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Tímto projektem jsme chtěli vybudovat v areálu takové prostředí, které více přiblíží přírodu
dětem a veřejnosti nabídnout kontakt se zvířátky. Projekt jako celek se nám podařilo
zrealizovat v celém rozsahu. Postavili jsme oplocení jízdárny za využití akátových sloupků pro
mimořádnou odolnost, a ohradníkové pásky pro respekt koní. Ohrazením části prostoru
uvnitř areálu vznikl výběh, který oddělil ovce , kozy a poníky od velkých koní. Zvířátka jsou
tak bezpečně uzavřená v areálu, velkými otvory v hrazení je možné se s nimi mazlit , hladit je i
krmit. Proběhla celá řada přírodovědných přednášek pro školy a školky. Aktivity s využitím
koní jako součást hipoterapie jsou pro děti již od 5ti let vyhledávanou volnočasovou
aktivitou. Celý obvod jízdárny byl osázen keři tavolníku tak, aby vzniklo optické přírodní
ohrazení jízdárny . Jakmile keře vyrostou, vznikne tak ohrazení jezdeckého prostoru, které
bude chráněno před volně pobíhajícími psy .

Ohrazení jízdárny a vybudování výběhu pro malá zvířata
Práce na jízdárně byly započaty ihned po schválení dotace, objednali jsme bagr s vrtákem,
který nám předvrtal díry na akátové sloupky. Štípaný akát jsme si nechali dovézt z jižních
Čech . Nakonec jsme museli ustoupit od původního záměru kůly zatloukat, protože firma,
která tuto službu nabízí , potřebuje k zapůjčení traktor a personál a v našem okolí nebylo
možné jejich požadavky splnit. Proto jsme se rozhodli, že ohradu postavíme svépomocí.
Předvrtané díry byly dostatečně hluboké a široké, abychom usadily 180 cm vysoké kůly,
upevnili kamením a udusaly. Za vydatné pomoci rodičů dětí, které navštěvují náš klub jsme
sloupky upevnili. Krajinky, které jsme objednali na pile v Úvalech jsme dovezli a speciálními
šrouby do tvrdého akátového dřeva je připevnili. S těmito pracemi nám pomáhali
dobrovolníci, kteří u nás strávili jeden svůj pracovní den ve prospěch neziskovek. V dolní části
ohrady jsme upevnili vruty na ohradníkovou elektrickou pásku, tu jsme natáhli tak, aby
vymezovala prostor pro vzrůst keřů a průchod psů. Dalším krokem k budování bylo osázení
obvodu jízdárny keři tavolníku. Bylo vysázeno 195 keříků o výšce cca 30-40 cm, které byly po
výsadbě zastřiženy. Sázelo se až na jaře 2015. Vlastní práce jsme opět za vydatné pomoci
dobrovolníků dokázali za víkend. Keře jsme sázeli do vyhloubených děr zasypaných zeminou
a hnojivem. Na povrchu byla netkaná textilie a mulčovací kůra pro zadržení vlhkosti a pěkný
vzhled. V letních měsících byla extrémní sucha a i přes pravidelnou zálivku některé keře
zaschly. Na podzim jsme je vyměnili za živé keře ze stejné školky, tady naše úsilí zase
zkomplikovalo přemnožení divokých prasat. Ta se v našem okolí vyskytují v obrovském
množství, ničí zahrady, hřiště, pastviny. Velmi významně poničili i asi třetinu výsadby kolem
naší jízdárny. Snažili jsme se vyryté keře opět vrátit do země a udusat. Druhý den byla prasata
opět aktivní a tak se do opakoval téměř celý listopad. Myslivecké sdružení nemůže
v obydlené oblasti provádět odstřel, pachové ohradníky prasata ignorují a tak čekáme dod
jara, které keře se ujmou a které bude třeba opět dosadit. S vyjímkou osázení jsme stejný
postup při stavění ohrady využili i v areálu. Tak má ohrádka dvoje vstupní vrátka a vymezuje
prostor, kde se volně pohybují malá zvířata.
Přírodovědná povídání
V roce 2015 probíhaly každou středu přednášky s přírodovědnou tématikou pro MŠ, ZŠ a
veřejnost. Pravidelnými účastníky povídání byly školky, děti měly největší radost z hlazení
malého miniponíka, poznávání krmiva a rostlin, prohlédly si podkovy a mohly si je odnést na
památku. Porovnávali zimní a letní srst, koně postrojeného pro hipoterapii, skokový trénink
nebo westernové jízdy. Zkoumali seno a slámu, ovčí vlnu i rohovinu kopyta. Povídání se
dětem líbilo a bylo přínosné i pro pedagogy, kteří zařazovali do výukových plánů téma, které
potom děti mohly u nás prakticky procvičit.

