
PONYŠKOLKA ŠAFÍREK 

První cesta ke koním vede přes náš kroužek :-). Kroužek je skupinová aktivita určená pro děti, které 
milují koníčky, chtějí s nimi trávit čas, učit se na nich jezdit a komunikovat s nimi. Naučí se zde 
kromě ježdění i jezdeckou teorii, budou vědět jak a čím koně krmit, jak o ně pečovat, poznají 
vybavení pro koně a jiné důležité věci. Ponyškolka funguje celoročně, kromě výuky ježdění se 
budeme věnovat také teorii a hraní různých tematických her, které budou probíhat při nepříznivém 
počasí ve vytápěné chatičce. 

Pro pravidelné jezdce, kteří chtějí ke koníkům docházet alespoň 1x týdně, je otevřen Pony klub, který 
funguje jako jezdecký kroužek pro děti ve věku 4-10 let. 

Součástí výuky Pony klubu je:  
 

 jezdecká výuka - procházky do přírody, výcvik na lonži 

 péče o koně - krmení, čištění a další  

 teoretická příprava 

 dětské tematické hry 
 
Kroužek bude probíhat jednou týdně po dobu 90 minut (skupinka 2-3 dětí), vždy s minimálním počtem 
dvou dětí. Cena je 1100,-/dítě/měsíc. Po individuální domluvě je možné rozvrh upravit.  

Otevření kroužku plánujeme začátkem března  2022 - již nyní přijímáme přihlášky.  

Letní příměstský tábor 
Děti se na táboře seznámí se vším, co ke koníkům patří…, jak se o koně starat, čistit je, vše potřebné o 
péči o  zdraví koně, vyzkoušíme si práci okolo koníků, která ke koníkům bezprostředně patří a naučíme se 
v kostce základní znalosti o plemenech, barvách, stručně probereme teorii ježdění, jezdecké disciplíny a 
další využití koně v dnešní době. Děti samozřejmě nepřijdou o jízdu na koni pod odborným dohledem a 
také se můžou těšit na spoustu her, poznávání nových kamarádů a kamarádek. 
 
Tábor je určen pro děti ve věku 4-10 let.  
 
 Pro bližší informace volejte nebo pište 
 
Individuální lekce 
Lekce zahrnuje přípravu poníka, jakožto přivedení z výběhu, 
čistění, sedlání a uzdění. Následně procházku nebo lekci na 
lonži dle výběru.  
 
Vodění 
 
Lekce ne lonži  
 
KONTAKTY: 
 
Adresa: Čisovice, autobusová zastávka U Školy 
 
Jolana Česáková,  
 
tel. 770 670 252, E-mail: jolana.cesakova@seznam.cz, facebook: Šafírkův Ráj 
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