Dětský ranč Hlučín z.s.
hipoterapeuticko - sportovní centrum
tematický park

PREZENTACE
Od myšlenky k současnosti.
Jak se zrodil sen.

Dětský ranč Hlučín z.s.

Volnočasové centrum dětí, mládeže
i dospělých.

Zařízení
s protidrogovou a kriminální prevenci.
„ Když si děti hrají - nezlobí… “

Zrod ranče.
Zrodil se z bolesti, slepoty s nadějí žít, zapomenout,
pomáhat dobru
a spatřit světlo na konci tunelu.
*

*

*

*

ZALOŽENÍ ORGANIZACE
24. 2. 1998
Nadace
Občanské sdružení
Dětský ranč Hlučín zapsaný spolek

Úsměv
Lidský úsměv může mít někdy nedozírnou cenu.
Může zachraňovat před malověrností a dodat
odvahu člověku v krizi nebo životním postavení,
které od něj vyžaduje nesrovnatelně více úsilí,
než zdolávání úskalí běžného života.
Vědomí, že v takové chvíli není člověk sám
a že má někoho, kdo jeho situaci chápe je
nenahraditelné a neocenitelné.
Jsou mezi námi lidé, na které svítí slunce jinak
než na většinu z nás. Postižení, staří, bez domova
a rodiny, chudí nebo jinak nezrovnoprávnění.
Lidský úsměv potřebují stejně
jako praktickou pomoc.
Je rozdíl mezi pomocí poskytnutou z pocitu
povinnosti, či zodpovědnosti a vědomí,
že se tak děje z lásky.
Josef Dudek
zakladatel Dětského ranče Hlučín
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Působnost organizace:

celorepubliková i zahraniční

„ Dnešní pomoc je půjčkou do budoucna. “

Dětský ranč Hlučín je…
Hipoterapeuticko – sportovní centrum - biopsychologický model.
Nestátní nezisková organizace s celorepublikovou i zahraniční působností
se sídlem v Hlučíně.
Člen mezinárodní organizace MEDICINA ALTERNATIVA INTERNATIONAL ve spojení
s OPEN INTERNATIONAL UNIVERSITY.

Jediné zařízení tohoto typu na světě.
Bezbariérové centrum poskytující smysluplné využití volného
času dětí, mládeže, dospělých a to jak zdravých,
tak handicapovaných.
Místo s protidrogovou a protikriminální činnosti.
Provoz, činnost a výstavba areálu ranče o rozloze 12,4 ha
se realizuje na pozemcích pronajatých městem Hlučín.
Hlavním posláním je integrace zdravotně postižených do společnosti
nepostižených.

Místo, kde děti jsou vždy na prvním místě.

Zabezpečení provozu a výstavba je z 95% realizováno jen a jen z finančních
a materiálových darů za pomoci brigádníků. Dále také za přispění rodičů dětí
organizovaných na ranči, sponzorů a všech těch, kterým není lhostejný osud tohoto
ojedinělého a nenahraditelného centra.

Originalita centra
Originalita a jedinečnost projektu spočívá v tom, že v jednom okamžiku se nachází
v areálu ranče na jednom místě vedle sebe jak zdraví, tak i nemocí postižení
spoluobčané v širokém věkovém spektru s různým zdravotním postižením.
Handicapovaní zaměstnanci chráněných dílen i přes svůj zdravotní stav zabezpečují z 90 %
provoz areálu. Vyrábějí i speciální předměty k dalšímu využití. V bio zahradě pěstují
nezávadnou zeleninu. V Dětské rehabilitační ZOO pečují o zvířata a drůbež sloužící
k rehabilitaci jemné motoriky. Pomáhají při hipoterapii a volnočasových aktivitách.
Svou práci překonávají sami sebe a tím dokazují, že i se zdravotním handicapem se
dá žít a navíc být užitečným.

První navázání spolupráce
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

† 62 let
†

Praha 1996
Olga Havlová
První dáma Československa a manželka
československého prezidenta Václava Havla.
Zakladatelka nadace Výboru dobré vůle.