Aktivity s využitím koní
Je jedna z forem hiporehabilitace, vhodná i pro nejmenší děti. Používáme koně především
menších plemen, jako huculy, fjorda, poníky. Koně jsou opatřeni pouze provazovou ohlávkou
a ke komunikaci slouží dlouhé provazové vodítko. Děti se učí vnímat výraz koně, rozeznávají
koně pozorného a rozzlobeného, komunikují postojem svého těla s řečí koně. Získávají si
vzájemnou důvěru. Kůň postupně reaguje i na jemné signály člověka, dochází tak ke
vzájemnému propojení. Kůň je nezáludné a emočně vyrovnané zvíře, které na standartní
podnět reaguje vždy stejně. V chování koně můžeme vidět odezvu svého chování, nálady i
momentálního rozpoložení. Pokud jsme nepozorní, duchem nepřítomní, kůň s námi
nekomunikuje. Tato metoda vyžaduje vysoký stupeň empatie jak od koně tak od člověka.
V koňské hřívě však nejedno dítě utopí svůj smutek a radost z jízdy na koni, který poslouchá
„na myšlenku“ rozzářila nejedny dětské oči.
Informační leták Počinu
Letáček informuje o všech našich aktivitách, u každé je v krátkosti objasněno čím se zabývá.
Pro případné zájemce jsou zde uvedeny kontaktní údaje a fotografie všech činností, které
jezdecký klub Počin nabízí. Letáček je přiložen. Je k dispozici na informačním centru
v Dolních Počernicích i Praze 14, zájemci si ho odnesou i ze všech akcí pro veřejnost, jako je
den otevřených dveří a jezdecké či paravoltižní závody nebo ostatní akce pro veřejnost.
Zpevnění povrchu areálu položením recyklátových desek
Již několik let spolupracujeme s Plzeňskou firmu Replast, od které odkupujeme nestandartní
zátěžové desky, které se běžně využívají jako podlaha do stájí a chlévů, ale slouží i ke
zpevnění plochy například na lyžařských svazích nebo výstavách k předvádění zvířat. Mají
velkou výhodu v tom, že se mohou rozebrat a znovu sestavit kdekoli jinde, zámkově do sebe
zapadají a jsou vyrobeny z recyklovaného plastu. Protiskluzový vzor na lícové straně zajišťuje
koním bezpečný pohyb. Ze zakoupených desek jsme sestavili na místech, kde bylo velmi
hlubové bláto zpevněné plochy, dále byly desky umístěny kolem areálu tak, aby umožňovaly
průchod areálu a zároveň i průjezd kolečkem na hnůj, celkem je na dvoře, kde se koně volně
celodenně pohybují 120 desek o rozměru 60x120 cm a tlouštce 4 cm. Dalších cca 20 desek je
na vyvýšené části areálu, kde se nachází klubovna. Zpevňují tak v deštivých měsících příchod
do stájí, kruhové ohrady, klubovny, k vodě i hnoji. Z projektu byly desky umístněny právě před
stáje, napajedlo, rozšířený chodníček středem areálu i přidaná řada desek u úvaziště jak je
vidět na přiloženém nákresu. Podle množství koňského trusu na zpevněné ploše je vidět, že
koně velmi rádi tráví noc právě v těchto místech.

Informační cedule
Celkem bylo v areálu a jeho okolí umístěno 5 ks. Informačních cedulí. Naší snahou bylo, aby
volně zapadaly do přírody a poskytly náhodnému čtenáři zajímavé informace jak o koních,
ale i přírodě v Dolních Počernicích, zároveň o jezdeckém klubu , hipoterapii. Podstavce na
cedule jdou vyrobeny z oloupaného přírodně rozdvojeného stojanu, na který jsou umístěna
prkna se stříškou, která chrání textovou a obrazovou část. Cedule jsou upevněny na kovovou
část, která je 50cm v zemi a zajišťuje izolaci dřeva od vody a sněhu. Vlastní cedule je
hliníková, potažená plastovou folií. 4 cedule jsou na podstavcích a jedna je umístěna na
rampě, kde nasedají klienti hipoterapie. V přiložené fotodokumentaci jsou všechny
informační cedule zobrazeny. Po jejich instalování v terénu byl velmi pozitivní ohlas z řad
veřejnosti.

