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O nás
JK Vladykův Dvůr se od roku 2007 věnuje vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie
koní a environmentální výchovy. Naše stádo tvoří 17 koňských osobností, kteří pomáhají dětem nahlédnout do „ koňského
světa“ a dozvědět se tak zároveň i něco o sobě samých.
Od roku 2009 jsme členy České hiporehabilitační společnosti a věnujeme se jednomu z oborů hiporehabilitace – Aktivitám s
využitím koní (AVK).
Jedná se o metodu speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako
prostředku k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.
V roce 2013 splnili další 4 naši koně specializační zkoušky pro výcvik v hiporehabilitaci, máme tedy nyní 13 koní s licencí ČHS
pro hiporehabilitační koně, což je největší počet koní s touto licencí v jednom středisku v celé republice.

Cíle
Naším hlavním cílem je vzdělávání dětí a mládeže s využitím alternativních metod při práci s koňmi, etologie koní a
environmentální výchovy. Zaměřujeme se na hiporehabilitaci, a to především na Aktivity s využitím koní. Jedná se o metodu
speciální pedagogiky, sociální pedagogiky a práce, která využívá kontaktu s koněm a interakce s ním jako prostředku
k motivaci, aktivizaci, výchově a vzdělávání lidí se zdravotním postižením a specifickými potřebami.

Cílové skupiny
Našimi cílovými skupinami jsou děti od 4 do 15 let, mládež od 16 do 26 let, ale i dospělí z běžné populace. Do těchto skupin
integrujeme osoby s mentálním postižením nebo specifickými potřebami.

Naše činnost
Celoroční aktivity
Hiporehabilitace - aktivity s využitím koní
Kroužek přirozené
Relaxační ježdění
komunikace s
Prázdniny s koňmi
dospělých
koňmi

Vzdělávací Jednorázové
akce
akce

HIPOREHABILITACE – AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ

Kroužek prirozené komunikace s konmi
Jednou z našich nejdůležitějších aktivit v rámci hiporehabilitace je náš Kroužek přirozené komunikace s koňmi. Pravidelně se ho
účastní více jak 90 dětí týdně ve věku od 4 do 18 let.
Kroužek je koncipován pro děti z běžné populace bez specifikovaných nároků na fyzické nebo psychické schopnosti, či
zkušenosti s koňmi a do jejich skupin jsou integrovány děti s mentálním postižením.
Celý program výuky jsme sestavili z výběru toho nejlepšího ze všech metod výchovy a výcviku koní na etologickém základě,
které jsme dosud poznali. Tyto poznatky jsme obohatili o své zkušenosti a pokusili se je zjednodušit pro chápání dítěte.

Kůň je z hlediska dítěte obrovské nádherné zvíře, které je pro něj symbolem síly, rychlosti
a – klamně – i odvahy.
Chce se ho dotýkat a jezdit na něm.
Aby to pro něj bylo bezpečné a beze strachu, musí se toho hodně naučit.
Při tomto procesu získává dítě také mnoho sociálních dovedností, jako třeba schopnost empatie, spolupráce a tolerance.
Celkově je velmi významně posilována schopnost prosadit se, čímž se dětem zvyšuje sebevědomí a sebehodnocení.
Možnost hrát si s koněm nebo dokonce jezdit na něm je pro děti obrovskou motivací k tomu, aby se naučily překonávat
spoustu překážek, kterým se v běžném životě třeba raději vyhnou. Někdo potřebuje překonat strach, jiný se naučí
spolupracovat ve skupině, další se posune vpřed ve schopnosti vcítit se do jiného tvora.

Prázdniny s konmi
Letní prázdniny byly zaplněny pěti turnusy akce „Prázdniny s koňmi“, které úspěšně pořádáme už sedmým rokem. Děti tak
měly možnost naučit se i věci, na které v průběhu školního roku není tolik času a užít si toho „svého“ koně mnohem více –
třeba si s ním i zaplavat.

VZDELÁVACÍ AKCE
V loňském roce se podařilo uspořádat několik velmi zajímavých a na informace i zážitky bohatých vzdělávacích akcí.
Povedlo se nám zorganizovat dvoudenní seminář pro pedagogické a sociální pracovníky o „Využití přirozené komunikace s
koňmi při práci s dětmi v Aktivitách s využitím koní“. Tato akce proběhla velice úspěšně a vzbudila obrovský zájem ze stran
odborné veřejnosti.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Rok 2013 byl opět bohatý na zážitky z úspěšných akcí. Pomáhali jsme při pořádání Dětských dnů v Roudném a Vidově, kde jsou
naši koně jedním z nejoblíbenějších stanovišť. Uspořádali jsme turnaj o klubového Kentaura, kde děti prezentovaly svoje
dovednosti při práci s koňmi ve dvou disciplínách – ze země a ze sedla. Pro členy klubu jsme uspořádali fotografickou soutěž „
Fotoequus“.
Nemohli jsme chybět ani na akcích Svatý Martin, které pořádá obecně prospěšná společnost Pansofie v Českých Budějovicích a
také Obecní úřad Roudné. Dospělí přivítali nový rok výletem na Nedabylský vrch a malé děti zase ocenily možnost oslavit
s koňmi vánoce.