11. 7. 1933 – 27. 1. 1966

Posláním nadace je pomáhat lidem,
kteří pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální
stav se těžko včleňují do společnosti zdravých
a nemohou se bez pomoci druhých sami
o sebe postarat.
Vedení dětského ranče v roce 1996 osobně
navštívilo paní Olgu s žádosti o pomoc
při výstavbě nového centra pro
handicapované děti. Paní Olga se živě zajímala
o projekt a podklady pro výstavbu. Slíbila
a nabízela svou pomoc. Chtěla se do Hlučína
brzy, co nejdříve na ranč podívat. Zajímalo
ji místo stavby a chtěla si jej prohlédnout.
Vedení ranče s ní bylo ve stálém kontaktu.
Návštěvu již vykonat nestihla. Věříme,
že se nás dívá zhora a drží ranči palce.
Paní Olgo, nikdy na Vás nezapomene.
Děkujeme za důvěru.

Dávná historie – začátek 1998

Bývalá zemědělská usedlost

Děti na prvním místě…

Dobrá adresa
Na dobré adrese v Hlučíně sídlil před rokem 1998 Dětský ranč.
Místo, dobře situováno s výhledem brzké demolice polozbořených objektů
a likvidace velkého množství volně pobíhajících hlodavců po okapech
a objektech.
Po té měl být k dispozici dětem pro výstavbu nového ranče.
Nakonec bylo vše jinak….….
Za podivných okolností přebral lokalitu někdo jiný.
Proč ne,…

Opakovaně dobrou adresu navštívil i Ing. Josef Lux…
Poděkování tam nahoru…

Ing. Josef Lux
Ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL.

1. 2. 1956 – 21.11.1999

Vzácný člověk jakých se nenajde na světě
mnoho.
Když byl požádán vedením ranče o pomoc
vybudovat zařízení pro všechny děti, tak
neváhal ani chvíli. Velmi rychle se stal duší
projektu. Byl aktivní a nemluvil nadarmo.
Co slíbil, tak také splnil. Dvakrát osobně ranč
navštívil. Vždy přivezl novou naději a ranč
posunul kupředu.
Odešel bez rozloučení, ale jeho odkaz stále žije.
Někteří, co měli možnost se s ním setkat,
tak viděli a slyšeli jak učí děti zpívat jeho
oblíbenou písničku “Ach synku, synku.“
Dodnes si vybaví jeho sytý muzikální a
rozvážný hlas.
Děkujeme Bohu, že byl.
Ranč za něj pokračujeme dál.

Ukončení nájmu

Zhmotnění myšlenky

Polodrahokam Záhněda

1995

V roce 1995 byla v Chrámu Svatého Víta na Pražském hradě sloužena mše svatá.
Pro Dětský ranč Hlučín ji sloužil Kardinál PhDr. Miloslav Vlk.
Objemný kámen – polodrahokam Záhněda byl nalezen při výkopu v Hlučíně.
Po rozřezání a vybroušení byl do něj vytesán letopočet 1995. Takto upraven byl převezen
do Katedrály. Po celou dobu mše svaté zaujímal čestné místo vedle obětního stolu.
Ten pak požehnal pan Kardinál Vlk.
Požehnal jej coby myšlence, která by se měla, v budoucnu zhmotnit
a díky lidem dobré vůle vystavět nový Dětský ranč.
Zařízení, které by mělo sloužit všem dětem a dospělým a to bez rozdílu.

Chrám Svatého Víta v Praze

PhDr. Miloslav Kardinál Vlk

2005

Smlouvy o pronájmu pozemku

Pozemek pro výstavbu dětského ranče

31. března 1999

Když se spojí
láska, klid, mír, porozumění, dobrá vůle i ochota
pomoci potřebným
a
když se odloží nenávist, zloba, lež, krádeže,
pomluvy, poškozování, zabíjení a podrazy,
tak
pod andělskými křídly a s požehnáním božím se
podaří neskutečné.
Zhmotnit myšlenku = přímo zázrak.
Láska a pokora je nevětší dar.
„ Prosím, ochraňujme si je.“

Za úžasné děkuji Vám mnohým.
Vám, co jste byli i
Vám co jste.
Přijímám všechny a všechno co se stalo i co se událo.

Nelituji, karma je zdarma…
Josef Dudek

Začátek svépomocné výstavby ranče

Výstavba dětského ranče 1999 – 2005, 1. část

Začátek
1999

Kolbiště
2000

Venkovní terasa

Rehabilitační kopec

Učebna, soc. zař.
2001

Chráněné dílny

Parkoviště

Dětská zahr., rehab. chodník
2002

Chráněné dílny – nářaďovna

Správní budova

Nástupní rampa-hipoterapie

Chráněné dílny, velký skleník

Altán u parkoviště

Seník

Hlavní vjezd – zpevnění
2003

Krytá hala

Pyramida

Dětské rehabilitační ZOO

Sluneční kopec

Skleník - chráněná dílna

Nové pastviny

Dětský koutek
2004

Malý výběh – Pony

Venkovní gril
2005

Stáj nová

Venkovní posezení I.

