HURÁ ZPRÁVY

TERAPIE JÍZDOU NA KONI V

HOSTIVAŘI MAJÍ ÚSPĚCH, jsou vytížené do

posledního místečka. Proto hledáme dobrovolníky a spolupracovníky pro otevření
dalších míst. Máme zájemce. Také hledáme sponzory jízd pro děti s těžkým
postižením. Jedná se o 1200,- měsíčně.
JEŽÍŠKOVY ZPRÁVY: V LÉTĚ JSME NA SO

USTŘEDĚNÍ, ŠKOLY V PŘÍRODĚ A

TÁBORY VYPRAVILI REKORDNÍ POČET DĚTÍ – 72. Celková hodnota pobytů
přesáhla částku 252 000,-. Ne vše jsme samozřejmě hradili, s mnohými
organizacemi se podařilo domluvit slevy, či protislužbu. Zbytek jsme uhradili díky
akci JEŽÍŠKEM PO CELÝ ROK! DĚKUJEME VÁM!
PROBĚHLY CELKEM 4 LETNÍ TÁBO

RY: PRO PŘESNĚ 97 POTŘEBNÝCH

KLIENTŮ. V Krkonoších Ve Velké Úpě na Boudě Artur v i Praze ve stájích Akademie
Bleu de Ciel.
OTEVŘELI JSME HUDEBNÍ KAV

ÁRNU AdAstra, KDE ZAMĚSTNÁVÁME

PRACOVNÍKY S HANDICAPY. Po roce práce jsou tady výsledky, přijďte nás
podpořit.
JEZDECKÁ AKADEMIE HOSTIVAŘ

BLEU DE CIEL

www.zajiceknakoni.cz
www.cafeadastra.cz
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mu zrovna nechce. Rodiče
dětí či jejich doprovod,
zase musí přijmout fakt,
že ne vždy jde vše tak, jak
oni chtějí.

Zprávy z Hostivaře
Terapii jízdou na koni dělám ve
spolupráci s organizací Zajíček na koni
o.p.s již desátým rokem, za tu dlouhou
dobu snad mohu říci, že alespoň trochu
vím co a kdy mám s dětmi dělat. Někdy
je to bohužel velmi složité, pokud máme
např. holčičku s potřebou posílení svalů
na držení hlavičky a holčička nám
zároveň nerozumí a je těžké ji motivovat
pak jde naše práce mnohem pomaleji,
ale i tak jde malinký krůček po krůčku
kupředu, protože koník a jeho pohyb jí
motivuje sám.
Ať je dítě postižené jakkoliv a na různá
cvičení nereaguje, na koňské houpání
zády a na ostatní koně kolem většinou
„zabere“ každé a alespoň lehce se začne
o koňské okolí zajímat, tím pádem
zvedat hlavičku, zvolna se otáčet. Je to
něco nezvyklého co nezná, není to
všední prostředí, byť sebe krásnějšího
domova, nebo snad nemocnic, je to
něco co nezná a co ho zajímá. Je krásné
sledovat i naopak malé krůčky k
uklidnění, kdy k nám přijede dítě, které
rozhazuje rukama, nezvladatelně křičí a

povykuje, ale když sedne na koně tak se
trochu zarazí, někdy na 5 sekund, 10 a
později třeba i na minutu a časem déle..
Některé dítě pochopí, že když bude na
koni křičet, že kůň nepojede, jemu se ale
jízda líbí a tak nekřičí. Děti s LMD na koni
zažijí to co dosud nikdy, poznají, že
existuje tvor, který je dokáže
respektovat a poslouchat takové jaké
jsou. Když se takové dítě naučí koně
rozejít, zastavit a zatočit je šťastné,
protože spolužáky ve škole třeba
nezastaví nikdy, v tu chvíli se z koně
stává nenahraditelný kamarád, přítel.

Jsem opravdu šťastná, že
rodiče, kteří k nám jezdí,
jsou velmi trpěliví a
shovívaví i ve chvíli, kdy se
z naší strany něco pokazí a
oni musí třeba čekat, nebo
když velmi práší jízdárna a terapie se
vodí na malém travnatém prostoru.
Vždy mě překvapí, že rodiče, kteří se
starají o takové děti, které k nám jezdí,
dokáží ještě vykouzlit úsměv i pro nás.
A v neposlední řadě to jsou koně, kteří
více než často ukazují dětem ten správný
směr jízdy a to nejen na jízdárně, ale i
životem a jsou při tom tak trpěliví jako
snad už jen ty rodiče :)
Veronika Náměstková,
majitelka Bleu de Ciel a vedoucí terapií

Všechna tato práce vyžaduje maximální
trpělivost, snahu a kladný postoj od
všech co jí dělají. Cvičitelé - terapeuti
musí být se svými dětmi trpělivý, musí
mnohdy zvládnout koni vysvětlit, že
musí v tu chvíli dělat i něco málo co se

Plán jízd a ceník pro
nové pololetí

PÁR VĚT OD MAMINKY - PANÍ VÁVROVÉ
PÁR VĚT OD MAMINKY - PANÍ VÁVROVÉ

Ondřej chodí na jízdy na koních velmi rád.
Každý týden se na jízdu moc těší a určitě
bychom rádi pokračovali. Jízdy mu velmi
prospívají. Celkově posiluje svaly a zlepšují
se i jeho shrbená záda. A psychicky - je
prostě vidět, jak rád u vás je, uvolňuje ho
to a zklidňuje. A chtěla bych moc pochválit
Veroniku i Terezu. Obě jsou báječné a
Ondřej dělá pod jejich vedením skvělé
pokroky.