PREHLED AKTIVIT KONANÝCH V ROCE 2013

CELOROČNÍ AKCE
Název akce

Obsahové zaměření

Cílová skupina

Kroužek přirozené komunikace s
koňmi

Celoroční činnost, Aktivity s využitím koní, environmentální
výchova, teoretická část - etologie a biologie koní, hry, soutěže

Děti od 4 - 18 let, děti s mentálním
postižením

Akce "Prázdniny s koňmi" (5 x 5 dní)

Aktivity s využitím koní, teoretická část - etologie a biologie koní,
hry, soutěže, zážitková pedagogika

Děti od 4 - 18 let, děti s mentálním
postižením

Akce "Nedělní zdravotní procházka s Pomoc koním se zdravotním handicapem, aneb na koních se nejen
koňmi" (8x)
vozíme, ale rádi jim i pomůžeme

Děti od 10 - 18 let

Úklid výběhů - práce šlechtí, aneb pro koně musíme i něco udělat,
nejen si s nimi hrát

Děti od 8 - 18 let, dospělí

Název akce

Obsahové zaměření

Cílová skupina

Akce "Nový rok s koňmi"

Oslava nového roku výstupem s koňmi na Nedabylský vrch

Děti od 5 - 18 let, dospělí

Akce "Dětský den" (2x)

Zážitek z jízdy na koňském hřbetě, soutěže, animoterapeutický
úvod, propagace přirozené komunikace s koňmi

Děti od 2 - 15 let

Účast na akci "Zelnobraní"

Zážitek z jízdy na koňském hřbetě, prezentace naší činnosti

Děti od 2 - 15 let

Soutěž "Kentaur"

Soutěž s využitím znalostí a dovedností v přirozené komunikaci s
koňmi

Děti od 5 - 18 let

Akce "Svatý Martin" (2x)

Kůň v hlavní roli v pohádce pro děti

Děti od 2 - 8 let, veřejnost

Akce "Vánoce s koňmi"

Oslava Vánoc spojená s nadílkou dobrot pro koně

Děti od 5 - 18 let, dospělí

Akce „ Fotoequus“

soutěž o nejlepší fotografii našich koní

děti od 7 – 18 let

Akce "Brigáda" (6x)

JEDNORÁZOVÉ AKCE

VZDĚLÁVACÍ AKCE
Název akce

Obsahové zaměření

Cílová skupina

Organizace dvoudenního semináře

Teoreticko-praktický seminář zaměřený na možnosti a způsoby
komunikace s koňmi při práci s dětmi z běžné populace, ale i s dětmi
„ Využití přirozené komunikace s
koňmi při práci s dětmi v Aktivitách s se specifickými potřebami, poruchami učení nebo lehkým mentálním
postižením
využitím koní“

Pedagogové a sociální pracovníci

Kurz výcviku koní pro hiporehabilitaci

Absolvování specializační zkoušek koní a získání licence pro využití
koní v AVK a hipoterapie

Vedoucí kroužků

Kurz Vzdělávání za pomoci koní

Vzdělávací kurz zaměřený na rozvoj osobnosti prostřednictvím koní

Vedoucí kroužků

Eco Village Action - Romania

Mezinárodní výměna mládeže v rámci programu Mládež v Akci se
zaměřením na ochranu životního prostředí, podporu tolerance a
solidarity mezi ostatními zeměmi EU

Bc. Martina Votípková

Mýty a fakta o koňském zaříkávání s
Gabby Harris

Seminář o základních metodách výcviku zvířat prostřednictvím
pozitivního a negativního posilování podmíněných reakcí

Vedoucí kroužků

Přednáška „ Země zlaté horečky“

povídání spisovatele Jana Cempírka o cestování, lidech a přírodě
Aljašky

Sociálně právní ochrana dětí se
zaměřením na práci s ohroženými
dětmi

specializovaný seminář o systému, principech a zajištění
sociálně právní ochrany dětí v ČR

