
Podzimní hony v Drahenicích, Česká republika

Petr Bendl, Jan Vedral, Václav Vydra a Johannes Lobkowicz

si Vás dovolují jako pánové honu pozvat 

 na Parforsní hon v Drahenicích

ve dnech 19. – 21. října 2012

Master of Hounds

Otto Schütz se smečkou Asbach Foxhounds e. V. (pořadatel)

Trubači

Main-Parforce

Fieldmaster

Václav Vydra

Trasa honu
Sobotní trať bude dlouhá přes 25 km a povede mírně zvlněnou krajinou

s přírodními skoky a částečně i náročnými překážkami.

V neděli pojedeme s ohledem na předchozí náročný den jen okolo 15 km 

s podobnými skoky a překážkami.

Druhý lot bude trochu pomalejší, podél překážek, které lze vždy objet.

Vhodný oděv - červené nebo tmavé jezdecké sako.

Program

pátek 19. října  Příjezd do Drahenic, ustájení koní

 od 14.00  Registrace na zámku Drahenice

 16.00  Vyjížďka se smečkou

sobota 20. října od 10.00  Registrace a malé občerstvení v Drahenicích

 11.00  Nástup v parku

 12.00  Odjezd

 15.30  Halali a Curée v parku, občerstvení

 20.00  Společenský večer v konírně zámku Drahenice

neděle 21. října 10.00  Mše svatá v zámecké kapli    

 11.00  Malé občerstvení   

 12.00  Nástup

 13.00  Odjezd

 15.30  Halali a Curée v parku, svačina

Účast na honu 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.



Organizační informace

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 * pátek 0,- Kč

Cap jezdec * sobota 2 000,- Kč

Cap jezdec * neděle 2 000,- Kč

Poplatek doprovod na den - včetně občerstvení  800,- Kč

Společenský večer *

cena za osobu z hotelu do Drahenic a zpět   1 500,- Kč

Ustájení - 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
cena bez nákladů na ustájení

* Děti a mládež do 18 let 50% sleva na startovné a společenský večer.

  

Žádáme zdvořile o přihlášení do 30. 9. 2012.

Při pozdějším přihlášení nemůžeme ustájení garantovat.

Ubytování

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

 Doporučujeme včas rezervovat:

Equitana Hotel Resort (3 km)

Martinice 1, 262 72 Březnice

Tel.: 00420 318 695 318, Fax: 00420 318 695 321, e-mail: recepce@equitana.cz

www.equitana.cz

Jak do Drahenic

Od Prahy - směr Strakonice (silnice č. 4), křižovatka na Rožmitál pod Třemšínem (č. 19), 

přes Mirovice, Počáply, doleva Resort EQUITANA – dále do Drahenic. 

Od Plzně - směr České Budějovice (č. 20), Losiná, křižovatka na Rožmitál pod Třemšínem 

(č. 19), Březnice, směr Tábor, 1 km za Březnicí doprava Resort EQUITANA – dále do Drahenic.

Od Českých Budějovic - směr Písek (č. 4), přes Písek, křižovatka směr Rožmitál pod Třemší-

nem (č. 19), přes Mirovice, Počáply, doleva Resort EQUITANA – dále do Drahenic.

Pokud jedete s koněm:
V Drahenicích projedete kolem zámku (zámek budete mít po levé ruce) a po 100 metrech 

odbočíte doleva k hospodářskému stavení, kde jsou umístěny mobilní boxy pro ustájení koní 

a místo pro zaparkování vozíků. 

Kontakt: 

Petra Jánská | 397 01 Písek | Roháčova 268/18 | petra@jansky.eu

Tel.: 602 102 609 | Fax: 318 429 990

Pozvánku a přihlášku najdete také na www.cjhs.cz


