S koňskou záchytkou spolupracuji od svých raných začátků, když jsem se ještě jako student veteriny
začala věnovat masážím koní. Byla to právě paní Zuzka Kazdová, která mi dovolila mít jako své první
pacienty koně, o které se starala v Koňské záchytce. To bylo na začátku roku 2013.
Od té doby jsem měla možnost pomoci hodně koním, kteří se dostali do těžké životní situace, a byla
to právě Koňská záchytka, kde našli pomoc, porozumění a později i nový šťastný domov. Práce pro
Koňskou záchytku mě těší i pro to, že jsem zde vždy viděla ohromný zájem o zlepšení zdraví
a celkového stavu koní. Největší práce se vždy odehrávala až po mém odjezdu, kdy jsem zadala
spoustu "domácích úkolů", jak koně masírovat či jak s nimi cvičit. Výsledky se vždy dostavily.
Záchytka se snaží vzdělávat veřejnost a to jak jezdeckou, tak i laickou, což považuji též za velmi
podstatnou část její práce. Ochrana zvířat je v ČR stále diskutovaným a problematickým tématem,
a proto hodně záleží právě na takových organizacích, zda se život zvířat zlepší a nebo ne. Mnohdy je
jejich práce velmi vysilující až frustrující, ale stále zde jsou a vedou svůj mnohdy nerovný boj dál.
"Pokud lze pomoci alespoň jednomu koni, má to smysl!" Toto heslo můžete najít na jejich stránkách.
Osobně vím, že pomohli daleko více koním než pouze jednomu. Jeden z nich - kobylka Mona je pro
mě trošku VIP pacientem. Znám ji od příchodu do Záchytky, byla prvním koněm, který mě nakopl
a také jedním z vůbec prvních mých pacientů. Měla jsem možnost vidět, jak se pomalu měnila, jak
našla svou milovanou majitelku a jakých pokroků spolu obě dokázaly udělat. Teď je z ní spokojená
kobyla, která pravidelně trénuje a dělá radost nejen své majitelce. Její fotka dokonce zdobí mé
pracovní auto. Myslím, že na tomto příkladu je dobře vidět, jak práce Koňské záchytky ovlivňuje
nejen život koní, ale i lidí, kteří s ní začnou spolupracovat. A troufnu si tvrdit, že tato změna je vždy
100% k lepšímu.
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