
Svazek 2, Vydání 1 

Úvodní slovo 

Vážení rodiče, 

Zasíláme vám druhé číslo Bulletinu Rorýs. 

Máme za sebou první měsíc ve školním roce a plně rozjíždíme ambulantní 

provoz s dalšími akcemi. V září se uskutečnil již první podzimní intenzivní 

víkend, ve kterých budeme nadále pokračovat. Pozornost prosím věnujte lis-

topadovému provozu. Naše fyzioterapeutka Katka Čapková odjíždí na měsíc 

na školení v Bobath metodě, a proto bude ambulantní provoz pozměněn a 

budou uspořádány dva hiporehabilitační víkendy. 

Toto číslo bude i mimo jiné věnováno terminologii v hiporehabilitaci. Často 

od nás slýcháte různé pojmy a názvy a my bychom vám chtěli jejich význam 

přiblížit:-). 

Bulletin Rorýs 

Říjnový intenzivní 
víkend v Holubicích 

Hiporehabilitační víkend v říjnu bude pro-
bíhat ve dnech 19.10. – 20.10.2013. Začínat 
budeme muzikoterapií od 9.30h, poté bude 
následovat hipoterapie dle rozpisu 
(dopoledne 10.00 – 12.00, odpoledne 13.00 
– 16.00h).  

Tentokrát nabízíme i canisterapii. Výtvar-
ný program bude zaměřen na zkrášlování 
exteriéru naší „terapeutické“ buňky, záro-
veň za příspěvek 30 Kč (na materiál) si 
budou moci vydlabat dýni, kterou si mů-
žou odnést domů. Na hipoterapii i na ca-
nisterapii je nutné se individuálně přihlásit 
na rezervace@chmirakl.cz či na telefonním 
čísle +420 725 466 244 .  

S přihlašováním neváhejte, čím dříve se přihlásíte, tím více vám můžeme vy-
hovět v časech terapie. Důvodem zařazení víkendu je možnost hipoterapie 2x 
denně, která u některých dětí může být velmi terapeutický významná. Pokud 
si nejste jisti, poraďte se o vhodnosti intenzity hipoterapie s vaší fyziotera-
peutkouJ. Těšíme se na viděnou a na hezké počasí jako v září. 

7.10.2013 

Centrum hiporehabi l i tace Mirákl ,o.s.  
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Dne 13.10.2013 pořádáme kurz pro vodiče koní. Je určen pro všechny zájemce o hiporehabilitaci, kterým je 
blízká práce ze země a chtějí ji využívat při přípravě hiporehabilitačních koní. Cílem je seznámit účastníky o 
vlivu vedení koně, a to jednak na motorické chování klienta, ale i na celkovou bezpečnost během hipoterape-
utické  jednotky. 

Program kurzu: 
14.00—15.00 Obecné seznámení s voděním koně na Parelliho ohlávce 
15.00—15.30 Vliv vedení koně na motorické chování klienta a tím na celkový efekt  

hipoterapeutické jednotky 
15.30—16.00 Vliv vedení koně na celkovou bezpečnost během hipoterapeutické jednotky 
16.00—17.00 Praktický nácvik na koních 
 
Kurz se koná na místě ambulantního pracoviště 
v jezdecké stáji v Holubicích, cena kurzu je 800 Kč. 
Pokud máte zájem se kurzu zúčastnit či víte o někom, 
komu by byly tyto informace užitečné, hlaste se na 
info@chmirakl.cz, do předmětu zprávy napište název 
kurzu. Kurz je limitován, maximální počet účastníků 
je 8. 

Zpětně hodnotíme velmi positivně výsledky z letních hiporeha-

bilitačních pobytů a rozhodli jsme se uspořádat podobné „akce“ 

i během roku. Z časových i finančních důvodů bychom byli 

schopni uspořádat pobyty od středy do neděle, kdy první hipo-

terapie by probíhala ve čtvrtek dopoledne a končilo by se neděl-

ní odpolední hipoterapií. 

Vhodný areál se naskytl blízko u Prahy a to v jezdecké stáji Řit-

ka—usedlost Veselka (cca 20 minut z centra Prahy po strakonic-

ké dálnici). K dispozici mají vnitřní halu, ubytování až pro 12 

rodin, restaurace s možností plné penze je cca 100m od areálu. 

Bohužel není bezbariérový vstup do ubytovacích prostor – pokoje se nacházejí v prvním patře. 

