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Kontaktní informace
Pavlína Rejzková – odpovědný člověk za koně a aktivity ve Vráži

Fakturační adresa a sídlo spolku:
Horní Kalná 6
Horní Kalná
54371

Předsedkyně spolku
+420 734 637 066
rejzkova@kone-kentaurus.cz

IČ: 07846771
Bankovní spojení: 2001598680/2010
2901986689/2010

www.kone-kentaurus.cz
Fb Kentaurus z.s.

Bára Nosková – odpovědný člověk za koně a aktivity v Horní Kalné
Místopředsedkyně spolku
+420 604 918 494
noskova@kone-kentaurus.cz

Činnost našeho spolku probíhá na dvou místech – v Horní Kalné v Krkonoších a
ve Vráži u Berouna. Pro přehlednost se o naší činnosti rozepíšeme k těmto místům odděleně.

Naše poslání však zůstává stejné:
Práce s dětmi a s koňmi - propojování těchto dvou světů. S dětmi hravým a respektujícím
přístupem a s koňmi dle filosofie horsemanshipu. Osvěta a propagace ekologického
zemědělství a zdravého udržitelného životního stylu.

,, Protože všichni sdílíme tuto malou planetu Zemi, musíme se naučit žít v harmonii a míru
mezi sebou a s přírodou. To není jen sen, ale nutnost! ´´
Dalajláma

Co se dělo v roce 2021 v Horní Kalné:
• Kroužek DobroDruh - druhým rokem pokračujeme (s ohledem na
vládní omezování)
,, Koně, farma, les, s botama i bez, hravě, zdravě, venku hlavně, spolu v
kruhu DobroDruhů“
- máme plno
•

Individuální jezdecké lekce a práce ze země dle filosofie horsemanshipu
- máme plno

• Hipoterapie – od září jsme po roční pauze začali opět 1x týdně jezdit
- v březnu a v listopadu jsme jeli vypomoct na hiporehabilitační pobyty do
CH MIRÁKL

• Příměstské tábory – pro letošek poprvé na našem rodinném rodovém statku v Horní Kalné, kde máme také ustájenou
Krkonošskou část koní. Tábory byly celkem 4. V létě 2 s názvem DobroDruh a na podzim 2 Indiánské.
Na letní tábory přijel pomoct Pažitce (uprostřed) Bueno (vlevo) a do všech táborů se zapojil i u nás ustájený Sparky (vpravo).
Až na jednu velkou bouřku nám počasí přálo a věřím, že jsme si to všichni užili.
Jako zázemí máme velké tee pee, vedle kterého je separační kadibudka. Obědy nám vozili z Vrchlabí ze Zelené Zahrady.
Maximální počet dětí na táboře byl 10 + ty naše 

Náš tým (z leva doprava):
Bára Nosková – celoroční péče o koně, instruktor táborů, fyzioterapeut při hipoterapii, majitelka Pažitky

Ondřej Nosek – práce všeho druhu, pravá i levá ruka Báry, majitel Eponie
Laura Bezděková – instruktorka táborů, vodič při hipoterapii, majitelka Buena
Adéla Pfannová – canisterapeutka, dobrovolník na kroužku DobroDruh a na příměstských táborech

Realizované projekty:
• Příměstský tábor DobroDruh
Tento projekt byl podpořen nadací TESCO. Z podpory jsme pořídili
velký dřevěný stůl, u kterého s dětmi tvoříme a jíme a kadibudku se
separační vložkou.

DĚKUJEME
• Koně… pro ně!
Projekt byl podpořený nadací ČEZ a velmi nám pomohl v době, kdy
byla všemožnými opatřeními zakázána naše činnost, která normálně
vydělává na provozní náklady koní. Za celou částku jsme koupili
krmení pro koně.

• Zahrada DobroDruhů
,, Tento projekt je spolufinancován státním fondem životního prostředí
ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“
Díky tomuto projektu jsme pořídili teepee jako zázemí letních táborů a
celoročního kroužku DobroDruh, nechali jsme certifikovat zahradu jako
Přírodní zahrada, vysázeli jsme ovocné stromy a keře, nakoupili psací
podložky, podsedáky, nářadí, semínka, literaturu, ze které tvoříme
program a hry. Pořídili jsme také warré úly a včelařské vybavení.

DĚKUJEME

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Vzdělávání
• V letošním roce jsme se s Václavem Bořánkem potkali hned 3x. Na společném tréninku
u Báry Truxové v Chotěvicích, navštívili jsme jednodenní seminář ke knize Strašidlo
zvané Horsemanship na Ranči 28 a jako každý rok jsme Bořánkovi navštívili i s našimi
koňmi (tentokrát s Falcem a Pažitkou) a týden jsme pilně trénovali. 

„Nebudete dobrým učitelem, pokud se soustředíte pouze na to, co děláte a ne na to, kým jste.“
Rudolf Steiner 1861-1925

Budujeme… letos vyrostla kruhovka a částečně úvaziště

Myšlenky, které nás provází, a které chceme sdílet a šířit:
JEDNODUCHOST
LEHKOST
ZPOMALENÍ
VDĚČNOST
KAŽDODENNOST

,,…veškeré DUCHOVNO je jenom DUC-HOVNO, když není prožité v každodennosti…´´
Tereza Kramerová
Obrázky s texty jsme si opět vypůjčili z diáře Koloběh. Děkujeme 

… AŤ JE NAŠE ZEMĚ STÁLE MLADÁ A KRÁSNÁ…

