, 723 753 511

Hlučín

DR Hlučín

Tetčice u

ČHS, EPONA,

A. Ježková, 723 753 511

Brna

APA VČAS

Arnostka.Jezkova@seznam.cz

Císařský

Klub Kvítek

klub.kvitek@atlas.cz

Praha
ostrov

Arnostka.Jezkova@seznam.cz

J. Zenklová, 604 209 987
www.kvitek.org

Paravoltiž: V roce 2008 se paravoltižních závodů zúčastní integrovaní závodníci z paravoltiže do voltiže, hodnoceni budou
samostatně. Také pořadatel paravoltižních závodů může vyhlásit přátelskou soutěž pro voltiž. Kontakt: Arnoštka Ježková,
mobil 723 753 511, Arnostka.Jezkova@seznam.cz
Parawestern – soutěží se také na běžných veřejných trénincích, jezdeckých dnech a nelicencovaných soutěžích. Kontakt: Ing.
Lenka Lišková, mobil 737 850 446, djsricmanice@centrum.cz nebo Břetislav Sucharda, mobil: 603 867 012,
svobodny.dvorec@quick.cz
Paravozatajství – soutěží se v rámci veřejných tréninku vozatajství. Kontakt: usptavikovice@quick.cz

OS Svíttání
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Ka
alendář akcí
Najd
dete zde plán
nované akce OS Svítání a ty, o kterýc
ch víme. Kale
endář EAAT (Equine Assisted Activitie
es and Thera
apies)

akcíí konaných ve
v světě najd
dete na www
w.frdi.net. Pok
kud se u vás
s, nebo ve vašem okolí c
chystá nějaké akce, semináře,
kurz
zy s tématiko
ou hiporehab
bilitace nebo koní, rádi je zde zveřejnííme. Info pos
sílejte na vera.lantelme@s
seznam.cz.
Rok 2008

24
4. května

1. března
b

Výro
oční schůze České
Č
hipore
ehabilitační
spollečnosti

Ak
kce Dáda Dayys – charitativ
ivní sbírka prro OS Svítáníí

Info na chs@plbo
ohnice.cz

7. června

2. března
b

Trradiční výlet s koňmi na Š
Šámalovu cha
atu pod

Trad
diční akce v novém
n
hávu. Pohádku vám
m

Inffo na www.os-svitani.cz

nech
hte překvapitt.

14
4. – 15. červn
na

Jízdá
árna JK Severr Liberec

Se
eminář OS Svíítání

Diva
adlo PL Bohnice, Praha

Jarn
ní maškarní veselice
ve

tenttokrát zahrajíí děti ze Svítá
ání. Jakou? To
T už se
Akce
e je otevřena
a pro veřejno
ost.

Inffo na www.os-svitani.cz

De
en dětí ve Sví
vítání

Ješ
štědem a spo
olečné prožittí odpoledne i večera.

Zá
áklady anatom
mie koní a po
ohybový systtém

Info na www.os-svitani.cz

Jíz
zdárna JK Sev
ver Liberec

5. dubna

Inffo na www.os-svitani.cz

Konference OS Svítání,
S
Libere
ec

Ro
ok 2009

Para
ajezdectví

odenní akce je
j určena pro
o širokou veřřejnost.
Celo

Le
ektor: MVDr. Dominika Sta
achová

12
2. – 15. srpna
a

Info na www.os-svitani.cz

XIIII. mezinárod
dní kongres F
FRDI: Horsess for Body,
Mind
Mi and Soull

11. - 13. dubna

Jaz
zyk: němčina
a a angličtina
a

Cena: 250 Kč

EU konference
k
- Lidé a koně
ě: Dialog

Mu
unster, Něme
ecko

Inffo na www.dkthr.de

Víde
eň, Rakousko
o

Jazy
yk: němčina a angličtina
Info na www.pferd-emotion.at
16. - 17. dubna

Kon
nference: Tera
rapie a asisten
nční aktivity lidí za
pom
moci zvířat

Česk
ká zemědělská univerzita
a v Praze a Sd
družení
Sraz
z

Info na http://zo
oorehabilitac
ce.agrobiolog
gie.cz
3. kv
větna

Biolo
logie chováníí koní
Sem
minář OS Svítá
ání

Lekttor: Ing. Jitka
a Bartošová, PhD.
P
Info na www.os-svitani.cz

Mistrovsství ČR v paravvoltiži 2007, Te
Tetčice. Foto OS EPONA Brno
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