Členové klubu a veřejnost

Mgr. Jindra Vladyková
Ing. Markéta Melicharová

Náš tým
Mgr. Jindra Vladyková
Předseda, statutární zástupce organizace, instruktor pro AVK
Vzdělání a kurzy: Pedagogická fakulta JČU, Kurz léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na MU v Brně, Odborný seminář Aktivity s využitím koní,
semináře přirozené komunikace s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris,
seminář „Sociálně právní ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Ing. Markéta Melicharová
Místopředseda, dobrovolník, asistent pro AVK
Vzdělání a kurzy: studium na ZF JČU a PF JČU, Canisterapeutický kurz, Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň ,,A“, semináře přirozené komunikace
s koňmi s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, seminář „Sociálně právní ochrana
dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Bc. Martina Votípková
Dobrovolník, asistent pro AVK
Vzdělání a kurzy: Magisterské studium oboru Pedagogika volného času na TF JČU, Vzdělávací kurz zážitkové pedagogiky pro pedagogické pracovníky, Kurz
Integrované psychoterapie, Kurz základy krizové intervence, Kurz Bodové myofasciální techniky základní stupeň „A“, semináře přirozené komunikace s koňmi
s Janem Bláhou a Václavem Bořánkem, ZDrSEM kurz první pomoci zážitkem, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, seminář „Sociálně právní
ochrana dětí se zaměřením na práci s ohroženými dětmi“

Šárka Dřevová
Dobrovolník, asistent pro AVK

Vzdělání a kurzy: bakalářské studium oboru Pedagogika volného času na TF JČU, Odborný seminář Aktivity s využitím koní, semináře přirozené komunikace
s koňmi s Janem Bláhou, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, kurz Integrované psychoterapie, instruktor lezení na
umělých stěnách

Pavlína Hájková
Dobrovolník, asistent pro AVK
Vzdělání a kurzy: studium na Biologické fakultě JČU, konference o hiporehabilitaci, Kurz první pomoci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris,
kurz přirozené komunikace s koňmi s Honzou Bláhou

Jana Šílená
Dobrovolník, asistent pro AVK
Vzdělání a kurzy: studium na gymnáziu, konference o hiporehabilitaci, seminář Mýty a fakta o koňském zaříkávání s Gabby Harris, kurz první pomoci

akad. sochař Stanislav Blecha
Dobrovolník, příprava hiporehabilitačních koní
Vzdělání a kurzy: cvičitel ČJF, trenér dostihových koní,

KONE, KTERÍ POMÁHAJÍ

AMANDA - 9 let, ČMB, v nájmu od
soukromého majitele

BRIGITA - 6 let, starokladrubský bělouš,
v nájmu od soukromého majitele

BRIGA - 23 let, starokladrubský vraník,
v nájmu od soukromého majitele

BAŘENA - 14 let, kůň chladnokrevného
typu, v nájmu od soukromého majitele

URZUS – 5 let, Merénský kůň, v nájmu
od soukromého majitele
NEYTIRI - 2 roky, ČMB x achaltekinský
kůň, v nájmu od soukromého majitele

BRITA - 14 let, starokladrubský vraník,
v nájmu od soukromého majitele

KAPR - 14 let, český teplokrevník,
v nájmu od soukromého majitele

NAŠI PONÍCI
AMÁLKA - 9 let, pony, v majetku
občanského sdružení JK Vladykův
Dvůr

TALAVER - 10 let, welsh part bred,
v majetku občanského sdružení JK
Vladykův Dvůr

VERUNKA - 12 let, pony, v nájmu od
soukromého majitele

SIMBÍK - 18 let, pony, v nájmu od
soukromého majitele

ROZÁRKA - 4 roky, pony, v majetku
občanského sdružení JK Vladykův
Dvůr

FERDA - 14 let, pony, v nájmu od
soukromého majitele

HOSPODARENÍ V ROCE 2013
Výdaje:
Spotřebované nákupy………………………..……………………….. 44928,57 Kč
Bezpečnostní pomůcky………………………………………………………. 2442 Kč
Vybavení klubovny…………………………………………………………… 74714 Kč
IT a příslušenství………………………………………………………….…… 17719 Kč
Kancelářské přístroje + příslušenství………………………..………. 18201 Kč
Vybavení pro koně………………………………………………….……….. 19283 Kč
Veterinární péče………………………………………………………………… 4464 Kč
Služby.……………..…………………………………………………..……....15303,7 Kč
Kurzovné………………………………………………………………….………..9225 Kč
Odměny lektorům………………………………………………..………….13528 Kč
Nájemné………………………………………………………….…….….…..123000 Kč
Osobní náklady……………………………………………….……………..207861 Kč
Poskytnuté příspěvky…………………………………….………..………..3200 Kč
Výdaje celkem…………………………………………..………..553869,27 Kč

Příjmy:
Členské příspěvky…………………………………..………………….….399290 Kč
Příjmy z hiporehabilitace………………………………..…………………2200 Kč
Dotace od města České Budějovice……………….…….…………..28000 Kč
Dotace od ČSTV………………………………………………………………...1956 Kč
Dotace od Úřadu práce…………………………………….……………100000 Kč
Sponzorské dary…………………………………………...………………..…9000 Kč
Kladné úroky…………………………………………………..….………………17,4 Kč
Daňový bonus…………………………………………………………………13827 Kč
Příjmy celkem……………………………………………….………554290,4 Kč

Výsledek hospodaření:

421,13 Kč

