
SETKÁNÍ  SEDMÉ KAVALERIE

A SLAVNOSTNÍ PRŮVOD BRNEM

19. – 21. SRPNA 2016

Program:

 Příjezd účastníků  v     pátek 19. 8. dopoledne, kdy proběhne registrace ( kontrola průkazů koní, 
zapůjčení uniforem, ubytování). Po domluvě je příjezd možný již ve čtvrtek 18. 8.  Vojenské 
ležení se bude nacházet v městské části Brno – Komín, ulice Palcary, viz. přiložená mapa. 
Poslední úsek trasy bude označen cedulemi. 

V odpoledních hodinách se vypravíme na společnou vyjížďku cca. 5 hod s přestávkou na 
občerstvení (v ceně). Večer si u ohně zazpíváme a dobré moravské vínko popijeme.

 V     sobotu příjezd „opozdilců“ do 10 hod., abychom stihli provést registraci a kolem 11. hod se 
společně vydáme na slavnostní průvod Brnem. Předpokládaný návrat kolem 15. hod. Po 
nezbytném odpočinku se budou moci zájemci zúčastnit soutěží (trochu stejných a trochu 
jiných, než jste zvyklí). Bližší informace a přihlášení do soutěží proběhne až při registraci.

Večer nám zahrají dvě brněnské skupiny k poslechu i k tanci. Snad si přijdou na své milovníci 
všech žánrů. Možnost zakoupení točených nápojů a občerstvení. 

Každý účastník obdrží malou upomínku na toto setkání.

 V     neděli se rozjedeme do svých domovů a budeme se těšit na Memoriál generála Custera 
v roce 2017.

Prosíme o včasné vyplnění a odeslání registračního formuláře – nejlépe do 30. 6., usnadníte nám 
organizaci celé akce.

Platbu proveďte nejpozději do 15. 7. na účet 000     000-0703930183/0800.  Přihláška bude 
akceptována po obdržení účastnického poplatku (startovné, ubytování, ustájení, uniforma). 
Účastnický poplatek je nevratný.

Kontakty:     sedma.kavalerie.brno  @  seznam.cz

       Martina Hϋbschová  777 276 040

       Zdeněk Procházka  777 150 609
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REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Startovné 800 Kč

Hodnost Adresa

Jméno

Příjmení Telefon

Datum narození E-mail

Výstroj  
Zapůjčení uniformy za poplatek 300 Kč, na místě bude nutno zaplatit vratnou zálohu na uniformu 
2000 Kč.

 Výstroj:

   velikost trička  

       velikost čepice (obvod hlavy)         

Ubytování 
Ve vlastním stanu, karavanu…  50 Kč/osobu/den

Stravování si hradí každý sám, v blízkosti množství dobrých restaurací a obchodů (do 15 minut pěšky).

Počet osob       na    dní 

PŘIHLÁŠKA KŮŇ 

Jméno koně Pohlaví koně      

Veterinární podmínky: 

Každý kůň musí mít platný očkovací průkaz s vyznačením očkovacího schématu (poslední očkování 
ne starší 12 měsíců) a zapsaným vyšetřením krve na infekční anémii koní ne starší 6 měsíců.

Ustájení koní ve vlastní ohrádce 100 Kč/den. V ceně seno, sláma, voda. 

        dní

Omezenému počtu zájemců jsme schopni zajistit ustájení v přilehlé stáji (box nebo ohrada), nutná 
osobní domluva.

Kovářská a veterinární pohotovost zajištěna.

Poznámky:

mám zájem o ustájení koně na

zapůjčím si

klisna valach hřebec

mám vlastní
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