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Úvodní slovo 

Vážení rodiče, 

 

Posíláme Vám další číslo Bulletinu Rorýs, první v roce 2014. Chtěli bychom 

Vám touto cestou popřát do nového roku mnoho šťastných a společně stráve-

ných dní s vašimi dětmi a hlavně zdraví. 
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Lednový hiporehabilitační víkend 

Z důvodu malé účasti je zrušen lednový pobyt v Řitce u Prahy. Proto i inten-

zivní víkend se nebude konat v tomto areálu, ale v Holubicích s časovým har-

monogramem, jak jste zvyklí. Lednový intenzivní víkend se tedy koná v so-

botu 25.1.2014 a neděli 26.1.2014 s následujícím programem: 

9.30 – 10.00 muzikoterapie 

10.00 – 12.00 hipoterapie a canisterapie dle rozpisu 

12.00 – 13.00 oběd 

13.00 – 16.00 hipoterapie a canisterapie dle rozpisu 

Na jednotlivé jízdy terapií se objednávejte na emailu rezervace@chmirakl.cz 

či na telefonním čísle +420 725 466 244. Těšíme se na viděnou. 

5.1.2014 

Centrum hiporehabi l i tace Mirákl ,o.s.  
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Vážení klienti, 

Letos jsme se rozhodli uspořádat první Jezdecké hry pro děti. Vzhledem k tomu, že tato akce je ojedinělá, její první konání 
bude omezené pouze pro naše klienty. Příští hry budou veřejné. Máte jedinečnou možnost se jich zúčastnit. Jezdeckých 
her se může zúčastnit kdokoli, obtížnost bude upravena v rámci jeho schopností a handicapu.  

Soutěže se budou konat v hale z důvodu maximalizace bezpečnosti her. Děti budou v rámci her absolvovat následující 
disciplíny: 
 

Soutěž č.1: Trail – překážková dráha 

Popis: V hale bude postavena překážková dráha, kterou musí účastníci projít. Tato dráha je povinná pro všechny účastní-
ky, v rámci úpravy dráhy pro různé podoby handicapu a také různé stupně jezdeckých schopností dětí jí můžou absolvo-
vat v kroku, klusu, cvalu, s vodičem nebo samostatně, popř. pěšky s koněm na ruce. Tyto individuální možnosti a povin-
nosti pro každého účastníka určí Kateřina Čapková jakožto hlavní rozhodčí. Na dráze se povinně objeví slalom, čtverec 
z kavalet, barel, branka, lávka. Ostatní překážky jsou variabilní a budou doplněny na místě po schválení hlavním rozhod-
čím. 

Soutěž č.2: Závod se lžičkou a vajíčkem 

Popis: Úkolem soutěžících je se lžičkou s vařeným vajíčkem projet slalom, aniž by jim vajíčko spadlo na zem a rozbilo se. 
Tuto disciplínu lze absolvovat v kroku, klusu, cvalu, s vodičem nebo bez něj. (upozornění: Pro účastníky s vodičem je mož-
né disciplíny absolvovat jen v kroku a klusu. Cval je pro tyto jedince bohužel zapovězený z důvodu ohleduplnosti 
k vodičům) 

Soutěž č.3: Drezůrní soutěž 

Popis: Absolvování drezůrní úlohy, která bude volena individuálně s ohledem na možnosti účastníka hlavním rozhodčím 
Kateřinou Čapkovou. Drezůrní úlohu je možné jet i s vodičem. 
 

Soutěž č.4: Kavaletový parkur 
Popis: Cílem je absolvovat parkur s minimálně 7 překážkami skládajících se především z kavalet, nebo překážek do 50cm. 
Možné absolvovat i s vodičem. 

 
Soutěž č.5: Práce ze země 

Popis: Absolvování překážkové dráhy s koněm ze země.  

 
ČASOVÝ ROZVRH JEZDECKÝCH HER 

9.00 – 9.30 Prezentace 

9.30 – 11.00 Dopolední program (soutěž 1,2,5) 

11.00 – 12.00 oběd 

12.00 – 14.00 odpolední program (soutěž 3,4) 

 

V případě vašeho zájmu se hlaste na emailu rezervace@chmirakl, do předmětu zprávy uveďte Jezdecké hry a jméno dítě-

te, které přihlašujete. Uzávěrka přihlášek je 24.4.2012 do 22.00 hodin. Startovné bude upřesněno dle výše částky proná-

jmu haly, předpokládáme 200 Kč. 

 

První propagační předmět :-) 

Rádi bychom vám nabídli náš první propagační před-

mět. Byl volen zejména k užitku, a proto je tímto před-

mětem zimní čepice. Výhodou čepice je zejména to, 

že přes ní děti vidí a pokrývá celou hlavu včetně ušíJ, 

což se bohužel u mnohých zimních dětských čepic 

neděje. Čepice je šita na míru, proto při objednávání 
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Vážení rodiče, ještě jednou bychom Vám chtěli nabídnout možnost zúčastnit se Prodloužených hiporehabili-
tačních víkendů v Řitce u Prahy, od středy do pátku. Pokud si nejste jisti nad vhodností tohoto pobytu pro 
Vaše dítě, kontaktujte Kateřinu Čapkovou. 