Terapeutické jízdy procházkou či
polohováním pro děti s mentálním či
tělesným handicapem:
-

30 minut/300,- Kč

Tréninky pro děti ze sociálně slabého
prostředí a pro děti bez jakéhokoliv
omezení:
-

30 minut začátečníci/400,- Kč
45 minut pokročilí/400,- Kč

PÁR VĚT OD MAMINKY - PANÍ JASSIM
Na koníky jezdíme rádi, syna to moc baví
a hlavně mu to prospívá. Pomáhá mu to
na jednu stranu uvolňovat svalové napětí
a na druhé straně posílit záda a oporu
rukou, jsme s terapii velmi spokojeni a

rozhodně v ní chceme pokračovat co
nejdéle to bude možné:-)

Děti jezdí každý všední den od 13.00h –
do cca 19.00h. Jednou za měsíc mají děti
s handicapy ještě možnost zúčastnit se
sobotního terapeutického dne.
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Ježíškovy zprávy
Je to neuvěřitelné, jak Ježíšek pomáhá!
Děkujeme všem našim dárcům a prosím
o zachování přízně hlavně nyní před
vánocemi!

V létě jsme vypravili i na školy v přírodě
po celé České republice, na tábory
sportovní, jazykové, skautské i ozdravné
do Čech, na Slovensko, i do Itálie k moři.
Další byla sportovní soustředění
florbalová, fotbalová i plavecká.

http://jezisek.zajiceknakoni.cz

Podívejte se prosím na stránky Ježíška, a
jakmile začne takový ten milý
předvánoční shon, pomožte nám prosím
a rozešlete je kolem vás… Jen díky Vám
a díky tomu, že se na vánoce vybralo
tolik financí, jsme mohli děti vypravit.
Ani koruna z daru každému dítěti
nepřijde jinam. Díky Společnosti
ADASTRA nemusíme projekt financovat
z přímých darů Ježíškových...

72 dětí mělo díky svým
Ježíškům krásné
prázdniny a to se
počítá… Děkujeme!

Naše známé symboly dívenky a chlapce,
kteří potřebují vaši pomoc… Na
stránkách najdete mnohá přání?
Kroužky: sportovní, výtvarné, hudební…
tábory, soustředění… Ale i životně
důležité záležitosti jako obědy, léky a
podobně.

Během letních měsíců jsme rozdali více
než 100 dárků v podobě nového
oblečení, školních pomůcek, sportovních
potřeb, potřeb pro kojence a batolata
nebo hraček. I to vše díky „Ježíškovi“ a
našim sponzorům.
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Zprávy z letních táborů
Naše letní turnusy
I.
II.
III.
IV.

6. – 10. července 2015
12. - 18. července 2015
19. – 25. července 2015
24. - 28. srpna. 2015

Příměstský jezdecký pobyt pro děti z projektu Pomoc na blízko Praha Hostivař
Terapeutický pobyt pro děti s handicapy a jejich rodiny, pro děti s různými znevýhodněními. Krkonoše, Velká Úpa
Terapeutický pobyt pro děti s handicapy a jejich rodiny, pro děti s různými znevýhodněními. Krkonoše, Velká Úpa
Příměstský jezdecký pobyt pro rodiny z projektu Pomoc na blízko

Naše pobyty pro rodiny s dětmi jsou
dělané na míru potřebám našich klientů.
Snažíme se, s téměř stoprocentní
úspěšností, aby terapeutický pobyt byl
opravdu terapeutický jak pro klienty
s handicapy, tak pro jejich zdravé
sourozence a jejich rodiče. Stejně tak při
sestavování a realizaci programu
myslíme na děti ze sociálně velmi
slabého prostředí, které jsou čím dál
početnější skupinou a často mají díky
působení prostředí lehkou sociální
retardaci. Velmi pečlivě reagujeme na
zpětnovazebné dotazníky z předešlých
let a v rámci našich možností téměř
devadesát
procent
požadavků
splňujeme.

terapii absolvovat jindy, či minimálně
dostane vše, pro vlastní plnění v době,
kdy je v plné dispozici. Terapeutický
program všech turnusů připravujeme s
odborníky, diagnózy dětí rozebíráme s
jejich pečovateli a následně s
psychology.

