
KURZY 2019 

Kontakt: Věra Vránová, tel. 724390625, verka.vranova@gmail.com 
Více informací na webu https://verkavranova.com/kurzy-a-seminare/ nebo FB.com/artdressage 

Stejně jako v minulých letech přicházíme s nabídkou pobytových kurzů pro 
všechny jezdce a majitele koní 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Jak a koho trénujeme 

➢ Všestranně – zejména se věnujeme drezuře, parkuru a working equitation. Na kurzy však 

jezdí jezdci všech odvětví a disciplín. Myslíme si, že každý kůň má být všestranný a tak 

k tréninkům přistupujeme. Chceme koně uvolněného, přemýšlivého, spokojeného a 

samostatného. 

➢ Ze sedla i ze země – obojí je pro nás velmi důležité. Při komunikaci s koněm nezáleží, jestli 

zrovna stojíte na zemi, nebo sedíte nahoře. Principy práce jsou stejné a je třeba umět obojí. 

Kombinujeme práci ze země i se sportovním ježděním. 

➢ Člověka i koně – je třeba rozvíjet celou dvojici. Jak po fyzické, tak po mentální stránce. 

Stejně jako platí to, že neuvolněný jezdec nikdy nebude mít uvolněného koně, platí i to, že 

pokud neporozumíme svému chování, nebudeme mít šanci porozumět svému koni. 

➢ Individuálně – každá dvojice chce a potřebuje něco jiného, snažíme se věnovat všem se 

stejným úsilím. 

➢ Bezpečně – naším cílem je spolehlivý kůň, který je bezpečný pro veškerou manipulaci, 

proto učíme jezdce i koně zvládat nejrůznější stresové situace od igelitových pytlíků přes 

pyrotechniku po vše, co nás napadne. Nechceme koně „zvyknout“ a „otupět“, ale pouze 

ho i jeho majitele v bezpečném prostředí naučit správné reakci. 

➢ Svobodně – chceme koně, který nám dá zpětnou vazbu na cokoli, co děláme. Netoužíme 

po robotovi, který slepě plní naše přání. Baví nás odlišné povahy koní. Právě jejich 

autentické projevy nám dávají možnost dozvědět se, kdo jsme. 

Kde a jak? 

➢ Letos budeme pořádat kurzy ve dvou areálech – Český Dvůr (http://www.ceskydvur.cz/ a 

Ranč Ježkův Mlýn Hoštka (http://www.czech-extremetrail.cz/). 
➢ Kurzy jsou vhodné koně všech plemen od 1 roku věku, včetně mladých a neobsedlých.  

➢ Nabízíme zapůjčení našich koní. 

Přijeďte načerpat nové poznatky, vyzkoušet si něco netradičního a posunout dál! 

Týna Malenínská Věrka Vránová Katka Vítková
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➢ Zážitkový – tréninkový kurz 

Termíny  úterý 30. dubna – sobota 4. května (Český Dvůr) 

  neděle 30. června – pátek 5. července (Hoštka) ! POUZE POKROČILÍ ! 

  neděle 14. července – pátek 19. července (Hoštka) 

  neděle 25. srpna – pátek 30. srpna (Český Dvůr) ! DĚTI ! 

  čtvrtek 26. září – neděle 29. září (Český Dvůr) 

Kurz zaměřený na práci na bezpečném a spolehlivém koni ze země i ze sedla, posilování 
vzájemné důvěry, zlepšení přiježděnosti koně a sedu jezdce. Vyzkoušení nových věcí – bubáci, 
disciplíny, soutěže ... Budeme se také věnovat správnému lonžování, první pomoci pro koně i 
člověka. Samozřejmostí je také spousta zábavy, vážných i nevážných her -  s koňmi i bez.  
 
Kurz pro pokročilé je určen pro účastníky předchozích kurzů, případně dvojice s námi pravidelně 
trénující. Přihlašování otevřeno do 28. 2. pouze pro předchozí účastníky, poté možno doplnit 
známými a kýmkoli dalším, kdo se na to cítí. 
Kurz pro děti od 14 let věku (resp. 14 – 20), případně i pro mladší za předpokladu, že s námi 
pravidelně trénují a už se našeho kurzu zúčastnily.  
 

 
 

➢ Sebepoznávací kurz 

Termíny  neděle 7. července – pátek 12. července (Hoštka) 

  pátek 25. října – pondělí 28. října (Český Dvůr) 

Co nám koně říkají? Jezdecký výcvik bude zejména o uvolnění, důvěře a správném držení těla 
koně i jezdce, dýchání. Během práce ze země na chvilku odhlédneme od tréninkových postupů a 
zaměříme se na to, kdo jsme a jak na nás koně reagují. Pokud (nejen) při práci s koněm zažíváte 
různé emoce, ať už strach, radost, frustraci, nervozitu – je to kurz přímo pro vás! 

hra důvěra zábava kreativita

gymnastika výzva výkon přátelství
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