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Strukturovaný životopis žadatelky 
 
 

 

Osobní informace 

 
Jméno:  MgA. Josefína Nesvadbová 
Adresa:  Na Drahách 3, 

266 01, Beroun - Zdejcina 
Telefon:  +420 606 784 567 
E-mail:  finapina@seznam.cz 

www.josefinanesvadbova.cz 
Národnost: česká 
Datum narození: 19. 01. 1988 

 
 

Dosažené vzdělání 
 
2008 -  2014:   Akademie výtvarných umění v Praze  

Intermediální tvorba (MgA.) 
 
2013:    Studijní stáž na Royal Academy of Art, The Hague (NL) 
    Autonom studio 

 
2003 – 2007:   Michael soukromá střední škola umělecké a reklamní tvorby, 

zakončeno maturitou 
 

Vzdělávání a kurzy v oboru jezdectví a rozvoji osobnosti 
 
2013:    Složení jezdecké zkoušky WRC (Western riding club) 
 

2012: Kurz EAPD (koňmi asistovaná psychoterapie) u Chrise Irwina 
(Holandsko) 

 
    Jezdecké soustředění s Joe Woltrem na Qranchi 
 

Absolvování kurzu Bachovy květové terapie 
 

Absolvování kurzu Autoregrese 
 
2010 - 2011: Jezdecká stáž u světového horsemana Joe Wolter Ranch Clinic in 

Texas   
 

Veterinární praxe v rámci kurzů doktorky Dominiky Švehlové 
zaměřené na končetiny, svaly, záda, kopyta a výživu koní 

 
Jezdecká stáž ve sportovní stáji Alberta Reinhardta (Německo) 

 
Horsemanship pod vedením Václava Bořánka 
(www.ranch28.cz) 
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2009:    Cvičitelská licence 
 

Kurz první pomoci (Červený Kříž) 
 
2003 – 2005: Zařazena do SCM (juniorská reprezentace pod vedením J. 

Pecháčka) 
 
2002:    Bronzový výkonnostní odznak za jezdecké výkony (skoky) 
 
1999:    Zahájila účast na jezdeckých skokových závodech 
 

 

Pracovní zkušenosti 

 
2015: OSVČ Chov koní a výcvik jezdců, mimoškolní výchova a 

vzdělávání, pořádání kurzů, školení, lektorská činnost. 
 
2012-2014:   Dobrovolnictví, práce pro sdružení JS-Josefína Nesvadbová o. s. 

(jezdectví a komunikace, pořádání tvořivě vzdělávajících kurzů pro 
děti a dospělé, koňmi asistovaná psychoterapie atd.) 
(www.josefinanesvadbova.cz) 

 
Pořádání výstavního křtu s názvem Holky hurá Texas v Galerii 
Malostranské besedy 

 
Organizace společenské akce s názvem Texas 2011 na ranči 

  Málkov 
 
2011 - 2012:   Provozní manažer jezdeckého areálu farmy Michael 

(www.farmamichael.cz) 
 
2010 – současnost:  Vedení jezdecké školy 
 
2010:    Provozní manažer stáje 

(www.drevokomplex.com) 
 

Součinnost s organizací Zvířecí Pohoda o. s. 
(www.zvirecipohoda.cz) 

 
2009: Podíl na rozvoji sportovních aktivit v resortu Sv. Kateřina 

(www.katerinaresort.cz) a  
 Baby Horse Center s.r.o. 

(www.babyhorse.cz) 
 
2008:    Recepční ve studiu Fitlight       
    (www.fitlight.cz) 
 
2007 – 2010: Spolutvorba na dětských knížkách M. Nesvadby (Michal maluje s 

tátou, Michal doma s mámou, Pohádky o dveřích) 
 
1996 – 2012:   Práce s koňmi, závodní aktivita, vzdělávání se v oboru 

http://www.josefinanesvadbova.cz/
http://www.farmamichael.cz/
http://www.drevokomplex.com/
http://www.zvirecipohoda.cz/
http://www.katerinaresort.cz/
http://www.babyhorse.cz/
http://www.fitlight.cz/

