
 

Tábor na koni "2023" - Prázdniny v sedle 

Ranč Na Špici pořádá pro děti již po dvanácté v období letních prázdnin aktivní týdenní pobyt u 

koní. 

Místo: Ranč Na Špici se nachází v CHKO Železné hory, na kraji obce  

 Podmoklany 

Termíny, nástupy a odjezdy:  

 

 

 

Nástup na tábor je vždy v neděli mezi 15:00-16:00 hodinou a odjezd v sobotu 

mezi 8:00-9:00 hod.  

Pro koho je tábor vhodný: pro děti od 8 let do 15 let (možná domluva), 

začátečníky či pokročilé jezdce, kteří mají rádi koně a chtějí se něco naučit či zdokonalit jak v péči o 

koně, tak v jízdě na koni. 

Všeobecné informace: Jedná se o menší tábor rodinného typu. Hlavní náplní je 

samozřejmě jezdecký výcvik a péče o koně. Chceme dětem přiblížit život na ranči 

včetně povinností při péči o koně. Výuka bude probíhat praktickou i teoretickou 

formou. Děti se budou učit práci s koněm ze země i ze sedla, čistit, sedlat, krmit, 

kydat. Denně budou jezdit na koni, a to buď na jízdárně, v kruhovce nebo se půjde 

na vyjížďku do terénu. Děti budou v pondělí rozděleny do skupin dle svých 

schopností v jízdě na koni a výcvik bude probíhat každý den (po až pá) dopoledne i 

odpoledne se zkušenými instruktory (kromě středy, kdy je naplánovaný výlet a 

jezdit se bude jen jednou denně). Můžete se také těšit na různé hry, soutěže, 

celotáborovou hru, výlet, koupání, táborák, diskotéku. Letos se také můžete těšit 

na výlet do AQUACENTRA. Děti si budou moci vyzkoušet také jízdu bez sedla a 

voltiž. Závěrem tábora uspořádáme i jezdecké hobby závody. Fotky z táborů 

dáváme během každého turnusu na web. Cílem tábora je, aby si děti pobyt užily, pobavily se, něco 

nového se naučily, našly nové kamarády a rády se k nám vracely. 

1.turnus   2.7. - 8.7.2023         

2.turnus   9.7. - 15.7.2023          

3.turnus 16.7. - 22.7.2023  

4.turnus 23.7. - 29.7.2023 

5.turnus 30.7. -  5.8.2023  



Naše koně:     Čekají na vás hodný koně plemene Hafling, Quarter a ponička Sandy. 

Ubytování a strava: 

Ubytování je zajištěno po dvou ve stanech s podsadou. 

Hygiena je zajištěna v koupelně, kde je sprchový kout 

s teplou vodou. Strava z domácí kuchyně je zajištěna 

5xdenně (2x teplé jídlo) včetně pitného režimu po celý 

den.   

Co na tábor nebrat: 

 mobil, notebook a tablet 

 potraviny a sladkosti (z hygienických důvodů) 

děti budou mít k dispozici dostatek jídla i pití 

Prosím o respektování těchto bodů, porušení je důvodem 

k okamžitému odjezdu z tábora. 

Cena a pokyny k platbě: 

Celková cena tábora: 6700,- Kč 

 po zaslání závazné přihlášky Vám budou emailem zaslány 

podklady k uhrazení nevratné zálohy 2000,-Kč, která je 

splatná do 7 dnů od rezervace, jinak rezervace propadá 

 zbývající částka 4700,-Kč musí být uhrazena nejpozději do 

15.5.2023  
 cena zahrnuje: ubytování, stravování, odměny vedoucím, 

jízdu na koni, zapůjčení jezdeckého vybavení, odměny pro 

děti 

 cena nezahrnuje: výlet (cca 250,-Kč) 

 zeptejte se svého zaměstnavatele na možnost úhrady tábora Vašich dětí a prosím informujte 

mě hned při podání přihlášky, pozdější změny ve fakturaci budou zpoplatněny 

 některé zdravotní pojišťovny dávají příspěvek na tábor 

V případě náhlé neúčasti dítěte na táboře (včetně zdravotních důvodů) Vám bude 

vrácena pouze částka z doplatku, snížená o již vynaložené náklady na pobyt a to takto: 

 nahlášená absence do 45 dnů před začátkem bude vráceno 80% 

z doplatku tj. 3760,-Kč 

 nahlášená absence do 38 dnů před začátkem bude vráceno 60% 

z doplatku tj. 2820,-Kč 

 nahlášená absence do 31 dnů před začátkem bude vráceno 40% 

z doplatku 1880,-Kč 

Od 1.6.2023 již nelze vrátit žádnou částku. 

 

Těšíme se na vás… 

Ranč Na Špici   www.rancnaspici.cz   

Podmoklany 4    rancnaspici@seznam.cz 

582 63  Ždírec nad Doubravou +420 724 512 611 

http://www.rancnaspici.cz/

