
 

 

POZVÁNKA NA SILNĚ ROZVOJOVÝ KURZ VÁS I VAŠEHO KONĚ 

 

OD CHAOSU K HARMONII 

 

Termín 1. lekce: 19.6.2022 (termíny dalších lekcí budou každé 2 měsíce po dohodě pořadatele akce a lektora) 

 

Chcete konečně zažít seminář, na kterém uvidíte skutečné výsledky a navíc mít možnost získat 

výcvik vlastního koně v hodnotě 20 000 Kč úplně zdarma? 

Připravili jsem pro Vás ucelený výcvikový program, který Vás provede krok po kroku od základů 

komunikace až k jemnému souznění člověka a koně. 

V průběhu šesti výcvikových bloků budete mít možnost sledovat ukázku toho, kam se správně 

zvoleným postupem může za velmi krátkou dobu posunout vzájemný vztah člověka a koně. 

 

„Chcete mít ze svého koně spolehlivého parťáka?“ 

„Být pro něj důvěryhodný, srozumitelný a čitelný?“ 

„Cítit se spolu v bezpečí a užívat si vzájemnou pohodu?“ 

 

Pokud se chcete dopracovat k vzájemné souhře a chcete pro to také opravdu něco udělat, pak je 

tento výcvikový kurz určený právě pro Vás. 

Tento ucelený výcvikový program byl speciálně navržený tak, abyste měli možnost v reálu vidět 

skutečnou změnu chování koně prostřednictvím cíleného a smysluplného výcviku prostřednictvím 

kterého dosáhneme touženého výsledku. - Tak, jako je uvedeno v názvu, dostaneme se od 

počátečního „chaosu“ k vytoužené „harmonii.“ 

Z toho důvodu bude k praktickým ukázkám vybraný jen jeden kůń – kůň „začátečník“, který projde 

komplexním výcvikem od prvních kroků ze země až po jemnou práci v sedle. 



Jelikož majitel získá na konci kurzu jako bonus vycvičeného koně, přednostní právo na výběr koně, 

se kterým se bude pracovat, bude mít organizátor akce nebo majitel stáje. 

V případě, že se pořadatel této možnosti vzdá, padne volba na koně jednoho z účastníků semináře. 

Je tedy možné, že volba padne právě na Vás. 

Při praktických ukázkách tedy budeme pracovat jen s jedním koněm, ale při teorii budou do práce 

zapojeni všichni účastníci, tudíž si každý bude moci v reálu vyzkoušet, co se v jednotlivých lekcích 

naučil. 

Pokud budou mít účastníci zájem pracovat také s vlastními koňmi, budou mít prostor po domluvě 

po skončení jednotvivých výcvikových bloků v rámci individuálních lekcí. 

 

A co se v jednotlivých blocích dozvíte? 

Jakým způsobem kůň přemýšlí a co je pro něj důležité. 

Jak si získat pozornost koně a udržet si ji. 

Jak budovat vzájemný respekt a důvěru. 

Jak koni srozumitelně vysvětlit, co po něm chcete. 

Jak naučit koně reagovat na jemné pobídky. 

Jak dát koni najevo, kdy po něm něco požadujete a kdy naopak žádáte, aby zůstal v klidu 

Ako jazdiť bezpečne, vedome v harmónii a s porozumením. 

 

Program je rozdělený do šesti vzdělávacíh bloků. 

1.blok – „Pohled do koňské duše a řeč těla“ 

Naučíte se:   Jakým způsobem kůň přemýšlí a co je pro něj důležité. 

  Používat neverbální komunikaci a energii svého těla. 

  Jak si získat a udržet pozornost koně. 

  Jak správně používat pomůcky určené pro komunikaci s koněm.   

  Jak koni srozumitelně vysvětlit, co po něm chcete. 

  Jak si nastavit svůj osobní prostor a jak naučit koně, aby ho respektovat. 

 

2.blok – „Budování vzájemného vztahu“ 

Naučíte se: Jak budovat vzájemný respekt a důvěru. 

  Jak dostat sebe a koně do psychické pohody. 

  Jak zbavit koně strachu. 

  Jak nastavit pravidla vhodného chování koně.  

  Jak se pro koně stát důveryhodným a následovatelným tvorem. 

