NABÍDKA SPECIALIZOVANÝCH SEMINÁŘŮ NA TÉMA:
BEZPEČNÁ MANIPULACE S VELKÝMI ZVÍŘATY(KOŇMI), BEZPEČNOST
A PREVENCE ÚRAZŮ KONÍ A VYPROŠŤOVÁNÍ KONÍ Z KRIZOVÝCH SITUACÍ
Vážení,
s upřímným potěšením můžeme oznámit, že týmu veterinární záchranné služby Pet&Horse Emergency se podařilo
shromáždit nemalé prostředky a zakoupit nejnovější verzi speciálního modelu koně (Renda)
v životní velikosti a reálné váze. Čím je tato maketa dále výjimečná? Je vyrobena z odolné
tvrzené pryže a všechny klouby má pohyblivé jako u živého koně. Splňuje tedy maximální
v současné době dostupné požadavky na trenažer pro nácvik manipulace s velkým zvířetem.
Tímto vybavením se Pet&Horse Emergency řadí k absolutní elitě zvířecích záchranářů.
Prvořadě maketa slouží k výcviku týmu veterinární záchranné služby a při školeních dalších
složek IZS, zejména hasičů. Dále se nabízí její využití coby tréninkové pomůcky zaměstnanců
zoologických zahrad a dalších chovatelských zařízení. Zájem o proškolení, jak humánně a
bezpečně vyprostit svého čtyřnohého miláčka ze svízelné situace, vyjadřují i soukromí
majitelé koní a široká jezdecká veřejnost.
Samozřejmě je nasnadě možnost využití modelu i jako vzdělávací pomůcky pro praktickou výuku studentů veterinárních
a zemědělských škol. Praktické zkušenosti záchranné služby ve spojení s maketou dokážou věrně simulovat např.
manipulaci s koněm s akutními problémy, bezpečné vyproštění z nebezpečné situace, osvobození koně zavaleného
v boxu, vytažení koně z boxu úzkým vstupem, stavění koně na nohy atd., atd. Takto již velmi úspěšně proběhla
experimentální výuka akutní veterinární medicíny na VFU Brno. Krátké video z výuky zde:
https://www.youtube.com/watch?v=wGoUmwH0EnY .

Veterinární záchranná služba tedy oficiálně všem zájemcům nabízí speciální odborně-vzdělávací semináře na téma
bezpečná manipulace s koňmi, bezpečnost a prevence úrazů koní a vyprošťování koní z krizových situací… To vše za
pomoci výše uvedeného modelu koně. Semináře mají dvě části. Teoretickou výuku formou PowerPoint prezentace
s mnoha fotografiemi a videi a praktická cvičení s maketou koně.
Základní ceník seminářů:
- doprava na místo výuky….………………….15,- Kč/km
- výuka a pronájem modelu koně…….1.200,- Kč/hod. Náklady na celodenní seminář jsou tedy ca. 10.000,-Kč + doprava.
Veterinární záchranná služba není plátcem DPH.
Konkrétní cena za výuku se stanovuje individuálně dle potřeb, přání a možností objednavatele.
Model koně Renda, co by cvičný subjekt, prozatím ve všech zachraňovacích pozicích obstál, i přesto, že jsou často velmi
krkolomné. Je tedy připraven sloužit dál, nejen hasičům, ale i všem ostatním zájemcům o školení, jak dostat čtyřnohého
svěřence z krizové nebo nebezpečné situace.
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