Venkovní posezení II.

Svépomocné stavby
Výstavba správní budovy, stájí, zoo, chráněného pracoviště, zahrady,
kryté haly, seníku, skleníků, učebny, Dětské rehabilitační zahrady a
terénní úpravy byly provedeny jen z darovaných materiálů a financí
sponzorů a za bezplatné pomoci brigádníků.

Poděkování patří Vám:
IP systém a.s. Olomouc, Carman s.r.o. Hradec nad Moravicí, Cihelna
Hlučín, Techfloor s.r.o. Otice, Štěrkovny Dolní Benešov, Severomoravské
plynárny, a.s. Ostrava, ACA Hlučín, Tchas Ostrava, SATJAM, s.r.o.,
Presbeton a.s. Olomouc a také všem brigádníkům.

Další stavby a činnosti
Ranč provozuje…
Správu DRH:

řízení spolku, ekonomiky, údržbu,
rekonstrukce, výstavbu areálu a
pořádání akcí sportovní
i humanitární

Chráněné dílny:

zaměstnávání občanů se zdravotním
postižením

Hipologii:

chov koní pro hipoterapii, parasport,
sport dětí a mládeže

Hipoterapii:

léčby handicapovaných dětí, mládeže a
dospělých za pomoci koní různých
plemen
Medinu Alternativu Czech - Dětský
ranč Hlučín alternativní léčby (DMO,
RS, Autismus a další diagnózy)

Canisterapii:

léčbu pomoci pejsků

Dětskou rehabilitační zoo:

chov domácích zvířat a drůbeže
určených k léčbě jemné motoriky a
psychiky

Dětské integrované hřiště:

lanové centrum, amfiteátr, pískoviště,
tematická zákoutí a altán pro akce

JK - jezdecký klub:

sportovní ježdění nepostižených,
voltiž, parkur, drezuru a western

JK - parasport:

sport handicapovaných, paravoltiž
a paradrezuru

Vzdělávání:

výuku jízdy na koních, školení
hipologů, terapeutů a exkurse

Rekondiční ježdění:

rekreační ježdění – vožení na koních
a ponících

Catering:

stravování, oslavy a setkávání s
občerstvením

01 - Správa spolku

Administrativní budova

Správa spolku zajišťuje:

financování spolku,

výstavbu areálu,

údržbu areálu,
výrobu,
chov zvířat,
krmivo a stelivo,
pěstitelství
pořádání akcí,
zaměstnávání,
terapie a výuky…

02 – Chráněné pracoviště
Zaměstnávání spoluobčanů se zdravotním postižením různého typu. Práce v oborech
pěstitelském, rukodělném, chovatelském ve výrobě upomínkových předmětů, zaplétání lan
a odlévání svíček. Dále pak provádění běžné údržby areálu a úklidové činnosti.

Výroba odlévaných svíček

03 – Hipologie
Chov koní, oslíků a poníků pro výkon hipoterapie. Dále pak k volnočasové aktivitám dětí,
mládeže, ale i dospělých – parasport a sport.“

Protidrogová a protikriminální prevence „ kdo si hraje, nezlobí…“

04 – Hipoterapie
Hipoterapie, léčba fyzicky, mentálně, smyslově postižených i poúrazových stavů pomoci
koní. Podstatou léčby je využití tepla a přirozeného pohybu koně s jeho typickým
chůzovým mechanismem, jako motorického vzoru, kterému se pacient přizpůsobuje.
Při výkonu jsou zapotřebí nejméně dva pracovníci - fyzioterapeut a hipolog.
Výkon hipoterapie indikují lékaři. U rekondice není nutné doporučení.

05 – Canisterapie
Léčba pomoci psů. Vhodná pro jedince s psychickými problémy a motorikou.

06 – Dětská rehabilitační zoo
Zoo je určeno k rehabilitaci jemné motoriky rukou. Děti obdrží granule, které vybírají
z dlaně a těmi postupně krmí zvířátka v jednotlivých výbězích. V těch se chovají krůty,
slepice, kohouti, kačeny, kozy, ovečky, králíci, morčata, ale také lamy. Kontakt a hlazení
zvířat se blahodárně projevuje na psychice dětí. Uklidňuje a snižuje agresivitu.
Děti se učí poznávat zvířata a jejich život.

