
 PROGRAM 

(podrobné informace u jednotlivých honů)

 pátek 4. 10. příjezd do Všetic, ubytování

 sobota 5. 10. hon ve Všeticích, společenský večer v hotelu Všetice

 neděle 6. 10. volný den

 pondělí 7. 10. hon v Malčanech, společná večeře v hotelu Všetice

 úterý 8. 10. přesun ze Všetic do Drahenic, ustájení koní

 středa 9. 10. Vyjížďka na koních v Drahenicích

 čtvrtek 10. 10. hon v Drahenicích I, společná večeře v hotelu Equitana

 pátek 11. 10. volný den

 sobota 12. 10. hon v Drahenicích II, společenský večer v konírně zámku Drahenice

Pro hosty, kteří se zúčastní všech akcí jsme připravili VÝHODNÝ CENOVÝ BALÍČEK.

TECHNICKÉ INFORMACE

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY ÚČASTI KONÍ NA HONU

• správně vyplněný průkaz koně

• provedení základní vakcinace koně dle použité vakcíny, poslední vakcinace nesmí být starší 

6 měsíců

• sérologické vyšetření krve s negativním výsledkem na nakažlivou chudokrevnost koní, nesmí 

být starší 24 měsíců

• příslušné doklady o prohlídkách a vyšetřeních vezměte s sebou, předkládají se s průkazem při 

registraci

• průkaz koně s sebou! Předkládá se při registraci.

Účast na všech honech je pro jezdce i jejich doprovod na vlastní nebezpečí! Za škody všeho druhu 

nelze převzít žádnou zodpovědnost. Na pořadateli nelze uplatnit nároky na náhradu škod.

ŽÁDÁME ZDVOŘILE O PŘIHLÁŠENÍ 

NEJPOZDĚJI DO 15. 9. 2013
Přihlášku můžete zaslat poštou, faxem nebo e-mailem na 

níže uvedené kontakty:

Petra Jánská, 397 01 Písek, Roháčova 268/18

petra@jansky.eu, Tel.: 602 102 609, Fax 318 429 990

Příjezd do Všetic, Malčan a Drahenic
Drahenice - Všetice = 70 km | Všetice - Malčany = 15 km

Drahenice
49° 31‘ 13.0807615“ N

13° 57‘ 34.0463976“ E

Všetice
49° 47‘ 23.4458685“ N

14° 30‘ 48.1410338“ E

Malčany
49° 46‘ 43.3544242“ N

14° 24‘ 31.3833223“ E

UBYTOVÁNÍ VŠETICE / MALČANY

Prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.

 Doporučujeme včas rezervovat:

HOTEL VŠETICE

Kapacita - 20 dvoulůžkových pokojů (49 míst)

Dvoulůžkový pokoj vč. snídaně / noc / 1.400,- Kč 

 tel.: 00 420 722 903 552

email: hotel@vsetice.cz

www.vsetice.cz

UBYTOVÁNÍ DRAHENICE

Prosíme všechny hosty, aby si ubytování v hotelu zajistili sami.

 Doporučujeme včas rezervovat:

EQUITANA HOTEL RESORT (3 km od Drahenic)

Martinice 1

262 72 Březnice

Tel.: 00420 318 695 318

Fax: 00420 318 695 321

e-mail: recepce@equitana.cz

www.equitana.cz

Podzimní hony v Čechách

 POZVÁNKA NA TÝDEN PARFORSNÍCH HONŮ 

ve dnech 5. – 12. října 2013 

ve Všeticích, Malčanech a Drahenicích

Master of Hounds

Otto Schütz se smečkou Asbach Foxhounds e. V.

(pořadatel)

Fieldmaster

Václav Vydra



PROGRAM

PÁTEK 4. 10.    příjezd do Všetic, ustájení koní, ubytování v hotelu Všetice

SOBOTA 5. 10.  od 10.00 registrace a malé občerstvení ve Všeticích

 11.00 příprava na odjezd, sedlání koní

 12.00 odjezd

 14.30 Halali a Curée, občerstvení

 19.00 Společenský večer v hotelu Všetice

NEDĚLE 6. 10.   VOLNÝ DEN

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE VŠETICE

Cap jezdec* (děti a mládež do 18 let 50% sleva) 1.300,- Kč

Poplatek doprovod na den*   300,- Kč

Společenský večer ve Všeticích, cena za osobu 600,- Kč

USTÁJENÍ

v omezeném množství ve stájích ve Všeticích nebo v Malčanech - za noc 400,- Kč

po vyčerpání kapacity v turnajových boxech ve Všeticích

rezervace s přihláškou – cena pro hon ve Všeticích i Malčanech  2 000,- Kč

Zapůjčení koně pro velmi omezený počet hostů, rezervujte prosím co nejdříve 

kůň / den 5.000,- Kč**

* včetně občerstvení, ** bez nákladů na ustájení

Ubytování a zázemí pro hony ve Všeticích a Malčanech je ve Všeticích

Vladimír Malák, Jan Vedral, Václav Vydra a Johannes Lobkowicz

si Vás dovolují jako pánové honu pozvat na

PARFORSNÍ HON VE VŠETICÍCH
V sobotu 5. 10. 2013 pojedeme 15 kilometrů. Hon nebude skokově náročný, trať povede spíše kopcovi-

tou krajinou s náročnějším terénním profi lem. Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako.

