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Milí čtenáři, 

otevíráte Výroční zprávu sdružení JK Padlý kvítek za rok 2013, která vám přiblíží pestrou 

a bohatou činnost pátého roku naší činnosti. Máme radost, že sdružení JK Padlý kvítek má pro 

koho pracovat. Dětí a zájemců o jezdectví stále přibývá. 

 

Mnoho z Vás nám pomáhá rozvíjet naše služby, dávat radost dalším a zvyšovat povědomí 

o naší činnosti. Bez této pomoci bychom to sami nezvládli. Už několikátý rok spolupracujeme 

se Základní školou speciální v Lanškrouně a Dětským domovem v Dolní Čermné. Mezi naše 

dlouhodobé příznivce patří Nadace nadaných, p. Sloupenský, Judr. Satrapová a jezdecké 

potřeby Dulkaj. Našimi největšími spolupracovníky jsou naši klienti a jejich rodiny. 

 

Jásenská Veronika  

(předsedkyně sdružení) 

 

 

JK Padlýkvítek – Pojďme společně za lepším zítřkem! 

 



Představení organizace JK Padlý kvítek 

Začalo to na podzim roku 2008, kdy jsem si pořídila vlastního koníka Aju. S fenkou Astou 

jsme se školily v canisterapii. Na počátku roku 2009 jsme se začali aktivně věnovat 

canisterapii. Od Aji se nám narodila klisnička Aventis. V této době jsme se o Aju starali už tři 

– já Veronika Jásenská, Karolína Suchomelová a Lucie Vašátková. V létě téhož roku přišla 

rodina s dítětem s Downovým syndromem a my jsme se začali zabývat hiporehabilitací 

a založili jsme sdružení JK Padlý kvítek – sportovní a hiporehabilitační o.s. Od toho roku se 

naše činnost rozšířila.   

Naše motto zní: „Naším hlavním posláním je pozitivní a smysluplné trávení volného času 

aneb jak udělat děti šťastné.“ Intaktní populaci – a to jak dětem, tak dospělým, nabízíme 

výuku péče a jízdy na koni, možnost absolvování sportovních soutěží. Dětem s různým typem 

i stupněm postižení se snažíme poskytnout rozvoj v oblasti výchovy, vzdělávání a sociálních 

schopností a dovedností převážně formou zážitkové pedagogiky. 

V zážitkové pedagogice využíváme motivačního a sociálně aktivizačního působení zvířete na 

člověka – hiporehabilitaci a canisterapii. Dále nabízíme ukázky práce s koňmi, jízdu na koni 

a jízdy dětí na koni, canisterapii a hiporehabilitaci. Ke konci jezdecké sezóny pořádáme 

setkání příznivců jezdeckého sportu Jamenského huberta, který se pomalu stává naší tradicí. 

 

V našem sdružení jsou dvě klisny Aja a Aventis, pony Oskar a dvě fenky Asta a Amálka. 

 

 

JK Padlý kvítek – sportovní a hiporehabilitační o.s. 

Jamné nad Orlicí 147 

561 65 

www.jkpadkykvitek.wz.cz 

 

Ohlédnutí za rokem 2013 

Rok 2013 jsme započali úspěšným vyřízením a registrací členů pod Českou jezdeckou 

federaci, abychom se mohli účastnit závodů a hobby soutěží. Následná pro nás významná 

událost bylo zakoupení přepravníku pro koně, který je ve vlastnictví Veroniky Jásenské a je 

klubu zapůjčován. Počátek sezony byl ve znamení oťukávání mladé Aventis na soutěžích. 