Autistický dvorek
Kontakt dětí se zvířátky a zklidnění před hipoterapií.

2017

07 – Dětské integrované hřiště

Pískoviště pro vozíčkáře

Houpačka pro vozíčkáře

Ostrov Houpačkov

Poštovní ostrov

Opičí ostrov

Ostrov moudrosti, vědění a umění

Ostrov hojnosti

Ohňový ostrov - centrální ohniště

Pirátský ostrov

Hradištní ostrov

Jezerní ostrov

Opičí ostrov

Hasičský ostrov

08 – Dětská rehabilitační zahrada Svět
V dětské rehabilitační zahradě jsou umístěny expozice světadílů.
Sluneční pahorek s chodníkovou spirálou. Chodníček je určen dětem chodících o berlích
nebo využívají invalidní vozík, či chodítko. Zdravé děti vybíhají na jeho vrchol přímo.
Je tomu proto, že všechny děti mají právo vidět svět zhora.
Slovanský ostrov. Historie našich předků se stavbou zemnice a strážnice.
Přírodní kořenová čistička vody. Praktická ukázka čistění a filtrace znečistěné vody.
Bazénky s kamínky různých frakcí. Hrbolatý chodník je určen k akupresuře chodidel.
Afrika - pyramida je vhodným doplňkem pro relaxaci dětí i dospělých, ale hlavně
ke zklidnění autistických dětí.

Světadíl Afrika – relaxační pyramida

Strážnice

Obydlí - Zemnice

Ohniště - Slovanský ostrov

Sluneční pahorek se spirálovým chodníkem
Kořenová čistička vody

Světadíl Amerika

Světadíl Asie

Světadíl Evropa

Sluneční labyrint - bludiště

09 – Sport JK
Původním záměrem ranče byla jen hipoterapie handicapovaných dětí. Časem se ukázalo,
že přítomnost zdravých dětí s postiženými působí blahodárně. Začala se trénovat
voltiž a další jezdecké disciplíny. A tak byl založen jezdecký klub. První koně, jakož i další
byli ranči darováni. Těm prvním byl zachráněn život, protože se vyhnuli vývozu do
zahraničí na maso. Našli se lidé, kteří dobrovolně trénovali a to bez jakékoliv odměny.

Mezinárodní westernové závody

10 – Parasport
V roce 1997 se stal ranč 1. centrem a zároveň kolébkou parasportu
handicapovaných - jezdectví v České ČR. 18. září 1999 se konaly
v Hlučíně 1. oficiální závody v paravoltiži a také i 1. mistrovství ČR.
Zde tak započala éra paravoltiže a paradrezury. První pravidla, metodika a cviky byly
sestaveny a sepsány na DRH.

Rozhodčí závodů R. Dudková

Poděkování
Děkuji Vám, Vám všem dobrovolným, neplaceným spolupracovníkům.
Wittasskové Monice
vedoucí JK za vedení klubu, výuky, tréningy a koordinace činností.
Dominíkové Janě, Jindřichové Haně, Lhoťanové Pavlíně,
Romanové Silvii, Štěpaníkové Andreji, Buschové Kateřině,
Wittasskové Janě, Bestové Daně, Adamovské Lucii,
Adamovské Adéle, Adamovské Adrianě, Dudkovi Josefovi
a Schwarzovi Antonínovi
za reprezentaci JK DRH, trénované jezdce a sportovní výkony.

Někteří lidé,
zvládnou vše a více…

11– Vzdělávání
Středisko, ve kterém se provádí výuka jízdy na koni pro nečleny jezdeckého klubu. Dále
pak školení pro rekvalifikaci sociálních pracovníků. Jsou to i exkurse a komentované
prohlídky dětských, ale i dospělých skupin.

Exkurse dětí MŠ

NOVINKA – od 30. září 2018
Podzim u koní na ranči – výuka s 1 denním pobytem.
Novinka je určena dětem od 6 let se zájmem o zvířata. Zájemcům je dána možnost se starat
o koně a naučit se i základům ošetřování a zacházení s těmito zvířaty. Mohou se teoreticky i
prakticky osobně seznámit také i ostatními obyvateli Dětské rehabilitační zahrady.
Vyzkouší si krmení a čistění oslíků i ostatních zvířátek a drůbeže.
Cílem dne je také se povozit, ale se i naučit základům ježdění na koních. V jedné skupině je
maximálně 5 dětí. O tu se po celý den stará cvičitel a instruktoři.
Mají i možnost si pohrát a zaskotačit na dětském hřišti.
Pitný režim a stravování je zabezpečeno po celý den.
Je pamatováno na stravovací problémy a bezlepkovou dietu.

