
 Dovolená s vlastním koněm 
 Dopřejte si kvalitní čas se svým čtyřnohým parťákem v příjemném areálu stáje Dvůr Žehrov. 

 Užijte si společně strávené letní dny, které můžete proložit společnou zábavu s ostatními 
 účastníky, ale kde bude prostor i pro vaše vlastní chvilky. 

 Tento kurz cílí na všechny, kteří chtějí mít připravený program, který vás i vašeho koně 
 posune zas o kousek dále a přitom mít i volno na odpočinek či vlastní aktivity. Dopoledne 

 strávíme společně cvičením a prací s koňmi. Po obědě pak budete mít několik hodin volného 
 času pro sebe a váš vlastní program. Kolem páté odpoledne se opět sejdeme na  společný 

 program s koňmi i bez a večeři. Těšit se můžete na práci s koňmi ze země i sedla, pohybové 
 aktivity, relaxační cvičení, hry, sdílení, reflexe. Poloha areálu v CHK Český Ráj nám nabízí 

 krásné terény na vyjížďky, jízdárnu i halu. Pro váš relax pak pláž s kioskem na břehu 
 místního rybníku, nebo třeba prohlídku zámku ve Svijanech či hradu Kost. 

 Pobyt není určen pro problematické koně, nebo koně kteří jsou primárně agresivní vůči 
 koním či lidem. Pro tyto koně je prostor na našich tréninkových pobytech (viz naše stránky.) 

 TERMÍN: ÚT 4. 7.  (začátek v 10:00) -  SO 8. 7.  (ukončení  cca 14:00) 
 Cena kurzu  11 500 Kč  pro členy našeho spolku  10  900 Kč 

 Pokud byste chtěli přijet dříve či odjet později (např. kvůli dopravě), napište tak do přihlášky. 
 Cena kurzu zahrnuje veškerý program, ustájení/půjčení koní, používání jízdárny/haly během 
 společného programu, ubytování a polopenzi. Využití jízdárny/haly mimo společné aktivity je 

 zpoplatněno dle ceníku stáje Dvůr Žehrov. 

 Záloha  5 000 Kč  je splatná do  14 dnů od podání přihlášky  ,  pokud není domluveno jinak. 
 Číslo účtu:  303163181/0300  ,  VS: 2307  , do poznámky  uveďte své jméno. Zbylá částka 

 splatná při příjezdu na kurz v hotovosti nebo dle dohody. Platba na fakturu či z firemních 
 benefitů je taktéž možná. 

 Storno podmínky  : 
 Zrušení 60 a více dní před začátkem kurzu  vše vráceno v plné výši. 
 Zrušení 15 - 59 dní před začátkem kurzu  vráceno 30% zálohy (1 500 Kč). 
 Zrušení méně než 14 dní před začátkem  záloha nevratná 

 Vždy  za  sebe  můžete  najít  náhradníka.  V případě  zrušení  akce  z naší  strany  vracíme  vše 
 v plné výši. 

 S SEBOU 

 DOKUMENTY 
 ●  Vyplněná  papírová  přihláška  (členové  EquiT&T  z.s.  nemusí),  Kartička  zdravotní 

 pojišťovny, Průkaz koně 
 ●  Doplatek za kurz, pokud nemáte již zaplaceno 

 Více informací:  kurzy@equitat.cz  nebo u Věrky Bakalářové  na tel. 724 390 625 
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 PRO SEBE 
 ●  Oblečení  na  ježdění  a  dále  pohodlné  dle  počasí  vč.  sportovního  –  počítejte  s  možným 

 zašpiněním 
 ●  Jógová podložka či jiná karimatka/deka, kterou lze použít i venku 
 ●  Kempingová židlička 
 ●  Jezdecká  helma  , (případně i vesta) – lze zapůjčit 
 ●  Hygiena a osobní věci, potřebné léky,  ručník 
 ●  Notýsek/blok a psací potřeby na poznámky,  šátek na  oči 
 ●  Při jakékoli práci/manipulaci s koňmi jsou nutné  pevné  boty  – minimálně tenisky! 
 ●  Doporučujeme i přezůvky, repelent, opalovací krém a plavky 

 PRO KONĚ 
 ●  Průkaz koně s platným očkováním (chřipka, tetanus) a vyšetřením na AIE 
 ●  Věci  na  práci  (ohlávka,  vodítko,  čištění,  dlouhé  vodítko/lonž,  sedlo,  uzdečka/obnosek, 

 tušírka, chrániče – tak, jak jste zvyklí a dle toho, na čem pracujete) 
 ●  Kyblíkové krmení + 1 kýbl 
 ●  Repelent, čabraka, maska (dle Vašich zvyklostí) 

 MÍSTO KONÁNÍ KURZU           
 Adresa:  Stáj Dvůr Žehrov, Žehrov 68, 294 12 Žďár 

 Ubytování 

 V areálu  jsou  k dispozici  útulně  zařízené  pokoje,  které  jsou  vybaveny  samostatnou 
 koupelnou  s  toaletou,  stolečkem,  židlí,  skříní  a  postelí.  Pokoje  jsou  dvoulůžkové.  Respektive 
 se  jedná  o  postel  a  přistýlku.  K  dispozici  je  společná  kuchyňka  s varnou  konvicí,  mikrovlnkou 
 a lednicemi. Je možné využít i kuchyň s troubou a sporákem ve vedlejší budově, či gril. 

 Strava 

 Polopenze  zahrnuje  snídani,  večeři,  malou  svačinu  a  celodenní  pitný  režim  (káva,  voda,  čaj, 
 šťáva).  K  snídani  jsou  k  dispozici  jogurty,  ovoce,  pečivo,  ovesná  kaše,  džemy,  šunka,  sýry 
 atd.,  svačina  zahrnuje  kus  ovoce  či  sušenku.  Večeře  připravíme  na  místě,  nebo  objednáme 
 z restaurace ve Svijanech. Speciální dietní požadavky hlaste předem. 
 V  rámci  programu  bude  pauza  na  oběd.  V  dochozí  vzdálenosti  je  kiosek  U  Rybníka 
 s nabídkou  teplých  jídel.  V 15  min  dojezdu  autem  je  několik  restaurací.  Je  možné  využít 
 místní kuchyňku pro přípravu vlastního jídla. 

 Ustájení 

 Pro ustájení koně si můžete vybrat ze dvou možností: 

 1)  venkovních boxech s paddockem - kapacita 6 míst 
 2)  ve  výběhu  -  jsou  k dispozici  dva/tři  výběhy  s přístřeškem  či  stínem.  Vhodné  pro  koně, 

 kteří se znají a mohou být ve výběhu spolu. 

 V ceně  ustájení  je  podestýlka  (piliny)  a  seno  v odpovídajícím  denním  množství,  péči  (krmení, 
 místování) si majitelé zajišťují sami, nářadí je v místě. 
 Na  začátku  přijedete  do  podestlaného  a  vykydaného  boxu/výběhu,  před  Vaším  odjezdem  se 
 očekává, že box/výběh předáte ve stejném stavu – tedy vykydaný. 

 Součástí  ustájení  je  i  box  -  sedlovna  pouze  pro  účastníky  našich  kurzů,  ve  kterém  jsou  háky 
 na sedla a uzdečky. 

 Více informací:  kurzy@equitat.cz  nebo u Věrky Bakalářové  na tel. 724 390 625 
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