Toho se zhostila hlavně Veronika Jásenská, ale i mladší členka Lucie Vašátková. V měsíci 

květnu až červnu jsme absolvovali drezurní soustředění, čtyři parkury, jízdy zručnosti, první 



všestrannosti a pár drezur. V červnu již vyrazili i mladší jezdci na první závody, které se 

konaly v Suché u Litomyšle. V době letních prázdnin neprobíhají soutěže pro mladé jezdce 

a tak byl čas na již tradiční soustředění. Letošní soustředění bylo rozděleno na dva turnusy pro 

mladší a starší jezdce. Mezi mladšími jezdci se účastnili soustředění i děti s postižením. Cílem 

byla lepší manipulace s koněm ze země i ze sedla, jízda v terénu, nácvik klusu 

a jednoduchých překážek, gymnastika na koni a na závěr soutěž mezi účastníky soustředění. 

Veškeré ježdění doplňovaly zážitky z celodenní péče o koně, doplňkových her a činností 

a stanování. Starší jezdci absolvovali soustředění v srpnu. Jejich cílem bylo nacvičení ukázky 

na výstavu Koně v akci v Pardubicích. Soustředění bylo také zaměřeno na zlepšení 

jízdárenské práce a nácvik skákání. Starší jezdci svoje schopnosti otestovali hnedka první 

víkend v září na výstavě Koně v Akci v Pardubicích. Z výstavy si přivezli cenné zkušenosti, 

výborné výsledky a mnoho zážitků. Dále nás reprezentovali na jezdeckých hrách v Suché 

u Litomyšle. Dalším důležitou akcí bylo uspořádání V. ročníku Jamenského huberta, kde si 

všichni vyzkoušeli další možné úkoly s koňmi. Ovšem to nebylo vše. Starší jezdci jako 

přípravu na další sezonu, kterou budou absolvovat s mladou Aventis, se zúčastnili jezdeckého 

klání mezi naším klubem a klubem Orličky. Na konec sezony si klisna Aventis prošla jedny 

závody military a ukázala tak, že je již zdatná účastnit se dalších soutěží. Po celý rok se 

věnujeme canisterapii. V prosinci jsme si zavzpomínali na mladá léta a s Astou jsme si 

zaběhali agility. 

Hlavní činnost organizace – důležitá ocenění 

Naším hlavním posláním je pozitivní a smysluplné trávení volného času aneb jak udělat děti 

šťastné.  

 výuka jízdy na koni 

 péče o koně 

 manipulace s koněm ze země 

 hiporehabilitace 

 canisterapie 

 vožení dětí 

 ukázky s koňmi 

 sportovní soutěže 

 soustředění 

 

Vše formou zážitkové pedagogiky. 

Mezi naše hodnotná ocenění patří složení výkonnostních zkoušek námi připravované klisny 

Aventis (2012), úspěchy našich členů na soutěžích, zájem a spokojenost s poskytovanými 

službami a získání 2. místa Nejkrásnější kůň výstavy Koně v akci v Pardubicích (2013, 

Oskar).  



Lidé ve sdružení 

Ve sdružení se nachází 6 členů a 21 klientů. Spolupracujeme i se Základní školou Speciální 

a Dětským domovem v Dolní Čermné. Rádi budeme spolupracovat i s Vámi. 

 Členové: 

o Jásenská Veronika 

o Müllerová Klára 

o Vašátková Lucie 

o Holá Kateřina 

o Vorlická Kristýna 

o Frank Karel 

 Klienti: 

o Bárnetovi Adéla a Bára 

o Bedrníčková Michaela 

o Cimprichová Kamila a Lukáš 

o Fišerová Johanka 

o Foglová Pavla a Lucka 

o Hamplová Veronika 

o Hejlovi Tomáš a Adélka 

o Jirásková Tamara 

o Lerch Luboš 

o Mačátovi Cyril a Viktorka 

o Něvarová Adélka a Němcová Andrea 

o Stránský Jakub a Iveta 

o Žofková Veronika 

o Dětský domov Dolní Čermná 

o Základní škola Speciální Lanškroun 

  



Fakta v číslech 

členové 6 

z toho děti 3 

klienti 21 

z toho děti 17 

koně 3 

psi 2 

navštívené akce 19 

pořádané akce 3 

 

