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Služby byly poskytovány klientům od 9. 5. do 30. 11. (Krytá hala není k dispozici, služby jsou proto 
závislé na počasí a nemohou být poskytovány v zimním období.)
Hiporehabilitace a léčebné pedagogicko-psychologické ježdění probíhaly třikrát týdně. 
Sdružení provedlo celkem 670 jednotek terapeutických jednotek. Z důvodu nepříznivého počasí je 
počet jednotek nižší než v minulém roce.

Fyzioterapeutka Martina Sližová se zapojila do týmu hiporehabilitace.

V roce 2004 sdružení zahájilo dlouhodobou spolupráci s MŠ a ZŠ Bystřice formou projektu 
„Kůň - kamarád zdravých i nemocných“. 
Tento projekt pokračoval letos v létě teoretickým programem pro 9. ročníky ZŠ v Bystřici a jejich 
návštěvou v našem sdružení v době konání hipoterapie, kdy měli žáci možnost doprovázet naše klienty 
a ptát se terapeutů na vše, co je zajímá. Ve dnech 21. a 23. 6. sdružení přivítalo v rámci tohoto 
programu také děti z bystřické MŠ. 
Předseda sdružení Ing. Marcel Walaski přebírá péči o kopyta vlastních koní a ve vlastnictví sdružení. 
Pravidelné strouhání probíhá za současného studia teorie a konzultací s panem Stanislavem Blechou.

Akce, kterých jsme se účastnili:

28. – 30.4. - účast dvou členů výboru sdružení na základním semináři Život se zdravými kopyty 
v Živohošti, na Hněvšíně a v Křížově

19. – 20. 5. - účast fyzioterapeutů na Konferenci o hiporehabilitaci v Litoměřicích

Akce, které jsme pořádali: 

4.4 - schůzka s klienty a s rodiči klientů na zahájení sezóny
21. 6. - návštěva 16 dětí z MŠ Bystřice (povídání o koních a jízda na koních)
21. 6. - teoretická část programu pro 9. třídy ZŚ Bystřice
23. 6. - návštěva 13 dětí z MŠ Bystřice (povídání o koních a jízda na koních)
12.7. - návštěva 20 dětí z „minitábora“ při DDM Bystřice (povídání o koních, o hipoterapii, 

a jízda na koních)
6.9. - návštěva 30 nevidomých a slabozrakých z Ostravy – Výškovic pod vedením 

p. Linharta (povídání o koních a jízda na koních, možnost si koně „osahat“, povídání 
o hipoterapii)

12. 9. - návštěva členů sociální komise Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (prohlídka 
areálu, účast při praktické hipoterapii, diskuse)

6.10. - návštěva žáků 8. třídy z polské ZŚ v Bystřici – beseda o hipoterapii 
od 20. 10. do konce sezóny – pět návštěv nevidomých z TYFLOCENTRA Karviná