12 – rekondiční vožení na koních

Volnočasové aktivity
Ozdravné a relaxační celodenní pobyty.
Vožení dětí i dospělých na koních za pomoci hipologa v kryté jezdecké hale nebo kolbišti.
Společné výlety dětí MŠ a seniorů.

Dětské nedělní hry

Výstava psů

Agility

Country rancho festival 2. ročník

Bambiriáda 2005
Motto: ,, LETIŠTĚ HLUČÍNSKO ’’

Místo konání:
Dětský ranč Hlučín pátek 27. 5. 10-18 hod., sobota 28. 5. 10–18 hod.
PROGRAM: ● přehlídka zájmových kroužků ● prezentace hasičů, policie a záchranné
služby ● činnost sdružení dětí a mládeže ● dětský parlament ● exhibice na koních ●
ukázky indiánského táboření, her a sportů ● ukázky moderních tanců ● střelecká
soutěž ● mažoretky ● dětský kabaret ● prezentace studio NENUDO ● šermířská
skupina KELTIK ● ukázky práce leteckých modelářů ● vystoupení MŠ Šilheřovice ●
kynologický svaz Hlučín ● ,,Děti dětem - školy školám’’ ● Velká výtvarná soutež
Barevný svět
DOPROVODNÉ AKCE ● voltiž - akrobacie na koních ● seskoky padákem ● Agility - pes,
přítel člověka ● Dětský ranč zlevněná jízda na koních ● ukázky létání
letecko- modelářského kroužku z Hati.
AKCI POŘÁDÁ: Dětský ranč Hlučín

Vánoční akce

Farmářské trhy

Trakéni
Čarodějnice

Příměstský tábor s koňmi

Výuka jezdění na koních

Táborový oběd

13 – Catering
Podkova, Kruhový altán se 75 místy, Venkovní terasa a Stodola jsou místa, kde si mohou
návštěvníci odpočinout a se občerstvit. Jídlo je připravováno z vlastních výpěstků zeleniny
a koření. Vše bez chemického ošetření a umělého hnojiva. Dále pak z domácích vajíček
z chovu slepic v Dětské rehabilitační zoo.
Jídlo neobsahuje lepek. Uzeniny jsou v BIO kvalitě s vysokým obsahem masa nad 93%.

Nabídka občerstvení

Oslavy a svatby

Napsali o ranči…

Lidská zloba, nenávist, závist a bezohlednost nezná mezí.
Komu vadila zvířata v zoo, co tím kdo sledoval, komu chtěl ublížit?
Neznámý pachatel 26. srpna 2007 a 26. srpna 2008 otrávil zvířata a drůbež v Dětské
rehabilitační zoo.
Poprvé jich uhynulo 6 a všechna drůbež. Podruhé vše, co bylo živé…
Obyvatelé zoo sloužili k léčbě jemné motoriky rukou. Děti s onemocněním jemné
motoriky a uchopováním vybírají prstíky ze svých dlaní granule a těmi postupně krm
zvířata a drůbež. Zdravým jsou pro radost a poznání.
Nikdo nedokázal plačícím a to ne nejen dětem vysvětlit proč???
Proč policie v obou případech pachatele nedopadla?
Co jediné bylo jisté, je jen to, že byla otrávena jedem na hlodavce, to
prokázala provedená pitva.
Klidnou, nenechala tato otřesná zpráva, ostravskou zpěvačku

Věru Špinarovou.

Nezaváhala ani chvíli býti užitečnou. Za pomoci kamarádky, redaktorky ČR Ostrava
Dagmar Misařové a dalších dobrovolníků,“ lidí dobré vůle“ v areálu ranče za
doprovodu kapely svého syna Adama Pavlíka zpívala lidem, kteří ji chtěli poslouchat
a zažehnat smutek a beznaděj.
Pomoc přijel podpořit i chlapecký pěvecký sbor.
Všichni hráli ze všech sil a bez nároku honoráře.

Z výtěžku byly zakoupeny a instalovány kamery hlídající ranč.

