
 
 

 
 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SEZONY MOUNTAIN TRAIL 2021 

Equifarm Jevišovice / sobota - neděle / 13. - 14. 11. 2021 
  

 
Vážení a milí příznivci Mountain Trailu, 

soutěžní sezona je sice za námi, ale ještě neukládejte koně k zimnímu spánku, ještě počkejte se 

zazimováním sedla! Tato sezona si zaslouží společné uzavření jak jinak než v mountain-trailovém duchu :-) 

 

Zveme vás na společné slavnostní Zakončení sezony 2021 do Jevišovic, a to s vašimi čtyř- i dvounohými 

parťáky. Máme pro vás totiž připravený nejen bohatý společenský program, ale i společnou vyjížďku s 

mountain-trailovými prvky, pro členy i nečleny CMT, ať už soutěžící či jejich doprovod. 

 

PROGRAM 

SOBOTA 13. 11. 2021 

8 - 9:30 příjezd, občerstvení 

10:00 - cca 14:00 
slavnostní nástup na vyjížďku, freestyle na jízdárně 

alternativně volný program na jízdárně 

15:00 pozdní oběd 

16:00 členská schůze CMT 

17:00 

cca 19:00 

cca 20:00 

slavnostní zakončení sezony 

přípitek a večeře 

společná zábava 

NEDĚLE 14. 11. 2021 

8 - 9:30 snídaně 

10:00 vyjížďka 

14:00 oběd 

15:00 odjezd 

 
Členská schůze - podklady budou rozeslány členům CMT e-mailem. 

Na vyjížďkách i společenském programu rádi přivítáme účastníky v kostýmech! 

Téma: od 60. let po hippies! 

 



 
 

INFORMACE 
 

Místo konání: 

- areál Equifarm Jevišovice, Střelice 111, 671 53 Jevišovice, okr. Znojmo, www.equifarm.cz 

- přístupová cesta: Do obce Černín (u Jevišovic), projet celou obcí Černín. Na konci se držet značení 

Jezdecký areál - projet mezi bytovkou a rodinnými domy na polní cestu, celkem je polní cesta dlouhá 1,2 

km, z ní už nezabloudíte. Pokud používáte aplikaci Waze, lze zadat: Equifarm s.r.o. 

 

Na samotě u lesa...  

... tak si možná budete připadat v areálu na Znojemsku. Samotný areál se rozkládá na ploše 1 ha, 

naleznete zde ubytování v domě z roku 1842 nebo v dřevěných chatičkách, plně vybavenou kuchyň s 

kávovarem, bazén se slanou vodou, hřiště pro děti i pro dospělé, pingpongový stůl, rožeň, gril a venkovní 

ohniště, pískovou jízdárnu se skokovým materiálem. Nad areálem se rozkládá 13 ha pastvin, kde se 

pasou koně, býci a ovce. 

 

Ubytování: 

- v domě nebo v dřevěných chatkách s vytápěním 

 

Stravování: 

- snídaně je zahrnuta v ceně ubytování 

- oběd v sobotu a neděli: polévka, hlavní chod (výběr ze 2 jídel), sladká tečka, nápoj 

- společná slavnostní večeře s přípitkem v sobotu (pro členy CMT zdarma) 

- drobné občerstvení a pitný režim bude k dispozici po celou dobu akce 

 

Cena: 

- účast s ubytováním, vč. snídaně 500 Kč/noc 

- při vlastním ubytování, vč. snídaně 200 Kč/noc 

- oběd (zvlášť SO a NE)  150 Kč 

- nečlenové CMT: sobotní večeře 150 Kč 

- pes  100 Kč/den  

 

- ustájení v boxech  individuální domluva 

- ustájení ve vlastní ohrádce 150 Kč/noc/kůň (seno a voda k dispozici, barely na vodu s sebou) 

  

Další informace:  

- přihlášky posílejte přes www.koneakce.cz z organizačních důvodů co nejdříve. Uzávěrka 1. 11. 2021. 

- slavnostní zakončení sezony - její zhodnocení, předání diplomů za speciální výkony, výhled na příští rok 

- společná zábava - večer v zábavném duchu, vč. hudby k tanci i poslechu 

- vyjížďka bude v klidném duchu dle schopností a požadavků účastníků. Účastníci do 15 let musejí mít s 

sebou dospělý doprovod. Alternativně lze místo vyjížďky využít pískovou jízdárnu. 

- koně musejí mít aktuálně platné doklady pro přesuny (IAE, chřipka, herpes). 
 

 

Těšíme se na setkání! 
 

www.mountaintrail.cz 
 


