POZVÁNKA
na Parforsní hony v Čechách
Bořek Bierhanzl, Horst Richter, Jan Vedral
a Václav Vydra
si Vás dovolují jako pánové honu pozvat

na parforsní hon do Martinic
v sobotu 16. října 2021
se smečkou: Böhmer Harrier
Master of Hounds: Thorsten Mönchmeyer
Hudební signály: Main Parforce und Freunde

Pořadatelé upozorňují na nebezpečí při parforsních honech
a požadují co nejvyšší opatrnost a ohleduplnost dle pravidel řádu
parforsních honů z roku 1971. Pánové honu, pořadatel, smečka
a účastníci ručí sobě u věcných škod pouze v případě úmyslu
nebo hrubé nedbalosti.

Parforsní hon v Martinicích
V sobotu pojedeme asi 20 km mírně zvlněnou krajinou s
přírodními skoky a částečně i náročnými překážkami.
Druhý lot bude trochu pomalejší, podél překážek, které lze vždy
objet.
Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako

od 10.00
11.00
12.00
15.00
od 19.00

PROGRAM
Sobota 16. října 2021 – “hlavní hon”
Registrace a malé občerstvení v Martinicích
Příprava na odjezd, sedlání koní
Nástup na louce před hotelem Equitana, odjezd
Halali a Curée na louce u Equitany, následuje
občerstvení
Večeře v restauraci hotelu Equitana s
promítáním fotografií a hudbou

Vhodným oblečením na společnou večeři jsou kroj nebo smart casual

Organizační informace Martinice
Hosté, kteří nepojedou na koni mohou doprovázet hon pod naším
vedením ve vlastních vozech.

Cap jezdec sobota (hlavní hon) *
Děti a mládež do 15 let 50% sleva, děti do 3 let zdarma
Poplatek doprovod na den *
Děti a mládež do 15 let 50% sleva, děti do 3 let zdarma,
* včetně občerstvení
Ustájení ve stáji hotelu Equitana
rezervace v hotelu Equitana
Zapůjčení koně
Poplatek za hudební produkci a video z honu, které obdrží
každý z účastníků
Večeře proběhne výběrem ze zúženého jídelního lístku a
každý účastník si hradí večeři sám
Jedním z chodů v nabídce bude i Martinická husa,
bramborové špalky a zelí
prosíme o rezervaci husy předem

CZK 1.600,CZK 500,CZK 800,-/den/box
**CZK 6.400,CZK 900,-

** nutno připočítat náklady na ustájení

Žádáme zdvořile o přihlášení do 30. 09. 2021
Kontakt: Simona Kinclová
Hotel Equitana Resort, Martinice 1, 262 72 Březnice
simacel@seznam.cz
Tel.: +420 721 306 739
Se smečkou Böhmer Harrier jsou také naplánované hony 14.10. v
Drahenicích a 18.10. v Kratochvíli.

Sestřih parforsního honu z roku 2019 můžete shlédnout na:
https://www.youtube.com/watch?v=XoVPG7XvZLI

Ubytování - prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.
Boxy pro koně rezervujte s ubytováním
Doporučujeme včas rezervovat :
EQUITANA HOTEL RESORT
Martinice 1, 262 72 Březnice
Tel.: +420 721 306 739
e-mail:simacel@seznam.cz

•
•
•
•

ustájení koní během parforsního honu bude ve stájích hotelu Equitana v Martinicích
stelivo a seno bude k dispozici
jádro, krmivo, nádoby na krmivo a vodu vezměte prosím s sebou
pořadatel neručí za škody, koně musí mít pojištění odpovědnosti

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY ÚČASTI KONÍ NA HONU
• správně vyplněný průkaz koně / předložte prosím při registraci
• provedení základní vakcinace koně dle použité vakcíny
• koně musí být v imunitě proti influenze (chřipce koní) podle
vakcinačního schématu stanového výrobcem vakcíny, přičemž poslední
vakcinace musí být provedena nejpozději 7 dní před konáním dané akce
• sérologické vyšetření krve s negativním výsledkem na nakažlivou
chudokrevnost koní (AIE) nesmí být starší než 12 měsíců
• od roku 2015 musí být předloženo od zahraničních koní
veterinární potvrzení TRACES (2009/256 All). Obdržíte jej od
veterinární správy
• u koní je nutná vakcinace proti herpes viru nebo musí být
předložen negativní test na herpes virus-test nesmí být starší
než 10 dní
• příslušné doklady o prohlídkách a vyšetřeních vezměte s sebou, doklady
jsou úřady přísně kontrolovány
• bude-li některý z uvedených dokladů chybět, nebudou se moci koně
účastnit honu a budou muset Českou republiku ihned opustit