Ostrava 2017

22. 12. 1951 – 26. 3. 2017

Odešla Věrka.
Do hudebního nebe se dnes 26. března 2017 uchýlila výjimečná, malá,
velká žena, úžasná zpěvačka s fantastickým hlasem a jiskrou v oku,

Věra Špinarová.

Kamarádka, připravena pomoci tam, kde je zapotřebí.
„ Neměla srdce z kamene,
ale srdíčko plné lásky, něhy a citu.“
Pro ranč Věrka nikdy neodešla.
Je zde stále a navždy zůstane s rančem spjata.
Nechť Věrko Tvá hvězda o stále září.
Děkujeme, děkujeme, že jsi byla.
Děkuji i já.
Díky za tvou pomoc a to,
že jsem měl to obrovské štěstí,
Tě osobně poznat.
j. d.

Andělka Zuzanka - ochránkyně všech dětí, slušných lidí a zvířat na ranči.

Ve čtvrtek 3. května 2018 v 15.30 hodin odešla do koňského nebe

RICKY STAR
Nádherná sněhobílá pony Ricky naučila jezdit stovky dětí.
Na svém hřbetě odvozila tisíce dětí.
Na nebeskou pastvinu odešla nedobrovolně.
Onemocněla díky nezodpovědným lidem, kteří ji překrmili čerstvými rohlíky.
I přes prosby personálu, jak ústní i písemné tento zákaz nekrmit, porušili.
Ricky, čerstvé pečivo neodmítla a na to doplatila.

Dětem a ne jen těm z ranče nyní moc schází.
Její odchod zarmoutil všechny, co s ní měli co do činění.
Slzičky neuronily jen děti…

Návštěvnost ranče 2017
Děti:

školy
volnočas
volnočas

2247
5084 - rekondice
2950 - bez služeb

Hipoterapie:

soukromá
zařízení

413
163

Dospělí:

volnočas
OZP
senioři

8088
127
444

Počet dětí do 3 let není evidován.

Kdo si hraje, nezlobí…

Nevšední, vzácná návštěva 15. května 2018

Ivana Zemanová
Manželka prezidenta České republiky a první dáma České republiky na
návštěvě Dětského ranče Hlučín.

Přivítání se zaměstnanci ranče

Prohlídka Dětské rehabilitační zahrady

Setkání s dětmi
15. května 2018 navštívila Dětský ranč Hlučín paní Ivana Zemanová
manželka prezidenta ČR. Se zájmem si prohlédla a seznámila s provozem
jediného zařízení tohoto typu na světě. Návštěva proběhla v nádherné
a přátelské atmosféře. Vedení a zaměstnanci vyslechli obdiv
a poděkování jak záslužnou práci vykonávají…

Pozvání

Chybička se vloudila. Pan, jméno a příjmení je v pořádku. Setkání, tak to
bylo úžasné. Děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
Všem dlouhodobým zaměstnancům za poctivě, zodpovědně a výborně
vykonávanou práci a to ne jen pro ranč.
Z celého srdce děkuji

Jaromír Hermann

Antonie Fojtíková

Antonín Schwarz

Antonie Fojtíková a Jaromír Hermann
jsou již řadu let zaměstnáni v chráněné dílně. Mají své zdravotní i osobní problémy,
ale také pracovní omezení. Lidé na pravém místě. Handicap pro ně není problémem.
Pro ranč jsou obrovským přínosem, velmi žádoucí a na své pozici nenahraditelní.
Prostě lidsky naprosto nepostradatelní. Naučili se vykonávat nové, kdysi pro ně
neznámé profese a jsou dnes vedoucími pracovníci. V současné době zabezpečují
denní provoz. Práci rozumí a umí i fyzicky pracovat. Jejich flexibilita je úžasná.
Ranči dávají víc, než jen zákonem stanovenou denní pracovní dobu.

Antonín Schwarz
zástupce předsedy spolku a obchodně technický ředitel.
Na ranč přijel jen předat za jejich bývalou firmu darované věcné ceny pro cvičence
celorepublikových voltižních a paravoltižních závodů pořádaných na ranči.
Zanedlouho se objevil znovu s žádostí pracovat na ranči. Nadchla jej humanitární
činnost, práce s dětmi v neziskovém sektoru a pomoc potřeným.
Cizí pro něj není fyzická práce, vymýšlet nové, zúčastnit se tréninků a akcí s dětmi.

Bez těchto lidí by to tedy na ranči nešlo!

