
Ranč Ježkův Mlýn - Hoštka 
http://www.labyrintgroup.eu/ranc-hostka-osada-jezkuv-mlyn 

V roce 2019 se v tomto areálu budou konat následující kurzy: 

neděle 30. června – pátek 5. července pokročilí  6 dní  8 500 Kč 

neděle 7. července – pátek 12. července sebepoznání  6 dní  8 500 Kč 

neděle 14. července – pátek 19. července běžný kurz  6 dní  8 500Kč 

 

Areál 

Rozsáhlý a velmi klidný areál nedaleko Roudnice nad Labem, známý zejména pro svůj 

jedinečný extreme trail park. Venkovní boxy, dvě jízdárny – cca 30 x 50 m a 50 x 70 m, 

velká, zastřešená kruhovka a menší hala.  

Ubytování 

Ubytování je v mobilheimech po 2 – 6 osobách s vlastním soc. zařízením, bez lůžkovin – 

nutno vlastní. Mobilheimy jsou už staršího data, nicméně většina účastníků, potrápena 

táborovými pobyty v dětství, v tom neshledává problém. Případně možno zajistit si vlastní 

ubytování v okolí.  

Ustájení 

Ustájení ve venkovních boxech, v ceně kurzu je podestýlka, seno, voda. Nutno mít vlastní 

žlaby / kýble – na vodu i krmení. V každém boxu kohout s vodou – netřeba ji nosit daleko. 

Během kurzu si každý o koně pečuje sám. K dispozici bývá výběh, ve kterém se koně 

střídají + možnost pustit koně na volné jízdárny. Doporučujeme dovézt hák na sedlo a 

uzdečku. Jako sedlovna slouží jeden vyhrazený box, příp. je možné nechat si věci v autě, 

přívěsu či u sebe na mobilheimu.  

Strava 

Zajištěna je snídaně („každý si sám loví ze společné lednice“), oběd a večeře (bufetový 

styl) – velmi dobrá, teplá jídla dovážená z motorestu majitelů areálu. Přes den k dispozici 

nápoje a svačina. V případě potřeby je v okolí (dostupno autem i pěšky) několik obchodů.  

 

Více informací naleznete na webových stránkách areálu. 

Důsledně prosíme o udržování čistoty v prostorách areálu! 

Změny v ubytování, ustájení a stravování hlašte co nejdříve před začátkem 

kurzu Věře Vránové – tel. 724390625, email verka.vranova@gmail.com 


