
4.Víkend 
se  šeltičkou 

 
 
 

Pro všechny majitele, chovatele a milovníky šeltií pořádá  
Klub chovatelů collií a sheltií Praha  
již čtvrtý ročník víkendového setkání. 

 
 
Kdy:    pátek 14. 9. 2012 – neděle 16. 9. 2012 
   (možnost dorazit už ve čtvrtek 13.9.2012 odpoledne) 
 
Kde:                 Rekreační středisko Meziříčko 
 
   http://web.rekreacnistrediska.cz/stoediska/rekreaeni-stoedisko-mezioieko.html 
 

   GPS: Loc: 49°23'46.102"N, 15°49'48.294"E 
 
Popis, jak se na místo setkání dostat: 
http://web.rekreacnistrediska.cz/images/stories/3denni_vylety/prijezd_meziricko.doc 

 
 
Ubytování:   chatky nebo pokoje (celkem 4 – a to 2 x dvoulůžkový, 2 x jednolůžkový, jednoduše zařízené) 
   Svou volbu typu ubytování označte v přihlášce. 

 
Strava:   plná penze  
 
 
Cena za 1 den: ● ubytování (chatka i pokoj) s plnou penzí - dospělý  360 Kč 
   ● ubytování (chatka i pokoj) s plnou penzí – dítě 3-12 let  315 Kč 
   ● pes                               30 Kč 
 

 Jiné další částky (parkovné, poplatky obci) se neplatí. 
       
 

Příjezd v pátek od 15 hodin, odjezd v neděli po obědě (v odpoledních hodinách). 
Je možnost přijet už ve čtvrtek odpoledne  - v tom případě se platí o 1 den navíc (za 3 dny). 

 
 
Předběžný program:  

● agility – J.Zemková, M.Hejduková 
● dogdancing a základní poslušnost – R.Voldánová 
● ukázka záchranářského výcviku – E.Chmelíková 
● „Školička úpravy srsti šeltie, výstavní předvedení, stavba těla a pohyb“ – M.Svobodová 
● beseda o zdraví u šeltií, o chovatelství  
● v neděli soutěže a závody v několika kategoriích 

 
 

Pro letošní rok do originální „víkendovské“ série zařazujeme oblíbená trička! Tentokrát jsou v nabídce 
s dlouhým i krátkým rukávem, pro dámy i v elastickém provedení. Vybírat můžete mezi černou, červenou 
a modrou barvou, malé logo akce na přední straně bude natištěno vždy bílou barvou. Cena za triko 
s dlouhým rukávem je 130,- a za tričko HIT s krátkým rukávem 140,- . 
Svůj zájem nám dejte vědět předem vyplněním v přihlášce, my vám trička opět dovezeme na setkání.  
Platbu vyřiďte spolu s poplatkem za ubytování a stravu. 



S sebou na setkání:   
● očkovací průkaz psa s platným očkováním a odčervením 

 ● pamlsky, hračky (pokud se budete chtít zapojit do cvičení) 
● hřebeny, kartáče, nůžky (pokud se budete chtít aktivně zapojit do „Školičky úpravy srsti“) 

 ● oblečení dle počasí 
● dobrou náladu :-)     

 
 

Veterinární dozor během celého víkendu bude zajištěn. 
 
 

Uzávěrka přihlášek:     do 23. 5. 2012   (nebo do naplnění kapacity) 

 
 
Přihlášky zasílejte mailem na vikend.seltie@seznam.cz, případně poštou na adresu Petra Ocetková, 
Podlesí 16, 67801 Blansko. 

 
S placením počkejte na naše sdělení (mailem), že Vaše přihláška byla v pořádku přijata. 

 
!!!  Přihláška je platná až po zaplacení finanční částky.  !!! 

 
 
Na účet zasílejte částku, kterou vidíte v nabídce nahoře, pokud zůstanete od pátku do neděle, jedná se o 2 dny! 
Za 3 dny platíte pouze v případě, že dorazíte o den dříve, tj. ve čtvrtek! 
 
 
Číslo účtu: 235100778/0300  
Variabilní symbol: číslo vašeho mobilního telefonu 
Do sdělení napište prosím své jméno a příjmení!       

   
 
 

 
Garanti akce: 

 
Eva Vávrová, chov.st. Chancy Remus                                                       Petra Ocetková,chov.st. Sol Oriens 
chancyremus@seznam.cz                                 soloriens@seznam.cz                             
tel: 723788923                                                                                                                            tel. 737681197 
 

 
 

Sponzoři: 
 

 

 

 