Peníze???
Tak o tom něco ví, řemeslník – truhlář, pan

Josef Kladiva.
Jako jediný občan z Hlučína, dlouhodobě a již od počátku budování ranče pomáhal při
jeho výstavbě. A ani nyní od bezplatné pomoci neupustil. Stále má na ranči, hlavně na
dětském integrovaném hřišti dost práce. Není to jen hřiště. Za Dětskou rehabilitační
zahradu, či podloubí se nemusí stydět, je to výborně odvedená práce. Ne zřídka dodává
svůj vlastní materiál řezivo a přepravu. Vše ku prospěchu dětí. Je pravdou, že se musí
hodně otáčet, aby sebe a své pracovníky uživil. I přesto nikdy svou pomoc neodmítnul.
A ne, že toho bylo málo. I když mu byly nabídnuty peníze, tak je nikdy nevzal s tím
„ Je to přece pro děcka a musí to být bezpečné“. Je zvláštní a vzácné, že k ranči nemá
žádné vazby. Ani děti, které by ranč využívaly. Je to jen lidskost, ne bezohlednost, je to
chuť pomoci potřebným.
Pane Kladivo, jsme všichni moc rádi, že jsme Vás ve svém životě poznali.
Za všechny zaměstnance a děti, které rančem prošly a ještě projdou, děkuji.
j.d.

Děti na prvním místě

Poděkování

Lidé dobré vůle,
Vám
příznivcům za Vaší pomoc při zrodu ranče přijměte prosím náš
obdiv.
Za spolupráci,
finanční dary, materiál, rady a podporu
jménem všech našich dětí i dospělých patří
Vám,
firmám a organizacím i nejmenovaným obrovské
děkuji.
Město Hlučín
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
Nadač. fond I. Zemanové
Lesy ČR s .p.
AutoCont CZ a.s.
KaP system s.r.o.
CARMAN a.s.
MAS Hlučínsko
TOI TOI-sanit. systém
IP systém Olomouc, a.s.
ABBAS, a.s.
LR Cosmetic Ostrava
Ing. Aleš Buksa
Česká unie sportu
JUDr. Gert Wanderburg
PRESBETON Nova, s.r.o.
JAFHOLZ s.r.o.
Řízení letového provozu, s. p.
JUDr. Plačková Magda
ACA autocentrála s.r.o. Hlučín
TOI TOI spol. s r.o.
TEMAR spol. s r.o.
MORYS s.r.o.
Knihařství DANDY
Ing. Rudolf Gogolín
OSSTO PLUS
ZAPA beton
CETRIS Hranice, a.s.
Své vlastní peníze, práci a čas, aby ranč přežil a neskončil,
darovali a my jim tímto děkujeme:
Mgr. Pavera Herbert
Mgr. Navrátil Zdeněk
Hloušek Josef
Ing. Bujnochová Barbora
Rodina zakladatele projektu

Ing. Krejza Petr
Ing. Vitásková Alena
Zeman Rostislav
Bc.Racková Věra
Antonín Schwarz DIS.

Za neskonalou výdrž a opakovanou pomoc
finanční i materiál všeho druhu Vám děkujeme.

ČERNÁ LOUKA s.r.o.

Děkujeme všem, děkujeme…
Je nádherné spolupracovat s lidmi,
kteří nemyslí jen na sebe.
Jejich projev dobré vůle dodává potřebným pocit
jistoty,
že na svá trápení a bolest nejsou sami.
Že je zde někdo, kdo pomáhá vidět krásné příště.
Bez Vaší pomoci by nebylo možno vykouzlit úsměv
a vyrovnat vrásky obdarovaných.
Bez Vaší pomoci bychom stavěli jen
vzdušné zámky.
S Vaší pomoci stavíme
skutečnost.

Díky, že jste.

Děti na prvním místě

Chceme vylepšit pro všechny
Rok 2017, který ranči nepřál… a co by se již nemělo opakovat.
Ukázal nepochopení a zlo ve své plné síle. Nechal prožít prohry, slzy, smích i úsměvy.
Podrazy, zklamání, nehojnost i poznání. Rozchody, vážné nemoci a ztráty nejdražších.
Přinesl současně i solidaritu a pomoc.

Opravit a zlepšit bezpečnost provozu a zdraví dětí a handicapovaných!!!

