
Horsemanship s Marianem Furdekem 

a seminář Mountain Trailu

termín 4. - 6. července 2020

místo konání Tršice (okr. Olomouc) - Paddock Paradise Bobří údolí

Srdečně zveme zájemce na prodloužený víkend s Mountain trailovými překážkami.

V sobotu 4. 7. se s Marianem Furdekem zaměříme v individuálních lekcích na konkrétní potřeby a 
požadavky každé dvojice tak, aby komunikace s koněm a překonávání překážek bylo hladké, jisté, 
elegantní.

V neděli 5. 7. si uděláme informační seminář o disciplíně Mountain Trail obecně, o filozofii vztahu s 
koněm, organizaci Czech Mountain Trail, soutěžích, závodech, vybavení, parcích v ČR i zahraniční 
spolupráci.

Odpoledne navážeme praktickým předvedením v parku a individuálními tréninky.

V pondělí 6. 7. proběhne přípravný trénink pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet soutěžní patern a 
ohodnocení rozhodčími nanečisto.

Organizace a ceny:

Sobotní lekce s Marianem: 1 kůň v lekci: 1000 Kč/60 min
2 koně v lekci: 700 Kč/60 min
další lekce ve stejný den - po domluvě

Nedělní seminář Mountain Trailu: 500 Kč / den

Pondělní přípravný trénink: 1 kůň v lekci: 300 Kč/60 min

Ustájení ve venkovních el. ohrádkách: 1 den/100 Kč, více dní v ceně.

Diváci (pouze neděle): 500 Kč / den

Doprovod (řidiči, děti, apod): 100 Kč / den

Členové CMT (www.mountaintrail.cz) mají 10% slevu na kurzovném.

Občerstvení: v ceně je káva, čaj, voda, drobné občerstvení; jídlo vlastní - k dispozici je ohniště s roštěm

Koně musí mít platné doklady pro přesuny koní (chřipka, IAE), které budou předloženy před vyložením.

Platba: bude upřesněno po zaslání přihlášky

GDPR - udělení souhlasu. Zasláním přihlášky účastník souhlasí s:
- zpracováním dat za účelem pořádání akce
- pořizováním fotografií či videozáznamů
- zveřejněním fotografií na webu, FB či jiných médiích pořadatele i pro další propagační účely

Beru na vědomí, že zodpovídám za škody způsobené mnou, mým koněm či svěřenými nezletilými 
osobami jiným stranám, a že je doporučeno mít pro tyto případy uzavřené pojištění zodpovědnosti.
Akce se účastním na vlastní zodpovědnost a nebudu přeceňovat schopnosti svoje ani koně. Budu se 
řídit pokyny pořadatele.

místo: Tršice - Chaloupky kontakt: Věra Filipová  tel. 737 286 253 e-mail: vera.filipova@email.cz



Kudy k nám - Tršice (okres Olomouc)

Příjezd: do Tršic vede 6 cest, nejlepším orientačním bodem je velký kostel zhruba uprostřed obce. 

Kolem kostela jeďte do kopce směr Zákřov, ale po zhruba 100 m odbočte doleva mezi rodinné 
domy, značeno jako Chaloupky a zároveň slepá ulice. Tu projeďte a po cca 700 m bude vlevo most 
přes potok. Přes ten přejeďte a hned doleva přes pastvinu podél potoka, až kam to půjde ;-) 

V případě jakýchkoli nejasností – volejte 737 286 253

Mapa:     směr Doloplazy

směr Zákřov

směr Vacanovice

směr Přerov

V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín. Změny vyhrazeny. 

Těšíme se na vás!

místo: Tršice - Chaloupky kontakt: Věra Filipová  tel. 737 286 253 e-mail: vera.filipova@email.cz