Rádi bychom zjistili Váš zájem o takovýto typ akce. Prosíme o vaše názory ať už ústně během hipoterapie, či 

emailem na info@chmirakl.cz. Děkujeme. 
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Kurz pro vodiče koní 

Prodloužené hiporehabilitační víkendy v Řitce 

Bulletin Rorýs 

Chtěli bychom vás informovat o změně emailu a tele-
fonního čísla určené pro objednávání či odhlašování terapií. Důvodem je rozšíření naší dětské klientely a tím 
větší nárok na časové možnosti našich aktivních členů sdružení. Od října 2013 je pro tyto účely zřízen: 

Email: rezervace@chmirakl.cz 

Tel.č.: +420 725 466 244 

Komunikovat s vámi bude nejčastěji Barbora Kunstovná a prosíme vás o postupné (ideálně do konce října) 
přijetí této změny:-). Děkujeme.  

Zároveň vás tímto znovu žádáme o včasné odhlašování z terapií, do 20 hodin předchozího dne. Dětí máme 

opravdu mnoho a je škoda, když některé o terapii zbytečně přijdou. Děkujeme. 

Objednávání na terapie 

mailto:info@chmirakl.cz
mailto:rezervace@chmirakl.cz
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Vá ž ení  rodič e,  

te to informáči ve nujte prosí m velkou požornost. Jedná  se o žme nu v ámbulántní m provožu hipoterápie v me sí či 
listopádu. Fyžioterápeutká Kátká Č ápková  po čely  tento me sí č nebude pr í tomná ž du vodu ábsolvová ní  me sí č ní ho 
Bobáth kuržu, ktery  se koná  v Ostráve . Tí mto se omlouvá me žá žpu sobene  komplikáče, ktere  v tomto me sí či 
vžniknou. Ná druhou stránu ve r í me, ž e tento kurž bude velmi pr í nosny  pro vás e de ti, o to nejen v  rá mči áplikáče 
v hipoterápii, á ž e pomu ž e žkválitnit nás e služ by. 

Zástupovát bude Veroniká Bár inová , která  s ná mi spolupráčuje á je žáuč ená  od č ervenče tohoto roku. U ne kte-
ry čh de tí  bude nutne  terápii ná tento me sí č žčelá pr erus it (č i využ í t použe intenživní  ví kendy), v  tomto pr í páde  
budete individuá lne  informová ni. Ná tento me sí č je nutne  se pr ihlá sit, 
jinák áutomátičky pr edpoklá dá me, ž e se terápie nežu č ástní te. Terápeutič-
ke  dny budou ná sledují čí : 

Pondělí (4., 11., 18. a 25.11.) 13.00 – 17.00 

Úterý (5., 12., 19. a 26.11.) 13.00 – 17.00 

Použe ve vy jimeč ny čh pr í pádečh, kdy oprávdu nebudete jinák moči, nábí -
ží me jes te  č tvrtky (7., 14., 21. á 28.11.) od 14.00 – 16.00. 

Vžhledem k tomu, ž e Pendolino ž Ostrávy ježdí  již  dočelá žodpove dne :-), rožhodli jsme se jes te  v rá mči kompen-

žáče žrus eny čh terápií , uspor á dát dvá hipoterápeutičke  intenživní  ví kendy s u č ástí  Kátky Č ápkove . 

Intenzivní víkendy: 

9.11.—10.11. 2013 

16.11.—17.11. 2013 

Pru be h ví kendu  bude klásičky , žáč í nát budeme v 9.30 mužikoterápií , hipoterápie bude dle rožpisu od 10h á od 

13h. Souč ásne  bude probí hát čánisterápie, o ná plni vy tvárne ho prográmu vá s budeme informovát v  ná sledují čí m 

č í sle. Prosí me o vč ásne  pr ihlá s ení  ná emáil režerváče@čhmirákl.čž. 

S krásným počasím proběhl první podzimní inten-

zivní víkend v Holubicích. Účast byla hojná, jak na 

ranním zpívání, tak na hipoterapii či na fyzioterape-

utických konzultacích, při kterých jsme přivítali 5 

nových klientů. Během volného času si děti mohli u 

výtvarného programu vyrobit mýdla. Poprvé se ko-

nal i seminář bezpečnosti, zúčastněným velmi děku-

jeme a doufáme, že byl pro vás seminář přínosným. 

 

 

 

Zrušení provozu hipoterapie 28.10.2013 
Dne 28.10.2013 bude zrušen ambulantní provoz hipoterapie. Rozhodli jsme se dodržovat státní svátky a 
v tomto trendu budeme i nadále pokračovat :-). 

Listopadový provoz—POZOR!! 

