
Správa městských sportovišť p. o., RK Western Riding Team 

a Základní kynologická organizace Mariánské Lázně 

vás zvou na 3. ročník příměstského tábora 

,,PRÁZDNINY NA RANČI‘‘ 
 

Tábor se koná od 8. do 12. července 2019 
a je určen pro děti ve věku od 6 do 16 let. 

(Vzhledem ke specifickému zaměření tábora je počet míst omezen.) 

 

Základna:  Ranč Calypso (www.ranchcalypso.cz) v Dolním Žandově   

                  Od 9 do 17 hodin (po dohodě lze individuálně upravit) 
 

                    Bližší informace: Ing. Roman Kořán tel. číslo 736 682 508  

 

Náplň tábora:  
Tábor je určen dětem, které mají rády psy a koně, chtějí se o ně starat a cvičit je. Seznámí se s provozem 
ranče, psího útulku a kynologického klubu. Účastní se krmení, čištění a dalších činností kolem zvířat.  
 
Od zkušeného kynologa se dozví, jak se o pejska starat a dál ho cvičit, aby byl ovladatelný a poslušný. 
Osvojí si techniku sedlání a uzdění koně. Zájemci získají teoretické i praktické informace o základech jízdy 
na koni. Naučí se koně vodit a ovládat ze země. Práci v kruhové ohradě a základům přirozené komunikace. 
 
Další náplní programu budou sportovní aktivity s využitím městského bazénu, areálu Prelátova pramene, 
Sportovního areálu Viktoria a dalších zařízení, která spravuje Správa městských sportovišť Mariánské Lázně 
a TJ Sokol Velká Hleďsebe (podle počasí a nálady). 
 
Nutné vybavení: 
Pevná přilba s tříbodovým úchytem (může být i cyklistická), gumáky, pláštěnka, pokrývka hlavy, boty 
s hladkou podrážkou, pohodlné dlouhé kalhoty na ježdění, repelent, opalovací krém, láhev na pití 
a batůžek, úrazové pojištění, oboustranná kopie karty pojištěnce ZP, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti. 
 

Cena a platební informace: (Teprve dnem uhrazení platby máte místo na táboře rezervované) 

3 500,-Kč (v ceně je dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim, základní jezdecký výcvik) 
                 
Platbu je třeba uhradit na číslo účtu: 107 – 199 029 02 07/0100  
 
Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a var. symbol (ten vám sdělíme na základě přijaté přihlášky)  
Přihlášku naleznete v příloze pod tímto článkem a stává se závaznou až po uhrazení platby. 
 
Přihlášky přijímáme na e-mailové adrese:  
 
pokladna@sms-ml.cz (prosíme v kopii: roman.koran@aroko.cz) 

(včetně prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a oboustranné kopii karty ZP) 
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