Pobyt pro děti bylo i tento rok
„zapuštěn“ do překrásné přírody
v chráněné krajinné oblasti. S respektem
k tomuto faktu jsme i naše klienty,
zdravé i handicapované, vedli ke
správnému vztahu k přírodě, ke zvířatům
a obecně k životnímu prostředí. Při
pobytech dbáme ne to, aby děti byly
v klidu, aby veškeré terapie absolvovaly
dle svých tělesných i duševních
možností.
Délky
terapií
pak
přizpůsobujeme ideálním stavům a navíc
dáváme
každému
možnost
individuálních náhrad či doplnění během
turnusu. Tedy pokud dítě na terapii
nemůže přijít, kvůli zhoršenému
momentálnímu stavu, má možnost si

Příměstské pobyty, připravované primárně pro děti ze sociálně slabého prostředí, jsou výcvikovými, tréninkovými pobyty, kde se děti
učí jízdou na koni, vzdělávají se jak v oblasti teoretické, tak v oblasti praktické – v péči o koně. Děti tak, často poprvé v životě, absolvují
nějakou mimoškolní aktivitu, která je jak jejich koníčkem, tak je vede k zodpovědnosti, nemluvě o fyzickém, sportovním nasazení.
Zároveň si vytváří pro ně
velmi důležitý vztah ke koni
jako k příteli. Vztah, který je
vzájemný, což spoustě dětí
v jejich životě velmi chybí.
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Per Aspera AdAstra:
ZPRÁVY Z KAVÁRNY
PÁR VĚT OD MAMINKY - PANÍ VÁVROVÉ

3.6. 2015 proběhlo položení základního
kamene. Asi nikdo z nás nedoufal, že
bychom koncem léta skutečně otevřeli.
A stalo se! Děkujeme všem, kdo nám
pomohli a zveme k nám...Svou
návštěvou podpoříte príma věc…
Café AdAstra je originální a příjemné
místo inspirované Francií s nabídkou
kávy Bazzara, skvělého vína z Francie i
Čech, piva Chotěboř a lehkých jídel, kde
si každý přijde na své. Kavárna ale není
jen místem, kam přijdete potěšit své
chuťové buňky. Svou návštěvou
zároveň podpoříte dobrou věc. Café
AdAstra, která vznikla pod záštitou
obecně prospěšné společnosti Zajíček
na koni, je zároveň i pracovištěm pro lidi
s handicapem. Přijďte posedět, přijďte s
přáteli, udělejte si u nás oslovu,
vernisáž, koncert, promítání, promoci,
svatbu...

V kavárně se
navíc nachází klavír s dalšími hudebními
nástroji, na které si každý hudebník
může zahrát, a tím podpořit příjemnou
atmosféru. Pro nehudebníky je tu
rozsáhlá knihovna a příjemné čtecí
koutky vybudované ve výlohách
prostoru kavárny. K dispozici velké
plátno, projektor a další technika...Myslí
tu i na děti, pro které tu je koutek plný
hraček, dětská jídla i zdravé mlsání.
Samozřejmost je WIFI. Platba je možná
jak hotovostí, tak stravenkami.

Handicapovaní zatím pracují na kuchyni
a postupně se připravují na obsluhu.
Každý den dva praktikanti ze
spolupracujících škol pracují v zázemí již
od sedmi ráno a každé odpoledne
přichází ještě jeden pracovník s
vážnějším handicapem. Jeho obsluhu si
můžete zatím vyžádat…

ROZVR SMĚN NAŠICH
HANDICAPOVANÝCH PRACOVNÍKŮ
PO: 14:00 – 17:00

Terezka (Dawnův
syndrom) a
Fanda (Autismus)

ÚT: 14:30 – 17:00 Maruška (Dawnův
s.,autismus, srdeční
vada)

Naši pracovníci chtějí
pracovat co nejvíce, máme i
další kandidáty, ale musíme
na vše pomalu a s rozvahou.

ST: jednou za 14 dní
15:00 – 17:00

Adam

ČT: 15:00 – 18:00 Verunka (LMD)
PÁ: 14:30 – 17:00

Tomáš

(kombinovaný handic.)
víkendy: zatím necháváme dle provozu
a možností našich pracovníků

.
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Napsali o nás…
O KAVÁRNĚ V MF DNES
http://www.invarena.cz/?p=22917
http://www.naseprahacentrum.cz/zpravy-3/nechtese-obslouzit-od-handicapovanych-jde-jimhttp://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praz
e/praha_bezbarierova/kavarna_na_vytoni_pomaha
_lidem_s.html
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Průzkum spokojenosti - Jízdy
Využívání služeb „Jízdy”
8 0%
7 0%
6 0%
5 0%
4 0%
3 0%
2 0%
1 0%
0%
Pra vi de ln é te rap ie Je dn od e nn í ak ce

Te rap eu t dn y

V ýcv ik ov é l ekc e

Počet dětí v rodině, které docházejí na jízdy
4 děti
Doba po kterou je rodina našimi klienty

1 dítě

2 děti
6 měsíců - 8 let

Spokojenost s přidělováním koňů dítěti
Nejoblíbenější koně jsou:
Diana, Flota a Black

