O.s. Na Volno - Záchytná stanice pro koně

Ve Skorkově dne 17.4.2016

Bc. Zuzana Kazdová

Věc: Reference na činnost O.s. Na Volno

V malé nenápadné vesničce na Vysočině je sídlo O.s. Na Volno, jehož cílem je zachraňovat životy
starým, týraným, zraněným či z jakéhokoliv důvodu na jatka určeným koním. Těmto zvířatům paní
Zuzana Kazdová zabezpečuje komplexní péči, která bývá často finančně velmi náročná a zdlouhavá.
Svojí trpělivostí navrací „život“psychicky i fyzicky zlomeným koním, kteří zcela ztratili důvěru
v člověka. Veškerá snaha, náklady na přepravu, veterinární výdaje, krmení, výbavu, léky… to vše je
financováno z dobrovolných příspěvků lidí, kterým není osud těchto zvířat lhostejný. Cílem však není
koně „jen“ zachránit, ale především jim najít vhodný domov, kde by mohli strávit zbytek života.
S paní Kazdovou jsem se setkala díky valáškovi jménem Luis. Byl mi předveden velmi nedůvěřivý a
vyplašený koník s dyspnoe a chronickým hlenovitým výtokem z nozder v důsledku zduření v oblasti
paranasálních dutin. Proběhlo klinické a rtg vyšetření hlavy koně (MVDr.Šterc), které vyloučilo příčinu
potíží od zubů. Byla doporučena mukolytika, bylinné směsi pro inhalace, v případě změny charakteru
výtoku nasazení atb.
Další návštěva o týden později proběhla s cílem fyzioterapeutického „srovnání“ koně. Luis se choval
podstatně disciplinovaněji, byl uvolněný a terapii Dornovou metodou a Equine Touch si užíval.
Výrazně se zlepšilo dýchání, odhleňování bylo v plném proudu, charakter výtoku se změnil na serozní.
V současné době pokračuje terapie inhalacemi, v plánu je další kůra mukolytik. Kůň pracuje ve
volnosti dle metod horsemanshipu, chodí na procházky a znovu získává důvěru i na krátkých
vyjížďkách s jezdcem. V případě Luise věřím, že velmi rychle najde domov, kde bude spokojeně
stárnout s novým majitelem.
Milý přístup, zájem o koně, snaha pomoci a 100% nasazení vystihují člověka, jenž dokázal najít
umístění pro desítky starých či zdravotně indisponovaných koní. Paní Kazdová má můj obdiv a
zejména plnou podporu v této smysluplné činnosti.

MVDr. Věra Vlachová

