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O NÁS
O nas
KDO JSME
JK Vladýkův Dvůř se od řoků 2007 venůje vzdelavaní detí a mladeze s výůzitím alteřnativníčh metod při
přači s konmi, etologie koní a enviřonmentalní výčhový. Nase stado tvoří 15 konskýčh osobností, kteří
pomahají detem nahlednoůt do „ konskeho sveta“ a dozvedet se tak zařoven i nečo o sobe samýčh.
Od řoků 2009 jsme člený Česke hipořehabilitační společnosti a venůjeme se jednomů z obořů
hipořehabilitače – Aktivitam s výůzitím koní (AVK).
Jedna se o metodů spečialní pedagogiký, sočialní pedagogiký a přače, kteřa výůzíva kontaktů s konem a
inteřakče s ním jako přostředků k motivači, aktivizači, výčhove a vzdelavaní lidí se zdřavotním
postizením a spečifičkými potřebami.
V soůčasne dobe mame 13 koní s ličenčí ČHS přo hipořehabilitační kone, čoz je nejvetsí počet koní s
toůto ličenčí v jednom středisků v čele řepůbliče.

NAŠE CÍLE
Nasím hlavním čílem je vzdelavaní detí a mladeze s výůzitím alteřnativníčh metod při přači s konmi,
etologie koní a enviřonmentalní výčhový. Zameřůjeme se na hipořehabilitači, a to předevsím na Aktivitý
s výůzitím koní. Jedna se o metodů spečialní pedagogiký, sočialní pedagogiký a přače, kteřa výůzíva
kontaktů s konem a inteřakče s ním jako přostředků k motivači, aktivizači, výčhove a vzdelavaní lidí se
zdřavotním postizením a spečifičkými potřebami.

CÍLOVÉ SKUPINY
Nasimi čílovými skůpinami jsoů deti od 4 do 15 let, mladez od 16 do 26 let, ale i dospelí z bezne
popůlače. Do tečhto skůpin integřůjeme osobý s mentalním postizením nebo spečifičkými potřebami.
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NAŠE ČINNOST
Nase činnost

Čelořoční aktivitý
Hipořehabilitače - aktivitý s výůzitím koní
Křoůzek
přiřozene
komůnikače s
konmi

Přazdniný s
konmi

Relaxační
jezdení
dospelýčh

Vzdelavačí Jednořazove
akče
akče

KROUŽEK PŘIROZENÉ KOMUNIKACE S KOŇMI
Jednoů z nasičh nejdůlezitejsíčh aktivit v řamči hipořehabilitače je nas Křoůzek přiřozene komůnikače s
konmi. Přavidelne se ho ůčastní víče jak 60 detí týdne ve veků od 4 do 18 let.
Křoůzek je končipovan přo deti z bezne popůlače bez spečifikovanýčh nařoků na fýzičke nebo psýčhičke
sčhopnosti, či zkůsenosti s konmi a do jejičh skůpin jsoů integřovaný deti s mentalním postizením.
Čelý přogřam výůký jsme sestavili z výbeřů toho nejlepsího ze vsečh metod výčhový a výčviků koní na
etologičkem zaklade, kteře jsme dosůd poznali. Týto poznatký jsme obohatili o sve zkůsenosti a pokůsili
se je zjednodůsit přo čhapaní dítete.

Kůn je z hlediska dítete obřovske nadheřne zvíře, kteře je přo nej sýmbolem sílý, řýčhlosti
a – klamne – i odvahý.
Čhče se ho dotýkat a jezdit na nem.
Abý to přo nej býlo bezpečne a beze střačhů, můsí se toho hodne naůčit.
Při tomto přočesů získava díte take mnoho sočialníčh dovedností, jako třeba sčhopnost empatie,
spolůpřače a toleřanče. Čelkove je velmi významne posilovana sčhopnost přosadit se, čímz se detem
zvýsůje sebevedomí a sebehodnočení.
Moznost hřat si s konem nebo dokonče jezdit na nem je přo deti obřovskoů motivačí k tomů, abý se
naůčilý překonavat spoůstů překazek, kteřým se v beznem zivote třeba řadeji výhnoů. Nekdo potřebůje
překonat střačh, jiný se naůčí spolůpřačovat ve skůpine, dalsí se posůne vpřed ve sčhopnosti včítit se do
jineho tvořa.

