
Víkendový pobyt 

U poníků na Javorku  od 12.5. do 14.5. v
překrásném a pohodovém prostředí mezi
zvířátky na statku ve stáji Sága v Javorku.

Pro ty úplně nejmenší a ty  starší děti od 6 do 11 let věku
vše z teoriii  a   praxe u poníků a koní čemu se například
naučí:

• jak správně se o poníčky a koně pečuje,jak se koupou,čistí,krmí

• co všechno obnáší vlastnit poníčka nebo většího koně

• a hlavně, jak se na něm hezky povozit a začátky jízdy na koni 

• pro ty zkušenější lonžování,vycházky na ponících do přírody

• děti zde poznají, že jízda na koni není jen sednout se na hřbet 
koně a očekávání jeho poslušnosti

• od rána po celý den budou v přírodě a pod dozorem nás 
dospělých poznávat i jiná zvířátka na farmě od miniprasátek 
oveček,kozlíka až po pštrosa a papoušky

Na víkendový pobyt  od  mohou přijet všechny děti, které
zvládnou dvě noci bez asistence rodičů.

Jaký je program:

Pobyt u poníků a koní začíná v pátek v 15:00, kdy si děti převezmem,
ubytují se s naší pomocí a půjdeme za zvířátky ,aby se děti měli možnost
rozkoukat a seznámit mezi sebou i se zvířátky a první kontakty s ježdění

• 18 hod. Večeře

• Páteční večer je věnovaný  seznamování s víkendovým
programem a základy o ježdění a vodění koníků a bezpečnosti
při pohybu ve stáji 

Sobota:

• budíček v 7:00 + krátká rozcvička

• 7.30 hod.snídaně

• po snídani přesun do stáje - pro mnoho dětí je přímý kontakt se zvířaty nejoblíbenější 
činností dne,poníky a koníky se naučíme vyčistit,vodit  a nachystat na první ježdění nás 



čeká pod dozorem na lonži.

• svačina 10hod.

• natěšení a najezení jdeme do sedla až do oběda

• 12 hod. Oběd

• po obědě se děti dostanou do sedla opět ,  a všichni pod dohledem vyjedou  do přírody na 
vyjíždku .

• 15 hod. Svačinka

• a návrat za zvířatky půjdeme se podívat a naučíme se krmit i ostatní zvířátka na statku od 
miniprasátka po velkého kozla Jeníčka

• 18 hod. táborák

Neděle:

• počátek dne stejný jako v sobotu (na místo vodění koní jiný program (lonžování , hry 
s koňmi na ruce )

• po svačince ,opět hurá na sedlo a ježdění aby všichni měli krásný zážitky a měli na co 
vzpomínat při prohlížení fotek z pobytu

• 12 hod.oběd

• při pěkném počasí jdem do bazénu

• a zase zpátky za koníkama 

• 16 hod.příjezd rodičů odjezd dětí domů

Program je vždy přizpůsoben věku a zkušeností dětí.

Cílem pobytu je seznámit děti s koňmi, naučit je základním povelům, zbavit je strachu, prohloubit 
jejich lásku ke zvířatům a přírodě vše v krásné přírodě na Vysočině přímo ve statku  ,děti jsou vždy
pod dohledem a snažíme se každému věnovat .

Ubytování v útulně vymalovaných  apartmánech na statku s velkým 
bazénem a trampolínou

 

Cena pobytu je 2.000,-kč 

(cena zahrnuje 2 x večeři, 4 x svačina, 2 x oběd,
ubytování na dvě noci + celodenní
program,ježdění )

Co s sebou: 
cyklistická nebo jezdecká  přilba, pohodlné oblečení, pevná obuv (s uzavřenou
špičkou), vyplněný souhlas s pobytem

Na dotazy rádi odpovíme na emailu nebo telefonu těšíme ŠTĚTKOVI Javorek
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