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Letní integrační pobyty a Příměstské jezdecké pobyty  
 
I.turnus Příměstského jezdeckého pobytu, Praha Hostivař: 4. - 8. července 
II.turnus Příměstského jezdeckého pobytu Praha Hostivař: 11. - 15. července 
III. turnus Terapeutického integračního pobytu, Velká Úpa:  25. - 31. července 
IV.turnus Terapeutického integračního pobytu, Velká Úpa: 1. - 7. srpna 
V. turnus Příměstského jezdeckého pobytu, Praha Hostivař: 15. - 19. srpna 
VI. turnus Příměstského jezdeckého pobytu, Praha Hostivař: 22. - 26. srpna 
 
  
Terapeutické pobyty budou probíhat ve Velké Úpě v Krkonoších. Plná cena pobytu je 5990,- kč, klienti 
Zajíčka na koni zaplatí za osobu/pobyt 2200,- kč. V ceně je ubytování, strava, terapie. Finanční otázka nesmí 
být pro nikoho překážkou - v tomto případě kontaktujte prosím Helenu 
Krejčíkovou: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz. Děti se svými rodiči či pečovateli se mohu těšit na terapeutické 
jízdy na koních a "mazlící" terapie s koníky. Dále na sportovní aktivity, individuálně přizpůsobené všem 
dětem, arteterapeutická dopoledne, výlety a jiné. Těšíme se na vás všichni ze Zajíčka a koníci ze stáje Bleu 
de Ciel. Více informací o přihlášení: Martin Splavec: m.splavec@zajiceknakoni.cz 
  
  
Příměstské pobyty pořádáme ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu de Ciel v Praze v Hostivaři. Cena 
pobytu je 5000,- kč. V ceně je celodenní program. Možno domluvit stravu, bez navýšení ceny. Klienti 
programu Pomoc na blízko mají cenu individuální - pro individuální konzultace kontaktujte prosím Helenu 
Krejčíkovou: h.krejcikova@zajiceknakoni.cz  Děti se zde učí základům či pokročilejší práci jak s koňmi, tak 
na koních. Všichni se mohou těšit na dvě lekce jízdy každý den, nebo na dlouhé vyjížďky do lesoparku, 
společně budeme trávit dny s koňmi na pastvinách a učit se o koních nejen důležité informace, ale i jen ty 
zajímavé :) Na všechny děti se moc těšíme!! Více informací o přihlášení u Veroniky 
Náměstkové: v.namestkova@zajiceknakoni.cz 
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