Letošní nová trasa honu je v parkové krajině, částečně v území bývalé obory
zámku Kratochvíle.
Délka trasy je cca 20 km s přírodními a umělými překážkami.
Druhý houf jezdců pojede pomalejším tempem a bude skoky objíždět.
Formální jezdecké oblečení, tj. červené nebo tmavé sako.
Účast všech jezdců je na vlastní nebezpečí.
Hony se smečkou Böhmer Harriers jsou naplánovány na čtvrtek 14.10.2021
v Drahenicích a sobotu 16.10. v Martinicích. Informace můžete obdržet od
pánů těchto honů.
Koně musí splnit veterinární podmínky účasti.

dovolujeme si Vás pozvat na

Parforsní hon
kolem Netolic
BÖHMER HARRIERS,
MASTER THORSTEN MÖNCHMEYER

18. října 2021
Josef Nováček
Ustájení na zámku Kratochvíle se nalézá na hlavní silnici cca 1 km západně
od Netolic, směrem na Prachatice.

Ondřej Filištein

Program:

Organizace:

Neděle 17. října 2021:
Pro přespolní příjezd do Netolic, ustájení koní u zámku Kratochvíle,
ubytování v hotelu.
16:00 ................. projížďka se smečkou, prohlídka skoků na závodišti
19:00 cca ........... individuální večeře v hotelu Rychta v Netolicích

Informace a rezervace:
Ing. Josef Nováček, novacek@jnovacek.cz, tel. 603 453 686, 387 312 482
Václav, Ondra Filištein, filistein@envisan.cz, tel. 602 270 809

Pondělí 18. října 2021:
11:00 ................. nastoupení jezdců na koních před zámkem, přípitek
16:00 cca ........... halali, ukončení honu na závodišti u zámku
19:00 cca ........... individuální večeře s programem na v hotelu Rychta
v Netolicích (neformální společenské oblečení)
Úterý 19. října 2021:
10:00 ................. projížďka se smečkou od zámku Kratochvíle

Prosíme o rezervaci účasti nejpozději do 10. října 2021.
Účast jezdce s vlastním koněm .........................................65 Euro/1.600 Kč
Jezdci z okolí Netolic .......................................................................... 800 Kč
Mladiství do 18 let ................................................................................... 50%
Účast nejezdců .......................................................................25 Euro/600 Kč
Sledování honu společným dopravním prostředkem s občerstvením a
chůzí v terénu s průvodcem. Oblečení podle počasí.
Na zahájení honu před zámkem a halali na závodišti je každý vítán
zdarma.
Sledování honu vlastními automobily se nedoporučuje.
Večeře v hotelu Rychta ............................................................... individuální
Ustájení koní: Box pro koně, seno, oves. Vědra, případně další si prosím
přivezte.
Ustájení dvě noci ..................................................................60 Euro/1.400 Kč
tři až čtyři noci .......................................................90 Euro/2.200 Kč
Pronájem koní: K dispozici je omezený počet koní, proto doporučujeme
rezervaci co nejdříve. Jeden hon, včetně ustájení ..............260 Euro/6.500 Kč
Ubytování: Prosím, rezervujte si sami.
Omezený počet pokojů byl rezervován pro účastníky honu v hotelu
Rychta v Netolicích, www.hotelrychta.com tel. 388 324 603,
(ceny od 650 Kč/noc/jednolůžkový pokoj a od 1.200 Kč/noc/dvojlůžkový
pokoj bez snídaně.)
Další možnosti ubytování v Netolicích, prosím, kontaktujte Michaelu,
tel. 721 977 326 nebo michaelapav@seznam.cz.

