Petr Dvořák, Vladimír Malák,
Jan Vedral a Václav Vydra

si Vás dovolují jako pánové honu pozvat na

PARFORSNÍ

HON

ve Všeticích a Malčanech
7.–9. listopadu 2020
Smečka: Vogelsberg Meute
Master of Hounds: Hans Nimrichter
Honební signály: Les Amis des Trompes
Fieldmaster: Václav Vydra

Trasa honu
Sobotní trať bude dlouhá cca 19 km a povede zvlněnou krajinou s různými
přírodními překážkami, obtížnost střední. Pondělní trať bude vedena obdobným terénem, cca 18 km, opět s různými přírodními překážkami, obtížnost
střední.
Vhodný oděv: červené, zelené nebo tmavé jezdecké sako.

Program
Pátek 6. listopadu 2020
Příjezd, ubytování, ustájení koní ve Všeticích
Sobota 7. listopadu 2020 Všetice
11 h
registrace, občerstvení
12 h
odjezd (v průběhu honu cca 10 minutový piknik)
15.30
Halali a Curée, svačina
19 h
společenský večer s trubači LAdT a Pražským Hradčanským orchestrem
Neděle 8. listopadu 2020 Praha
11.30
odjezd autobusem do Prahy
13 - 15 h výlet lodí po Vltavě s obědovým rautem
16 h
Hubertova mše s trubači LAdT v Praze Malá Strana,
chrám sv. Mikuláše
17.30
jízda zpět do Všetic
19 h
večeře á la carte ve Všeticích
Pondělí 9. listopadu 2020 Malčany
9.30
odjezd do Malčan
12 h
odjezd na hon
15.30
Halali a Curée, svačina, rozloučení

Organizační informace
Hosté, kteří nepojedou na koni, mohou doprovázet jezdce pod naším vedením ve vlastních terénních vozech.
Cap jezdec (do 15 let 50% sleva) ......................................... 1250 Kč/hon
Poplatek doprovod (do 15 let 50% sleva) ............................... 550 Kč/hon
Společenský večer ..................................................................... 700 Kč/os
Návštěva Prahy (Hubertova mše, výlet lodí s obědem) ........... 1000 Kč/os
Ustájení ve Všeticích v mobilních boxech 6. - 10. 11. ........... 2500Kč/kůň
(vč.podestýlky, sena a závěrečného úklidu, oves není v ceně, nádoby na krmivo a vodu vezměte prosím s sebou).

Ustájení ve Všeticích pouze na 1 hon.................................... 1750Kč/kůň
(vč.podestýlky, sena a závěrečného úklidu, oves není v ceně, nádoby na krmivo a vodu vezměte prosím s sebou).

Prosím rezervujte do 30. 9. 2020

Zapůjčení koně .......................................................... 6250 Kč kůň/1 hon
(nutno rezervovat včas, cena zahrnuje dopravu, cena nezahrnuje ustájení koně, které je nutno objednat ve Všeticích)

Ubytování – Hotel Všetice, Tel.: 724 522 758, e-mail: kancelar@vsetice.cz
Cena vícelůžkový pokoj včetně snídaně ........................900 Kč osoba/noc
Cena dvoulůžkový pokoj včetně snídaně ....................1050 Kč osoba/noc
Cena jednolůžkový pokoj včetně snídaně ...................1600 Kč osoba/noc
Ubytování, stravu a nápoje je možné uhradit platební kartou. Startovné, ustájení,
návštěva Prahy a zapůjčení koně se hradí hotově.

Účast na honu je pro jezdce i jejich doprovod na vlastní nebezpečí! Na
pořadateli nelze uplatnit žádné nároky na náhradu škod.
Žádáme zdvořile o přihlášení do 30. 10. 2020, děkujeme!

Poděkování
Velké poděkování patří našim sponzorům a majitelům pozemků a lesů.
Bez sponzorů a povolení majitelů pozemků by úspěšná realizace parforsního honu nebyla možná.

Technické informace
Veterinární podmínky pro účast koní z ČR na honech ve Všeticích a Malčanech:
Průkaz koně s řádně vedeným popisem a vakcinací (primovakcinace a dále
po 12 měsících), poslední vakcinace nesmí být později než 12 měsíců
před posledním dnem konání akce. V průkazu řádně zapsané laboratorní vyšetření na koňskou anémii (AIE) s negativním výsledkem. Toto
laboratorní vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. Průkazy koní musí být
odevzdány hned po příjezdu před vyložením koní zodpovědné osobě za
Statek Všetice.