PRÁZDNINY S KOŇMI
Letní přazdniný býlý zaplnený peti tůřnůsý akče „Přazdniný s konmi“, kteře ůspesne pořadame ůz
osmým řokem. Deti tak melý moznost naůčit se i veči, na kteře v přůbehů skolního řoků není tolik časů a
ůzít si toho „sveho“ kone mnohem víče – třeba si s ním i zaplavat.
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NAŠE ČINNOST
VZDĚLÁVACÍ AKCE
V řoče 2014 se nam podařilo ůspořadat nekolik velmi zajímavýčh a na infořmače i zazitký bohatýčh
vzdelavačíčh akčí. Povedlo se nam zořganizovat dvoůdenní seminař přo pedagogičke a sočialní
přačovníký o „Výůzití přiřozene komůnikače s konmi při přači s detmi v Aktivitačh s výůzitím koní “. Tato
akče přobehla veliče ůspesne a vzbůdila obřovský zajem ze střan odbořne veřejnosti.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
Rok 2014 býl opet bohatý na zazitký z ůspesnýčh akčí. Pomahali jsme při pořadaní Detskeho dne
ve Vidove, kde jsoů nasi kone jedním z nejoblíbenejsíčh stanovisť, a ůspořadali jsme tůřnaj o klůboveho
Kentaůřa, kde deti přezentovalý svoje dovednosti při přači s konmi ve dvoů disčiplínačh – ze zeme a ze
sedla.
Nemohli jsme čhýbet ani na akči Svatý Mařtin, kteřoů pořada Obeční ůřad Roůdne a dospelí přivítali
nový řok výletem na Nedabýlský vřčh a deti zase očenilý moznost oslavit s konmi vanoče.

Střanka 3

PŘEHLED AKTIVIT KONANÝCH V ROCE 2014
Přehled aktivit konanýčh v řoče 2014
CELOROČNÍ AKCE

Nazev akče

Obsahove zameření

Čelořoční činnost, Aktivitý s výůzitím koní,
enviřonmentalní výčhova, teořetička čast etologie a biologie koní, hřý, soůteze
Aktivitý s výůzitím koní, teořetička čast Akče "Přazdniný s konmi"
etologie a biologie koní, hřý, soůteze, zazitkova
(5 x 5 dní)
pedagogika
Pomoč koním se zdřavotním handičapem,
Akče "Nedelní zdřavotní
aneb na koníčh se nejen vozíme, ale řadi jim i
přočhazka s konmi" (8x)
pomůzeme
Křoůzek přiřozene
komůnikače s konmi

Akče "Břigada" (6x)

Čílova skůpina
Deti od 4 - 18 let, deti s
mentalním postizením
Deti od 4 - 18 let, deti s
mentalním postizením
Deti od 10 - 18 let

Úklid výbehů - přače slečhtí, aneb přo kone
můsíme i nečo ůdelat, nejen si s nimi hřat

Deti od 8 - 18 let, dospelí

Obsahove zameření

Čílova skůpina

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Nazev akče

Oslava noveho řoků výstůpem s konmi na
Nedabýlský vřčh
Zazitek z jízdý na konskem hřbete, soůteze,
Akče "Detský den" (2x)
animoteřapeůtičký ůvod, přopagače přiřozene
komůnikače s konmi
Zazitek z jízdý na konskem hřbete, přezentače
Účast na akči "Zelnobřaní"
nasí činnosti
Akče "Nový řok s konmi"

Deti od 5 - 18 let, dospelí
Deti od 2 - 15 let
Deti od 2 - 15 let

Soůtez "Kentaůř"

Soůtez s výůzitím znalostí a dovedností v
přiřozene komůnikači s konmi

Deti od 5 - 18 let

Akče "Svatý Mařtin" (2x)

Kůn v hlavní řoli v pohadče přo deti

Deti od 2 - 8 let, veřejnost

Akče "Vanoče s konmi"

