Místo konání :
Penzion HORKA v Podještědí
Hoření Paseky 12,
Světlá pod Ještědem
http://www.horkapenzion.cz
Program výcvikového víkendu bude v úvodu mít velmi důležitou
teoretickou část. Na okolních loukách bude pak v sobotu i v neděli
probíhat praktický nácvik. Počet psů na výcvik je omezen – maximální
počet je 15.
Po celou dobu se Vám bude věnovat Miroslav Pospíšil :
5x účastník mistrovství světa IHF stopařů, mistr světa IHF stopařů 2010
3x účastník MR ČR stopařů všech plemen
4x vítěz soutěže nejúspěšnější pracovní HW ČR
Vítěz ankety Psí sportovec roku 2010 v kategorii Sportovní kynologie
Program :
pátek 9.9.2011
- příjezd do 17 hod.
- ubytování a seznámení s režimem - venčení, ustájení psa …
- 18-19 večeře
- 19-22 - pachové práce ve sportovní kynologii – prezentace, videa,
odpovědi na dotazy

Sobota 10.9.2011
- 7- 9 hod. snídaně
- 8-12 přesun na stopy, praktické stopy po skupinách
- 12-15 volno
- 15-18 praktické stopy po skupinách
- 18-19 večeře
- 19-21 vyhodnocení výcvikového dne
- 21- …. volná zábava
Neděle 11.9.2011
- 7- 9 hod. snídaně
- 8-12 praktické stopy po skupinách
- 12-14 Oběd - (nutno objednat samostatně den předem)
- 14-15 vyhodnocení výcvikového dne, ukončení
Poplatek za výcvik: 300,- Kč za psa
Ubytování:
Cena ubytování včetně polopenze je 465,- Kč na osobu a noc.
Parkovné zdarma, poplatek za psa na pokoji 50 Kč.

V případě zájmu kontaktujte pro ověření volné kapacity pořadatele buď
telefonicky: 602 132 937 nebo mailem: miroslav_pospisil@centrum.cz
Po potvrzení vyplňte přihlášku a zašlete na emailovou adresu pořadatele.
Zálohu ve stanovené výši (účastníci s ubytováním 1000,- Kč, bez
ubytování a stravy 300,- Kč) uhraďte do 30.8.2011 na účet:
0332787153/0800
variabilní symbol: 20110909
Do textu pro příjemce napište vaše jméno a jméno psa.
Co si nezapomeňte vzít :
Pro pejska : očkovací průkaz s platnou vakcinací psinky a vztekliny,
pamlsky, stopovací vodítko, řetízkový obojek (stopovací postroj), cedulku,
předměty na stopu, dostatečné množství pamlsků, pro všechny případy
košík
Pro páníčka : pevná obuv, gumovky, dobrou náladu

Upozornění:
Během výcvikového víkendu je nutno dodržovat Zákon na ochranu zvířat proti týrání.
Aktuální znění zákona č. 77/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na
ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů najdete na internetové adrese:
www.mze.cz
Háravé feny nejsou z výcvikového víkendu vyloučeny, ale musí bezpodmínečně dodržovat
režim stanovaný pořadatelem.

Přihláška na výcvikový víkend
9.9.-11.9.2011 – Penzion HORKA v Podještědí
Jméno účastníka
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