Institut celostní péče o koně, o.p.s.

Program seminára

„Zdravé kone, zdravé kopytá“
Holistický, t.j. celostný prístup k starostlivosti o kone a úprave kopýt

23. - 24. máj 2015 | Ranč Ouzkých Bratislava – Devínska Nová Ves

1. deň | 23.05.2015 | SOBOTA
08:00 - 09:30

Príchod a registrácia účastníkov | Ubytovanie
Ranné občerstvenie

09:30 - 13:00

I. blok | Prednášajúci: Hana Bubalová
 Úvod do problematiky celostnej starostlivosti o kone.
Welfare. Desatoro biologických a mentálnych potrieb koní - optimálne životné
podmienky koní v ľudskom držaní za účelom dlhodobej využiteľnosti spokojného
a vyrovnaného zvieraťa.
 Zdravé kopytá. Čo znamená zdravé kopyto.
Kone, ako ich poznáme doteraz – konské telo a jeho časti, aké denne vidíme na
jazdiarňach, v stajniach, vo výbehoch, pri práci, rozbor toho, čo je na koňoch „zlé“.
 Vplyvy pôsobiace na kopyto a jeho zdravie.
Anatómia kopyta a fyziologické funkcie kopyta, vplyv kopýt na iné telesné orgány,
štruktúry, a tým výkonnosť koňa.
 Najčastejšie zdravotné problémy s príčinou v kopytách a ich prevencia.
Najčastejšie choroby - postrach majiteľov koní, vplyv podkovania na kopytá a telo
koňa, pozitíva a negatíva bosých a podkovaných kopýt pre koňa a človeka.

*Súčasťou bloku bude 15 min. prestávka na občerstvenie
13:00 - 14:00

Obed

14:00 - 17:00

II. blok | Prednášajúci: Hana Bubalová
 Pokračovanie témy z I. bloku
 Prechod koňa z boxu do režimu 24/7 a z podkov na boso.
Ako sa pripraviť na zmenu režimu (manažmentu) koňa a človeka, ako pripraviť
na tieto zmeny koňa, kedy nie je možné nechať koňa bez podkov.
 Aktívne ustajnenie koní.
Čo znamená pojem „aktívne ustajnenie“ koní, ako ho navrhnúť a zrealizovať
vo vlastných podmienkach.

*Súčasťou bloku bude 15 min. prestávka na občerstvenie
17:30 – 18:30

Večera
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19:00 – 22:00 | EXKLUZÍVNY NEFORMÁLNY VEČER S VÁCLAVOM VYDROM
Moderovaná „Talk-Show“ a následná voľná diskusia pri pohári dobrého vínka s charizmatickým
Vaškom! Čo ste o ňom (ne)vedeli?
Václav Vydra patrí medzi najpopulárnejšie osobnosti v ČR. Je známym
a obľúbeným českým filmovým a divadelným hercom, človekom, rovnako
ako milovníkom koní a zanieteným propagátorom ich života, v čo
najprirodzenejších podmienkach. Na konskom chrbte najradšej jazdí bez
sedla a uzdenia. Vychutnáva si tak skutočnú slobodu a pohodu, v dokonalej
súhre s koňmi. Na svojej farme neďaleko Prahy má 4 vlastné kone. Spolu
s ďalšími nájomníkmi vytvoril cca 20 členné spokojné stádo v prekrásnej
prírode, v blízkosti vodnej nádrže Slapy. Viac informácií o Vaškovi a jeho
aktivitách nájdete na: www.vaclavvydra.cz
Autogramiáda Václava Vydru (kniha „Můj rok s koňmi“, príp. iné).

2. deň | 24.05.2015 | NEDEĽA
08:00 - 09:00

Príchod a registrácia účastníkov
Raňajky pre ubytovaných | Ranné občerstvenie

09:00 - 13:00

Prednášajúci: Hana Bubalová | Václav Vydra
 Praktické ukážky chovu koní v aktívnom ustajnení.
Farma Zeusov | Farma Václava Vydru.
Vzájomná diskusia.
 Konzultácie stavu kopýt koní účastníkov, odborné poradenstvo.
Vlastné kone účastníkov seminára.

*Súčasťou bloku bude 15. min. prestávka na občerstvenie
13:00

Ukončenie seminára

Bližšie informácie a registrácia na www.nadejprekone.sk
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