
Jeden Strom, z. ú.

Praha5, Vykoukových 623/7, 153 00,  IČO 26565129
tel. 777 258 450, jedenstrom@volny.cz, www.jedenstrom.cz 

INFORMAČNÍ DOPIS

Vážení rodiče, 
zasíláme Vám informace ke koňskému táboru.  Jestliže  budete mít  nějaký dotaz,  napište  či  zavolejte,  rádi  Vám odpovíme.
Zároveň Vám v příloze zasíláme formuláře, nezbytné pro účast Vašeho dítěte na táboře. 

Veronika Kubásková: 605 159 960, Markéta Prchalová: 725 592 431, Eva Bachiri: 733 730 725

Tábor s koňmi, LMŠ Na dvorečku

TERMÍN: 11.- 15.7. 2016      pondělí až pátek        5 dní

MÍSTO: LMŠ Na dvorečku, Lety-Řevnice.

ZAHÁJENÍ POBYTU:  pondělí 11. 7. v 8 hodin. 

UKONČENÍ POBYTU:  pátek 15. 7. v 17 hodin.  
 
STRAVOVÁNÍ:  2x  denně  –oběd,  odpolední  svačina.  Stravování  zahrnuje  čerstvé  ovoce  i  zeleninu,  mléko  i
mléčné výrobky. Voda je k dispozici po celý den. Dopolední svačinu budou mít děti s sebou z domova.

PROGRAM: Na táboře se děti seznámí s péčí o koně, budou trávit čas v jejich blízkosti a jízdou na nich. Mnohé se o koních
dozví  slovem i  prožitkem.  Dopoledne bude vždy věnované aktivitám s koňmi.  Čeká nás „Jezdecká škola"  -  péče o koně,
chování koně, základy ježdění (jízdárna - lonž - výcvik), "Výstava" - příprava koně na výstavu, zaplétání hřív, zdobení koní atp.
+ vyjížďka na naparáděných koních, "Parkur"  - výroba koníků na klacku - závody s "klackem" i  s živým koněm (jízdárna),
"Vytrvalost" - celodenní vyjížďka, kdy na konci dopolední cesty na nás bude čekat oběd a „veterinární prohlídka", zda je kůň
v pořádku.  Vytrvalost je  putování několik kilometrů - dokazuje odolnost a vytrvalost koně i  jezdce. Celý tábor pak budeme
společně s příběhem C. S. Lewise  Kůň a jeho chlapec putovat  do bájné země mluvících zvířat,  kde nás na cestě potká
spousta  dobrodružství:  budeme  muset  uniknout  lvům,  vyrobit  si  vlastní  koně  pro  cestu  přes  dlouhou  poušť  a  keramické
podkovy,  které  nám  doufejme  přinesou  štěstí.  Objevíme  nádherný  kraj  se  zlatými  valouny  v potocích,  vyzkoušíme  vlastní
vytrvalost a odhodlání přiblížit se svému cíli, přesvědčíme se, že když se člověk něčeho v dobré víře vzdá, vrátí se mu to
v dobrém dvakrát. Ve čtvrtek se vydáme na celodenní „přechod přes poušť“ a až se vrátíme, budeme moci přespat v  jurtě nebo
pod širákem, večer si udělat oheň a opéct si na něm buřty a jablíčka. Naučíme se spoustu písní o koních a připravíme se na
závěrečnou krasojízdu na našich mluvících koních, které se budou moct zúčastnit i rodiče.

CO S     SEBOU: 
 batůžek 

 pití (1 litr) – uzavíratelnou netekoucí lahev

 dopolední svačinu

 adekvátní oblečení odpovídající aktuální předpovědi počasí, případně triko na tvoření

 oblečení ke koním: dlouhé přiléhavé kalhotyl (egíny, elasťáky), plné pevné boty, helmu na kolo (nemáte-li na koně)

 šátek / čepice 

 kapesníky

 pevnou turistickou kotníkovou nepromokavou obuv

 malý ručník

 krém na opalování

 sprej proti klíšťatům

 pláštěnka 

 holinky

 náhradní spodní prádlo a ponožky

 bačkory

 spacák - na čtvrtek

Poznámka:  často na konci  tábora  zbývají  věci,  ke kterým se žádné z dětí  nehlásí.  Abyste se vyhnuli  případným ztrátám,
doporučujeme Vám označit jménem dítěte všechny jeho věci. Děkujeme. 
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