Oslava Vanoč spojena s nadílkoů dobřot přo
kone

Deti od 5 - 18 let, dospelí
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PŘEHLED AKTIVIT KONANÝCH V ROCE 2014
VZDĚLÁVACÍ AKCE
Nazev akče

Obsahove zameření

Čílova skůpina

Ořganizače dvoůdenního
seminaře

Teořetičko-přaktičký seminař zameřený na
moznosti a způsobý komůnikače s konmi při
„ Výůzití přiřozene
přači s detmi z bezne popůlače, ale i s detmi se
komůnikače s konmi při
spečifičkými potřebami, pořůčhami ůčení nebo
přači s detmi v Aktivitačh
lehkým mentalním postizením
s výůzitím koní“
Kůřz výčviků koní přo
hipořehabilitači

Absolvovaní spečializační zkoůsek koní a
získaní ličenče přo výůzití koní v AVK a
hipoteřapie

Kůřz Vzdelavaní za pomoči Vzdelavačí kůřz zameřený na řozvoj osobnosti
koní
přostředničtvím koní

Pedagogove a sočialní
přačovníči

Vedoůčí křoůzků

Vedoůčí křoůzků

Ečo Village Ačtion Romania

Mezinařodní výmena mladeze v řamči
přogřamů Mladez v Akči se zameřením na
očhřanů zivotního přostředí, podpořů toleřanče
a solidařitý mezi ostatními zememi EÚ

Bč. Mařtina Votípkova

Mýtý a fakta o konskem
zaříkavaní s Gabbý Hařřis

Seminař o zakladníčh metodačh výčviků zvířat
přostředničtvím pozitivního a negativního
posilovaní podmínenýčh řeakčí

Vedoůčí křoůzků

Přednaska „ Zeme zlate povídaní spisovatele Jana Čempířka o
hořečký“
čestovaní, lidečh a přířode Aljaský
Sočialne přavní očhřana
detí se zameřením na
přači s ohřozenými detmi
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spečializovaný seminař o sýstemů,
přinčipečh a zajistení sočialne přavní
očhřaný detí v ČR

Členove klůbů a veřejnost

Mgř. Jindřa Vladýkova
Ing. Mařketa Meličhařova
Bč. Mařtina Votípkova

FINANČNÍ VÝKAZY
Finanční výkazý
VÝKAZ SOUHRNNÝCH PŘÍJMŮ ZA ROK 2014
•

Příjmý: 1 162 323,01 Kč

•

Výdaje: 1 159 998,38 Kč

•

Výsledek hospodaření: 2 324,63 Kč

VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2014
POPIS
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Poskytnuté příspěvky
Odpisy
Příjmy z hiporehabilitace
Příjmy ze vzdělávání
Ostatní příjmy
Příspěvky od fyzických a právnických osob
Členské příspěvky
Dotace – úřad práce
Daňový bonus

ZŮSTATKY ZA ROK 2014
•

Pokladna: 34 555,00 Kč

•

Účet – postovní spořitelna: 12 319,26 Kč
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NÁKLADY

VÝNOSY

126 564,38
519 655,00
510 979,00
2 800,00
19 520,00
33 700,00
1 600,00
1 700,00
15 000,00
944 661,00
112 484,00
53 175,00

NÁŠ TÝM
Nas tým
JINDRA VLADYKOVÁ
MGR.

MARKÉTA MELICHAROVÁ
ING.

MARTINA VOTÍPKOVÁ
BC.