Ohlédnutí za hipovíkendem v září  

Prosíme vás o speciální 

přihlášení na listopadový 

provoz. Děkujeme. 
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Až donedávna panoval v názvosloví v hiporehabilitaci velký zmatek. Používané termíny byly nejednotné, a 

to nejen u nás, ale i ve světe. V roce 2008 na celosvětové konferenci bylo použito přes 80 pojmů, které se týka-

jí léčebného využití koně. U nás tomuto zmatku napomohl ještě terminologický rozdíl na Slovensku, kdy 

termíny hiporehabiltace a hipoterapie jsou u nás chápány přesně opačně než na Slovensku. Před 3mi roky 

byl Českou hiporehabilitační společností vytvořen Oficiální slovník názvů používaných v hiporehabilitaci a 

bylo doporučeno jeho používání. Rádi bychom vás s některými „oficiálními“ termíny seznámili. 
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Názvosloví v hiporehabilitaci 
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Hiporehabilitace (HR) – zastřešující a nadřazený název pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se 

setkává kůň a člověk se zdravotním postižením/oslabením/handicapem/se specifickými potřebami. 

 

Hipoterapie (HT) – obor hiporehabilitace. Metoda fyzioterapie využívající přirozenou mechaniku pohybu 

koně v kroku a pohybových impulzů při něm vznikajících, k programování motorického vzoru pohybu do 

CNS klienta, prostřednictvím balanční plochy, která je tvořena koňským hřbetem. Cíle dosahuje postupnou 

adaptací klienta na tento pohyb v průběhu terapie. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovní 

neurofyziologické a psychomotorické. 

 

Hiporehabilitační kůň – kůň vybraný a speciálně připravený pro účely hiporehabilitace. 

 

Aktivity s využitím koní (AVK)– obor hiporehabilitace, metoda speciální pedagogiky, sociální pedagogiky 

a práce, využívající prostředí určeného pro chov koní a práci s nimi, kontaktu s koněm a interakce s ním 

jako prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými 

potřebami. 

 

Parajezdectví – obor hiporehabilitace, dříve pod názvem Sportovní ježdění hendikepovaných. Jezdec se 

zdravotním postižením/oslabením/handicapem se s ohledem na svoje postižení za použití speciálních po-

můcek či změněné techniky jízdy učí aktivně jezdit na koni, voltižním cvikům nebo vede koně v zápřeži, 

eventuálně se zúčastňuje sportovních soutěží. 

 

Paradrezúra – disciplína parajezdectví, drezúra upravená pro jezdce se zdravotním postižením/oslabením/

handicapem, což je klasická jezdecká disciplína, kdy jezdec předvádí se svým koněm předem danou úlohu 

na drezúrním obdélníku. 

 

Paraparkur – disciplína parajezdectví, skokové soutěže pro jezdce se zdravotním postižením/oslabením/

handicapem.  Jezdí se v páru – zdravý jezdec následován parajezdcem, nebo jednotlivě.  

 

Parawestern - disciplína parajezdectví vycházející z klasických westernových disciplín, které jsou přizpůso-

bené pro jezdce se zdravotním postižením/oslabením/handicapem, řídí se pravidly WCR (Western Club 

Riding). 

 

Psychoterapie pomocí koně (PPK) – je odvětvím hiporehabilitace, které se zaměřuje na léčebné ovlivnění 

duševních onemocnění. 

 

Terapeut – osoba, která prošla speciálním výcvikem v jedné nebo více odvětvích zdravotnictví a má osob-

nostní předpoklad vykonávat tuto náročnou práci. 

 Pro hipoterapii má terapeut vzdělání v oboru fizioterapeut nebo ergoterapeut a absolvoval certifiko-

vaný kurz hipoterapie. 

 Pro psychoterapii pomocí koně má terapeut vzdělání psychoterapeut, psycholog nebo psychiatr a má 

absolvován kurz „Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění“ na MU v Brně. 

 
Vodič koně – proškolená osoba, která vede koně během terapeutické nebo jezdecké lekce. 



Kalendář akcí 

Centrum hiporehabilitace Mirákl vzniklo za účelem 

rozvoje znalostí a praktického provádění hiporehabili-

tace. Pod pojmem hiporehabilitace se schovává léčba 

koněm a my věříme, že není lepší učitel pohybu než 

kůň. Naším cílem je zkvalitňovat životy rodin s dětmi 

(s postižením), a to pomocí nejen hiporehabilitace, ale 

i canisterapie, muzikoterapie aj. Nabízíme alternativy 

ke klasické rehabilitaci a snažíme se zajistit rodičům 

možnost získat pro své dítě komplexní péči v oblasti 

motorické, ale i psychické a sociální.  

Sídlo: 

Sídliště Hůrka 1027 

Kralupy nad Vltavou 

278 01 

Centrum hiporehabilitace 
Mirákl,o.s. 

 

Ředitelka: (420) 777 578 613  

Produkční: (420) 777 678 078 

E-mail: info@chmirakl.cz 

„Terapie hrou“ 

www.chmirakl.cz 
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