 



3.blok – „Vědomý pohyb“ 

Naučíte se: Kam zaměřit svou poroznost, abyste koně pohli správným směrem. 

  Jak koni srozumitelně vysvětlit, co od něj chcete a o jaký pohyb ho žádáte. 

  Přivolání koně, následování a couvání. 

  Obrat kolem předních nohou. 

  Obrat kolem zadních nohou. 

 

4.blok – „Kombinace pohybu, svoboda a zodpovědnost“ 

V tomto bloku naučíme koně aj sebe větší soustředěnosti a zodpovědnosti. 

Koně naučíme: Pohybovat se v prostoru s respektem a v uvolnění.  

      Změny směru, dodržování rychlosti, přechody a zastavení. 

      Odevzáme koni zodpovědnost za dodržování směru a rychlosti. 

      Boční chody – ustupování do strany. 

   Nebát se stísněných prostor. 

  Pohybovat se v uvolnění i ve stísněných prostorech.  

 

5.blok – „Do sedla bezpečně a s porozuměním.“ 

Koně naučíme: V klidu stát při nasedání. 

       Čekat na povel a následně ochotně reagovat na jemné pomůcky.       

Sebe naučíme: Jak ze sedla uvolnit koně a jak si získat jeho pozornost. 

       Jak dostat koně bezpečně pod kontrolu i v krizových situacích. 

 

5.blok – „Harmonické ježdění.“ 

Naučíte se: Vést koně tak, aby bylo ježděná pro Vás i Vaše koně příjemné a zároveň   

 bezpečné. 

  Jaké pomůcky používat a jakým způsobem, aby byly srozumitelné. 

  Koně naučíte pracovat na jemných pomůckách. 

  Získáte vnitřní klid, více sebevědomí a pocit jistoty. 

  Získáte celkové uvolnění a zjemnění sebe i Vašeho koně. 

  Získáte skvělý a vyvážený pocit z jízdy. 

   

Harmonogram jednotlivých bloků 



 

08:00 - 10:00 teoretická příprava 

10:00 - 12:00 praktická příprava 

12:00 - 13:00 přestávka na oběd 

13:00 - 18:00 možnost individuálních lekcí 

 

Celým seminářem Vás provede trenér Marian Furdek, jehož práci můžete shlédnout na webových 

stránkách https://www.marian-furdek-horsemanship.com/fotogaleria/. Pod jeho vedením budete mít 

možnost si veškerou teorii také vyzkoušet v praxi. 

Stačí málo a Váš vztah se může posunout mílovými kroky dopředu tak jako účastníkům, kteří již 

absolvovali kurz před Vámi. 

 

Cena 

Pro účastníka bez koně při koupi jednotlivého bloku samostatně: 1900 Kč/den 

Cena kompletního vzdělávacíh programu (všech 6 bloků): 9600 Kč 

Cena kompletního vzdělávacíh programu (všech 6 bloků) + 1 lekce s vlatním koněm: 10000 Kč 

Cena kompletního vzdělávacíh programu (všech 6 bloků) + 6 lekcí s vlatním koněm: 12900 Kč 

Samostatná individuální lekce s koněm: 800 Kč 

 

Pro přihlášení mě kontaktujte na: 

Karluv-dvur@seznam.cz 

+420 728 112 119 

Whattsapp, messenger 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.marian-furdek-horsemanship.com%2Ffotogaleria%2F%3Ffbclid%3DIwAR2MAb3RrmuTIXVUGJ6aPnJgfOblqTYnxCe5dXLSmQTtsLoqmV4f9ePG7NI&h=AT2IZVakmkLowt3ZIkGXRa914U25lfjViHX69X_KAl6DoO41YL2bKXdMaflfu2pHENkV4EQq3ArKBfimJuLdBQfF4I1XYyTTUFwbVjZjMFRRoRsY7W2xzQd4s678FfHPcuI&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3h9aJt5yKFaGVNgP82-BDHwGoARzD2Su-VoRVNFUJ_dDoxJhv_o2GcHJi5r5Bke8zgCtWPiiJSQP5IqbMqVMDnoVQjG0j-GDFDbOvPeGnXmhWEvZ7_hGNrxwVFHUQQ5U4
mailto:Karluv-dvur@seznam.cz