Termíny pobytů: 

19.2. – 23.2.2014 
19.3. – 23.3.2014 
16.4. – 20.4.2014 

Více informací o této akci naleznete na našich stránkách na odkaze: 

http://www.chmirakl.cz/sluzby/intenzivni-hiporehabilitacni-programy/prodlouzene-hiporehabilitacni-

vikendy/. 

Kurzy v hiporehabilitaci 
 

 

Centrum hiporehabilitace Mirákl na jaře roku 2014 bude znovu pořádat kurzy s cílem proškolit pracovníky 
v oboru hipoterapie: 

Kurzy pro fyzioterapeuty: 

12.4. 2014  Základy hiporehabilitace a hipoterapie v praxi I. 

10.5.2014  Základy hiporehabilitace a hipoterapie v praxi I. 

31.5. – 1.6.2014 Základy hiporehabilitace a hipoterapie v praxi II. 

Pro vodiče koní: 

16.3.2014  Kurz vodění koní v hipoterapii 

11.5.2014  Kurz vodění koní v hipoterapii 

Více informací o těchto kurzech naleznete na naších stránkách v sekci Aktuality. Budeme rádi, pokud nás 

případným zájemcům doporučíte. 

Hiporehabilitační pobyty v Řitce 

C.H. Mirákl—obecně prospěšná společnost 

Rádi bychom vás informovali o transformaci našeho sdružení na obecně prospěšnou společnost. Od roku 
2014 dochází ke změně legislativy a občanská sdružení se budou měnit na spolky, obecně prospěšné spo-
lečnosti na ústavy. Velkou nevýhodou této přeměny je riziko ztráty historie sdružení. Zároveň nevýhodou 
spolku je i to, že se tento typ organizace nemůže zúčastňovat vypisovaných grantových žádostí. Proto bylo 
nutné do konce roku 2013 podat žádost na transformaci naše sdružení na obecně prospěšnou společnost a 
my bychom vás tímto rádi seznámili s novou organizační strukturou: 

Zakladatelé: Mgr. Kateřina Karásková, Mgr. Kateřina Čapková, Kamil 
Karásek 

Ředitelka: Mgr. Kateřina Karásková 

Správní rada: Ing. Tomáš Bařina, Kamil Karásek, Ing. Jitka Krákorová 

Dozorčí rada: Mgr. Bára Kunstovná, Veronika Bařinová, Gabriela Švarco-
vá 

Pro vás jako rodiče z této změny neplyne téměř nic nového. Hipoterapie již nebude nabízena v rámci člen-

ství, ale jako služba. Darovací smlouvy zatím budeme moci přijímat. V diskuzi v parlamentu je zatím otázka 

obecné prospěšnosti, o kterou, pokud by byla uzákoněná, by bylo nutné zvlášť žádat. Tuto problematiku na-

dále sledujeme, a pokud se tak stane, o obecnou prospěšnost žádat budeme, aby možnost darovacích 

smluv byla zachována. 

Do nového roku vám vše 

nejlepší přeje již Centrum 

hiporehabilitace Mirákl,o.p.s. 
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14.12.2013 jsme se rozloučili s letošní hipoterapii na Mikulášské besídce v Holubicích. Program začínala na 

hale a své dovednosti nám předvedli jak děti a AVK, z jezdeckého víkendu, tak naše trenérka koní. 

Poté si již děti dle rozpisu užívaly jízdu na koni a mazlení s Jambie 

a Barnym. 

Výtvarný program probíhal současně 

s terapiemi a lze konstatovat, že si ho 

tentokrát více užívali maminky, než děti. Ty se stihly dostatečně vyřádit na opičí 

dráze. 

 

Když již měli všechny děti docvičeno, k navození vánoční 

atmosféry jsme si všichni zazpívali pár koled. Písnička Já 

mám koně, vraný koně nakonec přivolala Mikuláše, anděla i 

čerta, kteří přinesli každému dítěti nějaký dáreček. 

A vzhledem k tomu, že nechyběla i tom 

bola, dárečků bylo pravdu mnoho…… 

 

 

 

 

 

Děkujeme za úžasnou atmosféru, která celou mikulášskou besídku provázela. 
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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 

Organizace 

LEDEN 2014 

po út st čt pá so ne 

  1 2 3 4 5 

6 hipo 7 hipo 8 9 hipo 10 11 12 

13 hipo 14 hipo 15 16 hipo 17 18 19 

20 hipo 21 hipo 22 23 hipo 24 25 hipo 26 hipo 

27 hipo 28 hipo 29 30 hipo 31   