Sdružení JK Padlý kvítek v roce 2013 podpořili: 

Conell a.s. – p. Sloupenský, Nadační fond nadaných Jablonné nad Orlicí, JUDr. Jitka 

Satrapová, Ing. Pavel Pešta 

V. Jamenského huberta podpořili: 

Jamné nad Orlicí: OBEC Jamné nad Orlicí, Jamenská a.s., Sedlářství-Moravcová, Truhlářství 

Zbyněk Nožka, Miroslav Bednář – čalounictví, Jana a František Rubešovi, TUPPERWARE 

Jana Jásenská, Petr a Jana Borovičkovi, Jana Kábrtová – keramika, Ruka, manželé Mužíkovi, 

Dřevotvar Jamné nad Orlicí, Kolomá Jana – Obuv, Manželé Moravčíkovi, Moravčík Jan – 

ČSSM 

Jablonné nad Orlicí: ISOLIT-BRAVO spol. s.r.o., ELEKTROKOMPLET-M.Hermann, 

DŘEVOTVAR Jablonné nad Orlicí, LUX-PTZ s.r.o., VETR zahradní nábytek, Vacek s.r.o 

BETONÁRKA-STAVEBNINY, SPORT centrum Doleček, Motýlek-dárky pro radost, LI-

JANA luxusní móda, Květinářství Štrumlová, Lahůdky – Pacek, Nožková – potraviny, Milan 

Krejsa – řeznictví u Krejsů, Michal Kusý – restaurace a cukrárna u Luxů, Libor Hillebrant – 

fotoateliér, Jana Bergmanová – prodej smíšeného zboží, Pavel Beneš, Kytarové centrum – 

Vacek, Cyklo Sport MACH, ELEKTRA Pondělíček, Zelenina Lorencovi, Zahradnictví – 

Blanka a Jaroslav Chládkovi, Pekárna Orličanka, Obuv Král, Textil – Blanka Sýkorová, p. 

Štrbík & Fajt – peletkárna, Lékárna AMFORA, Lékárna MAX, IBIS – Mareš, Petra 

Brandejsová – kadeřnictví, Monika Neškudlová, Česká spořitelna, Barvy, laky – p. Motl, 

Flexkon – p. Sekyra, Formplast, Zelenina – Tomkovi, Papírnictví Kaplan, Informační 

centrum, Zdena Filipová – textil, Jiří Lopaur – brusírna válců, KOS s.r.o., Hračky od médi, 

Brožkovi – Marta Market, sklenářství Jelínkovi, Vodo Dolečkovi, ALTECO CZ s.r.o. - textil 



Letohrad: Bocus a.s., Letohrad, Vše pro Vaši zahradu - Tomáš Uchytil, Gekko-chovatelské 

potřeby, P.Šedová, PAPÍRNICTVÍ – Šťovíčková, U Berušky - Radka Tomášová, J+J Kostkan 

s.r.o. ZAHRADNICTVÍ, Stanislav Kalousek – opravna obuvi, J. a S. Textil, Hana Stránská – 

drogerie, Doleček Pekárna, Mgr. Marie Svobodová – dárkové a dekorační předměty, 111 

Sluncí s.r.o 

Žamberk: Veterina Žamberk – MVDr. Štefková Jana, Květiny MARKYTKA, Iva Mačátová – 

občerstvení poliklinika, Exota, Martin Valášek, Látky p. Šléglová, Janovec – zlatnictví, 

hodinářství, Kožená galanterie Marie Charfreitagová, Kosařovi – nábytek, Dibaq. a.s. 

