
6. Víkend 
                se  šeltičkou 

 
 
 
 

Všechny majitele, chovatele a milovníky šeltií zveme  
jménem Klubu chovatelů collií a sheltií  

na 6. ročník víkendového setkání. 
 
 

Kdy:    čtvrtek 28. 8. 2014 – neděle 31. 8. 2014 

    
 

Kde:                 Rekreační středisko Okluky (u Malého Hradiska, okres Prostějov) 
 
   http://www.okluky.cz/ 
 

   GPS: 49°30'8.640"N, 16°53'57.228"E 

 
 
Ubytování:   chatky (čtyřlůžkové, palandy) 
    

 
Strava:   plná penze  
 
 

Cena za 1 den: ● chatka - ubytování s plnou penzí - dospělý   380 Kč 
● chatka - ubytování s plnou penzí - dítě do 15 let   320 Kč   
● pes - ubytování                                  zdarma 
● parkování                          zdarma  
 
+ poplatek za použití ložního prádla (částka za celý pobyt na 1 osobu)    50 Kč 
 
+ poplatek za psa v tréninku (částka za celý pobyt 1 cvičícího psa, zapojeného  

   do jakýchkoliv víkendovských aktivit)          40 Kč 
           
 

Příjezd ve čtvrtek od 15 hodin, odjezd v neděli po obědě (v odpoledních hodinách). 
 
 
Předběžný program:  

 
● agility – J. Zemková, M. Hejduková 
● poslušnost / obedience – R. Voldánová 

● pachové práce, záchranářský výcvik – E. Chmelíková 

● dogdancing – E. Habermannová 
● přednáška o historii chovu šeltií – M. Svobodová  

● Duchové na Moravě - večerní soutěž v tanci se psem spojená s přehlídkou účastníků 
   v maskách (pán + pes)  - obojí je inspirováno filmem Ať žijí duchové (hudba použitá na 
   tanec musí být z tohoto filmu)  
● soutěže a závody v několika kategoriích 
 
 
» Pozor – Změna výcvikářů (např. z důvodu nemoci) je vyhrazena. « 



 
Letošní novinkou bude dobročinná aukce. Aby mohla proběhnout, prosíme vás, abyste se zapojili 
tím, že doma vyrobíte nějaký originální upomínkový předmět (nejlépe se psí či rovnou šeltičí 
tématikou). Výrobek (jeden nebo i více) přivezte na Víkend a jistě se najde někdo z vašich "kolegů", 
který jej za vydraženou částku v naší aukci koupí. Výtěžek z aukce bude věnován fondu nadace Pes 
v nouzi - http://www.pesvnouzi.cz/nadacni-fond-pes-v-nouzi. 
  
 
Letní termín setkání nám umožňuje v rámci „Víkendovské“ série letos nabídnout k objednání kraťasy  
a sportovní sukně. Kraťasy nabízíme dámské, pánské a dětské. Dospělácké kraťasy jsou v nabídce 
v černé a tmavě modré barvě, dětské ve 4 barvách (červená, černá, zelená a královská modrá)  
a sukýnku si můžete vybrat ze 3 barev (trávově zelená, tmavě modrá a červená). Malé logo akce na 
přední straně vlevo dole bude natištěno vždy bílou barvou. Ceny výrobků s potiskem se pohybují od 
130,- do 200,-. Svůj zájem nám dejte vědět předem vyplněním v přihlášce, my věci přivezeme 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) 

● masku pro sebe i svého psa s duchařskou tématikou ;-)  
● oblečení dle počasí 
● dobrou náladu :-)     

 
 

Veterinární dozor během celého víkendu bude zajištěn. 
 
 

Uzávěrka přihlášek:     do 30. 4. 2014  (nebo do naplnění kapacity) 
Při přihlašování po uvedeném datu se prosím informujte (mailem nebo telefonicky) o volných místech. 
 
Přihlášky zasílejte nejlépe 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.  !!! 

 

 

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: 
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