
 

    
Jana Blažejová 

Láryšov 112, 794 01 Krnov 

tel.: 773 673 704, 554 617 982 

janabk@centrum.cz 
www.stajlarysov.estranky.cz 

 

Platby a pokyny jezdecká přípravka 2022/2023 

 

 

 

Pro SVČ Krnov pokyny na jejich webových stránkách nebo přeposílám i zde: 

 
Kód zájmového útvaru:  

  

 Pondělí  123106 

  čtvrtek   123116 

 

INFORMACE O PLATBÁCH 

Zájemce se stává členem ZÚ SVČ Krnov až po podání přihlášky a zaplacení zápisného. 

Ceny uvedené u jednotlivých zájmových útvarů jsou platné pro školní rok 2022/2023 

(začíná 12. 9. 2022 a končí 16. 6. 2023). 

TERMÍNY ÚHRADY ZÚ: 

1. pololetí do 14.10.2022 .. 450,- Kč 

2. pololetí do 31.1.2023 .. 450,- Kč 

ZÁJMOVÉ ÚTVARY LZE HRADIT: 

1. hotově na recepci SVČ Krnov od 09:00 do 19:00 hodin 

2. bezhotovostní platbou na účet SVČ Krnov 

Číslo účtu: 35-7110420227/0100 

Variabilní symbol ve tvaru Kód ZÚ (6 čísel). Tento kód je uveden v informační brožurce i 

zde na webu SVČ Krnov, v obou případech přímo u jednotlivých ZÚ. Do zprávy pro příjemce 

vepište jméno a příjmení dítěte. 

 

Upozornění! Prosíme o dodržování výše určených pokynů k platbě, jinak nebude platba 

dohledána. 
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Platba do Stáje Láryšov:  
 

Termín úhrady je vždy dopředu před začátkem období na účet stáje  155338380/0600 (do 

textu prosím jméno dítěte) případně hotově na místě 

 

Výcviky jsou jednou týdně pondělí nebo čtvrtky od 15 do 17h,  

V případě předem nahlášené nepřítomnosti kvůli nemoci (min den dopředu) výjimečně po 

dohodě lze nahradit buď víkendovou projížďkou nebo dalším pondělkem nebo čtvrtkem. 

     

Cena je 350 Kč/výcvik. Platba je pololetní na 5 měsíců dopředu září –leden 7000 Kč, únor-

červen 7000 Kč. V případě nutnosti po dohodě lze rozdělit pololetí na 2 platby. 

 

 

 

První pololetí začíná týdnem od 12. 9. 2022 a končí 31.1.2023 

 

Druhé pololetí začíná od 1.2.2023 a končí v týdnu od 12.6.2023 

 

V případě nezaplacení na dané období nebudou děti až do zaplacení jezdit na koni.  

 

Obsah výuky:  

 

Děti se zde budou učit koně ošetřovat, krmit, vodit nastrojit a celkově o ně pečovat. Část 

hodiny bude vždy věnována i teorii a drobným pracím u koní, pak bude následovat vlastní 

ježdění – výuka. Výuka je i při nepřízni počasí – to zařazujeme vždy více teorie ve vytápěné 

místnosti, případě hezkého počasí zase více jezdíme. Výuku rušíme jen v případě nějaké 

velké kalamity – to ale dopředu oznámíme rodičům. 

Prosím o oznámení nejlépe nejpozději 1 den dopředu, pokud by děti v daný den neměly přijít 

na kroužek. Potřebujeme nutně kvůli nachystání a rozdělení počtu koní mezi děti.  

 

Vybavení dětí na kurz:  

 

Oblečení pro děti je potřeba přizpůsobit počasí, ať jim není zima, případně ať nepromoknou. 

Obuv nejlépe kotníková, ne na suché zipy. V případě, že bude předtím vydatněji pršet, je 

předpoklad, že bude ve výbězích bahno, tak budou potřeba gumáky. Kdo nemá do začátku 

kotníkovou obuv, lze i tenisky, ale ne plátěné.  

Kdo nemá jezdeckou přilbu, prosím ať si děti vezmou do začátku cyklistickou. Kdo nemá ani 

tu, mám tu asi nějaké přilby na půjčení. 

Kdo nemá jezdecké rajtky, kalhoty nejlépe přiléhavější pružné, dostatečně dlouhé ať pokryjí 

kotník, který by neměl být holý, ale pokryt vyšší ponožkou nebo podkolenkou.  

V případě nestálého počasí prosím děti vybavte pláštěnkou. 

 