Martin Dulkaj – jezdecké potřeby, VK Zoo, VVS Verměřovice, Autodoprava Peterka, AKVA 

Zoo, Michal Berdníček 

Přehled akcí 

4.5.2013 - drezurní soustředění Jaroměř 

11.5.2013 - parkury Suchá u Litomyšle 

19.5.2013 - Radkova Lhota – všestrannost (trénink) 

6.6.2013 - parkury Suchá u Litomyšle 

8.6.2013 - Formanský den Bystřec 

15.6.2013 - parkury Lanškroun 

22.6.2013 - dětské jezdecké hry Suchá u Litomyšle 

30.6.2013 - parkur a drezura Rudná pod Pradědem 

6.7.2013 - parkury Červená Voda 

20.7.2013 Janovské derby – všestrannost (trénink) 

2.- 4.8.2013 - všestrannost Kolesa – návštěva mistrovství se staršími členy 

18.8.2013 Klokan Open Air  - vožení dětí, ukázka canisterapie 

7.-8.9.2013 Koně v akci - Koně všem – jízdy zručnosti, parkury, ukázka horsemanshipu 

14.9.2013 Jezdecké hry Suchá 

28.9.2013 - V. Jamenský hubert 

19.10.2013 hubertova jízda Fitmin 

20.10.2013 jezdecké hry JK Orličky versus JK Padlý kvítek 

2.11.-3.11.2013 rozlučková všestrannost Pardubice 

7.12.2013 hobby agility - Ostrov u Chlumce nad Cidlinou 

  



Výsledková listina 

Lanškroun: 

 Jásenská Veronika 3. místo jízda zručnosti 

 Vašátková Lucie 5. místo jízda zručnosti 

Suchá: 

 Adélka Bárnetová a Oskar - 16. místo 

 Adélka Něvarová a Oskar - 18. místo 

 Verunka Hamplová a Oskar - 21. místo 

 Kristýna Vorlická - 22. místo 

 Barbora Bárnetová a Oskar - 25. místo 

 Pavla Foglová a Oskar - 26. místo 

 Lucie Vašátková a Oskar - 5. místo 

 Katka Holá a Oskar - 7.místo 

Pardubice: 

 Katka Holá 

o 2. místo jízda zručnosti 

o 4. místo jízda zručnosti 

o 3. místo křížkový parkur 

o 5. místo křížkový parkur 

o 3. místo běž, jeď, veď 

 Lucka Vašátková 

o 2. místo křížkový parkur 

o 3. místo křížkový parkur 

o 2. místo bež, jeď, veď 

o 1. místo židličková 

o 3. místo židličková 

 Kristýna Vorlická 

o 3. místo jízda zručnosti 

o 7. místo jízda zručnosti 

Suchá: 

 Katka Holá 

o 3. místo jízda zručnosti 

o do 12. místa v jízdě zručnosti se skoky 

o parkur 40cm čistě 



 Lucka Vašátková 

o 6. místo jízda zručnosti 

o 5. místo jízda zručnosti se skoky 

o parkur 40 cm - 4.tr.b. 

Orličky:  

 2. místo kroková jízda zručnosti - Katka Holá a Aventis 

 3.místo kroková jízda zručnosti - Lucka Vašátková a Aventis 

 7. místo kroková jízda zručnosti - Kristýna Vorlická a Aventis 

 místo klusová jízda zručnosti - Lucka Vašátková a Aventis 

 4. místo klusová jízda zručnosti - Katka Holá a Aventis 

 9. místo klusová jízda zručnosti - Kristýna Vorlická a Aventis 

 4. místo křížkový parkur – Lucka Vašátková a Aventis 

 5. místo křížkový parkur - Katka Holá a Aventis 

 místo součet klusová jízda zručnosti a parkur – Verča Jásenská a Aventis 

 5. místo součet kroková jízda zručnosti - Karel Frank a Aventis 

 

Rozpočet JK Padlý kvítek 

Celkové finanční příjmy za rok 2013 činí 22 800 Kč. Výdaje se pohybovaly okolo 55 000 Kč. 

Všem sponzorům a pomocníkům děkujeme a těšíme se na další 

spolupráci. 

 