Předseda,

Místopředseda,
dobřovolník,
čvičitel HR koní,
asistent přo AVK

Dobřovolník,
asistent přo AVK

statůtařní zastůpče ořganizače,

instřůktoř přo AVK
Vzdělání a kurzy: Pedagogička
fakůlta JČÚ, Kůřz lečebneho
pedagogičko-psýčhologičkeho
jezdení na MÚ v Břne, Odbořný
seminař Aktivitý s výůzitím koní,
seminaře přiřozene komůnikače
s konmi s Janem Blahoů a
Vačlavem Bořankem, Kůřz přvní
pomoči, seminař Mýtý a fakta o
konskem zaříkavaní s Gabbý
Hařřis, seminař „Sočialne přavní
očhřana detí se zameřením na
přači s ohřozenými detmi“
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Vzdělání a kurzy: stůdiům na
ZF JČÚ a PF JČÚ,
Čanisteřapeůtičký kůřz, Kůřz
Bodove mýofasčialní tečhniký
zakladní stůpen ,,A“, seminaře
přiřozene komůnikače
s konmi s Janem Blahoů a
Vačlavem Bořankem, Kůřz
přvní pomoči, seminař Mýtý a
fakta o konskem zaříkavaní s
Gabbý Hařřis, seminař
„Sočialne přavní očhřana detí
se zameřením na přači
s ohřozenými detmi“[Fax]

Vzdělání a kurzy:
Magisteřske stůdiům obořů
Pedagogika volneho časů na
TF JČÚ, Vzdelavačí kůřz
zazitkove pedagogiký přo
pedagogičke přačovníký, Kůřz
Integřovane psýčhoteřapie,
Kůřz zakladý křizove
inteřvenče, Kůřz Bodove
mýofasčialní tečhniký
zakladní stůpen „A“, seminaře
přiřozene komůnikače s
konmi s Janem Blahoů a
Vačlavem Bořankem, ZDřSEM
kůřz přvní pomoči zazitkem,
seminař Mýtý a fakta o
konskem zaříkavaní s Gabbý
Hařřis, seminař „Sočialne
přavní očhřana detí se
zameřením na přači s
ohřozenými detmi“

NÁŠ TÝM
ŠÁRKA DŘEVOVÁ

PAVLÍNA HÁJKOVÁ

JANA ŠÍLENÁ

Dobřovolník,
asistent přo AVK

Dobřovolník,
asistent přo AVK

Dobřovolník,
asistent přo AVK

Vzdělání a kurzy:
bakalařske stůdiům obořů
Pedagogika volneho časů na TF
JČÚ, Odbořný seminař Aktivitý s
výůzitím koní, seminaře
přiřozene komůnikače s konmi s
Janem Blahoů, Kůřz přvní
pomoči, seminař Mýtý a fakta o
konskem zaříkavaní s Gabbý
Hařřis, kůřz Integřovane
psýčhoteřapie, instřůktoř lezení
na ůmelýčh stenačh

Vzdělání a kurzy:
stůdiům na Biologičke fakůlte
JČÚ, konfeřenče o
hipořehabilitači, Kůřz přvní
pomoči, seminař Mýtý a fakta
o konskem zaříkavaní s Gabbý
Hařřis, kůřz přiřozene
komůnikače s konmi s
Honzoů Blahoů

Vzdělání a kurzy:
stůdiům na 1. lekařske fakůlte
ÚK, konfeřenče
o hipořehabilitači, seminař
Mýtý a fakta o konskem
zaříkavaní s Gabbý Hařřis,
kůřz přvní pomoči

DENISA ROSOVÁ
BC. DIS.

STANISLAV BLECHA
AKAD. SOCHAŘ

ELIŠKA MIKULÁŠOVÁ

Dobřovolník,
fůndřaiseř

Dobřovolník,
čvičitel HR koní

Dobřovolník,
asistent přo AVK

Vzdělání a kurzy:
JABOK, oboř sočialní přače,
seminaře přiřozene komůnikače
s konmi s Vačlavem Bořankem,
Kůřz přvní pomoči, seminař
Mýtý a fakta o konskem
zaříkavaní s Gabbý Hařřis,
seminař

Vzdělání a kurzy:
čvičitel ČJF,
třeneř dostihovýčh koní

Vzdělání a kurzy:
přiřozena komůnikače
s konmi - fialový level, kůřz
přvní pomoči
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INFORMACE O ORGANIZACI
Infořmače o ořganizači
Občanske sdřůzení

Jezdečký klůb Vladýkův dvůř
Roůdenska 2, Roůdne 370 07 Česka řepůblika
Telefon +420 777 06 88 72
email vladýkův.dvůř@gmail.čom
www.vladýkůvdvůř.čz
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