1. Krytá víceúčelová hala-vážný bezpečnostní problém…
a. Rekonstrukce pláště
b. Výměna povrchu písku – podlahy
c. Dokončení tribuny
d. Opravit a vyměnit dlažbu
e. Vyměnit vstupní vrata
f. Vyměnit stávající osvětlení
g. Vyměnit poškozenou lambrínu

2. URGENTNĚ oplotit pozemek, který má DRH pro svou
činnost pronajat městem Hlučín.

Žádost o oplocení byla podána na podatelnu města dne 30. 7. 2018.
3. července 2018 neznámý pachatel rozpojil a vyvrátil tyče elektrick.
ohradníku. Koně pak utekli na komunikaci a dále do parku a města.
Policii a hasiči byla zastavená veškerá doprava. Hrozilo zranění jak
zvířat, tak lidí.
Pozemek je kompletně bez oplocení a tak v různých místech ne jen
v nočních hodinách vstupují dovnitř, bezdomovci a zloději. V zadní
části areálu opalují večer kabely a dělají ohníčky.
Noční ostraha se bojí vykonávat noční hlídání - služby, protože se
obávájí napadení a své zdraví.
Vedení DRH se podařilo od výrobní firmy na zakoupení oplocení získat
Velmi nízkou cenu s tím, že zbytek odsponzorují. Rozpočet byl městu
písemné podobě předán...
Vedení ranče se bojí o zdraví zaměstnanců, dětí, členů jezdeckého
Klubu a návštěvníky areálu.

3. Dokončit dřevěný obklad budovy – správy DRH
4. Dokončit bezbariérovou dlažbu u ZOO a haly
5. Dokončit dětský amfiteátr
6. Zhotovit vrátka a schůdky pro vstup dětí ke zvířátkům
do výběhu v Dětské rehabilitační ZOO.
7. Zhotovit venkovní sportovní nářadí na integrov. hřišti
8. Vyřešit mokrou pobytovou verzi
9. Zhotovit zbylou část podloubí k hipoterapii
10. Zhotovit dětská WC u haly pro děti z MŠ
11. Rozšířit bezpečnostní kamerový systém
12. Opravit stávající nástupní rampy pro handicapované
při hipoterapii
13. Zrekonstruovat světadíl Evropa - zahrada

BUDOUCNOST PRO VŠECHNY- ETAPY
1. Etapa – výstavby a provozu byla ukončena 31. prosince 2010
Za 10 let bylo vystavěno a provozováno jediné dětské hiporehabilitační zařízení tohoto typu na
světě s celorepublikovou i zahraniční působností. DRH může ve svých objektech
a prostranstvích vykonávat jak odbornou, tak i humanitární činnost. Kapacita je dostatečná
a tak se může zvýšit objem služeb. Co schází, je estetičnost. Handicapované děti si zaslouží mít
příjemnější prostředí a soukromí.

2. Etapa – výstavby a provozu a rozvoje započala 1. ledna 2001
Tato je zaměřena na dostavbu a vylepšení stávajícího prostředí. Dále pak na výstavbu
diskrétních míst, rozšíření rehabilitace a centra vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže.
1. část projektu se nazývá CIDRA – hipologie.

2. část projektu se nazývá ZUZANKA – rehabilitační zařízení.

Jména projektu byla vybrána dle dvou bytostí, které začaly svou činnost na dětském ranči
Hlučín ve stejném roce. Obě dvě také odešly na onen svět ve stejném roce.

Budoucnost - projekty pro všechny. „Nejen dětem chceme vylepšit“

Nabídky služeb
1. hipoterapie – léčba pomoci koně
2. rekondiční vožení dětí a dospělých 3. pobyty - bez ubytování
4. stravování
5. výuky jízdy na koních

soukromá
organizace
skupiny

JK jezdecký klub
družstva: dětí - voltiž, pony, drezura a western
dospělých – Anglie a western
parasport – sport handicapovaných

Akce:
dny dětí
nedělní hrátky
jezdecké závody
výstavy
exkurse
rodinné oslavy
firemní akce
Provoz celoroční:

595 043 033 - vedení DRH
605 249 316 - stáj
ranc@detskyranc.info

Irenka - 5 let

ZÁVĚR
Přál bych si, aby v každé vesnici a městě byla zřízena
obdobná zařízení jako náš Dětský ranč.
Areál, ve kterém si mohou děti v bezpečí hrát
a smysluplně vyplnit svůj volný čas.
Je to přece ta nejlepší prevence
v boji s kriminalitou
a negativními závislostmi
a vším nedobrým, co dětem škodí.

Když si děti hrají, nezlobí.
„ Je to tak jednoduché “…

Josef Dudek

