
EquiEnglish Camp 
Pošlete své dítko s koněm za angličtinou!  

V termínu od 5.8. do 9.8.2019 v ArtDressage Stable Holubice pořádáme naprosto unikátní 

příměstský jezdecký kurz, který bude celý v angličtině. Nejedná se o další “tábor s lekcemi 

angličtiny a jízdy na koni ” ale zkrátka o tábor, kde se děti opravdu učí jezdit a přitom mluví. 

Cca polovina dětí budou angličtí rodilí mluvčí a druhou polovinu budou tvořit české děti. 

Angličtina se tak stane naprosto přirozenou součástí kurzu. Všichni vedoucí mluví česky, 

ovšem pro potřeby kurzu tento jazyk zapomenou a vzpomenou si pouze v případě nejvyšší 

nouze. 

Program 

❖ Příjezd mezi 8 - 8:30 ráno 

❖ Dopoledne péče o koně, jezdecká lekce (45 min) - výcvik na lonži, drezura, 

skákání, working equitation či vyjížďka do přírody 

❖ Oběd v místní restauraci Holubička (případně možnost donést vlastní) 

❖ Po obědové pauze trocha zábavné teorie o koních 

❖ Odpoledne koňské i nekoňské hry, práce ze země, bubáci 

❖ Ukončení programu v 16:30 

Kurz je určen pro jezdce od 12 - 18 let věku (ve výjimečných případech od 10), primárně s 

našimi koňmi. Vlastní kůň je po dohodě možný taktéž (ustájení není v ceně kurzu).  

Úroveň angličtiny doporučujeme alespoň A2+, v ideálním případě alespoň B1. Nevadí nám 

nedokonalá gramatika, důležité je to zkusit! 

Cena 4 200 Kč zahrnuje jezdecký výcvik, doprovodný program, oběd a pitný režim. Cena 

nezahrnuje svačinu - tu si každý přinese vlastní.  

Přihlášku naleznete zde - https://goo.gl/forms/hGdBTV0s23x9s2J03 -. Po odeslání 

přihlášky obdržíte email s pokyny k platbě zálohy (1 500 Kč).  

Záloha je vratná v plné výši při zrušení účasti ze strany účastníka nejpozději 30 dní před 

kurzem. Při zrušení účasti 29 – 7 dní před kurzem je vratno 50%, při pozdějším zrušení je 

záloha nevratná. 

 

Věra Vránová, tel. 724 390 625, email verka.vranova@gmail.com 

www.verkavranova.com 
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