PROGRAM

PONDĚLÍ 7. 10. od 10.00 registrace a malé občerstvení v Malčanech

 11.00  příprava na odjezd, sedlání koní

 12.00  odjezd

 14.30  Halali a Curée, občerstvení

 19.00  Společná večeře v hotelu Všetice

ÚTERÝ 8. 10.   VOLNÝ DEN

   přesun do Drahenic, ustájení koní

ORGANIZAČNÍ INFORMACE MALČANY

Cap jezdec* (děti a mládež do 18 let 50% sleva) 1.300,- Kč

Poplatek doprovod na den*   300,- Kč

Zapůjčení koně pro velmi omezený počet hostů, rezervujte prosím co nejdříve 

kůň / den 5.000,- Kč**

* včetně občerstvení, ** bez nákladů na ustájení

Ubytování a zázemí pro hony ve Všeticích a Malčanech je ve Všeticích

Vladimír Malák, Jan Vedral, Václav Vydra a Johannes Lobkowicz

si Vás dovolují jako pánové honu pozvat na 

PARFORSNÍ HON V MALČANECH

V pondělí 7.10.2013 pojedeme také 15 kilometrů. I tentokrát trať povede spíše kopcovitou krajinou 

s náročnějším terénním profi lem. Překážky nebudou skokově obtížné. 

Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako.

PROGRAM

STŘEDA 9. 10.   příjezd do Drahenic, ustájení koní

  16.00  Vyjížďka na koních

ČTVRTEK 10. 10.  od 10.00  registrace a malé občerstvení v Drahenicích

  11.00  příprava na odjezd, sedlání koní

  12.00  odjezd

  14.30  Halali a Curée v parku, občerstvení

  19.00  Společná večeře v hotelu Equitana

PÁTEK 11. 10.   VOLNÝ DEN

SOBOTA 12. 10.  od 10.00  registrace a malé občerstvení v Drahenicích

  11.00  příprava na odjezd, sedlání koní

  12.00  odjezd

  15.30  Halali a Curée v parku, občerstvení

  20.00  Společenský večer v konírně zámku Drahenice

Jan Vedral, Václav Vydra a Johannes Lobkowicz

si Vás dovolují jako pánové honu pozvat na 

PARFORSNÍ HONY V DRAHENICÍCH

Ve čtvrtek 10. 10. 2013 bude mít trať 15 km, povede mírně zvlněnou krajinou

 s přírodními skoky a částečně i náročnými překážkami.

V sobotu 12. 10. 2013 bude hon náročnější, pojedeme 25 km opět mírně zvlněnou krajinou s podob-

nými skoky a překážkami. Druhý lot bude trochu pomalejší, podél překážek, které lze vždy objet.

Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE DRAHENICE

Hosté, kteří nepojedou na koni mohou doprovázet hon:

a) pod naším vedením ve vlastních terénních vozech

b) v terénním voze pro ca 15 osob - dle volných míst

Cap jezdec* čtvrtek (děti a mládež do 18 let 50% sleva) 2.000,- Kč

Cap jezdec* sobota (děti a mládež do 18 let 50% sleva) 2.000,- Kč

Poplatek doprovod na den*   800,- Kč

Společenský večer – cena za osobu včetně dopravy z hotelu do Drahenic a zpět  1.500,- Kč

USTÁJENÍ
• ustájení koní během parforsního honu bude v turnajových boxech
• v omezeném množství lze koně ustájit v ohradě
• pokud byste chtěli nechat nocovat své koně v ohradě, napište to prosím na přihlášku
• 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

rezervace s přihláškou 

v turnajových boxech, včetně sena – paušál hon  2 000,- Kč

Zapůjčení koně pro velmi omezený počet hostů, rezervujte prosím co nejdříve 

kůň / den 5.000,- Kč**

* včetně občerstvení, ** bez nákladů na ustájení

VÝHODNÝ CENOVÝ BALÍČEK
Za celý týden parforsních honů ve Všeticích, Malčanech a Drahenicích

Jezdec* 9.800,- Kč

Doprovod 3.400,- Kč


