
7. Víkend 
                se  šeltičkou 

 
 
 
 

Jménem Klubu chovatelů collií a sheltií zveme  
všechny majitele, chovatele a milovníky šeltií  

na 7. ročník víkendového setkání. 
 
 

Kdy:    čtvrtek 27. 8. 2015 – neděle 30. 8. 2015 

    
 

Kde:                 Rekreační středisko Nesměř (u Velkého Meziříčí) 
 
   http://www.drak.cz/web/index.php/nesmer/ 
 

   GPS: 49°18'32.6"N, 16°1'52.583"E 

 
 
Ubytování:   chatky (čtyřlůžkové, palandy), př. pokoje ve zděné budově 
    

 
Strava:   plná penze  
 
 

Cena za 1 den: ● chatka - ubytování s plnou penzí - dospělý   380 Kč 
● chatka - ubytování s plnou penzí - dítě ve věku 3 -12 let  266 Kč  
● pokoj - ubytování s plnou penzí - dospělý    445 Kč 
● pokoj - ubytování s plnou penzí - dítě ve věku 3 -12 let  312 Kč  
● cvičící pes (zapojený do jakýchkoliv víkendovských aktivit)               50 Kč  
● necvičící pes                                    35 Kč 
● parkování                        zdarma  
 

 
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  

● „S láskou má svět naději“ - písničky o lásce, přátelství a kamarádství jako zadání na    
   večerní soutěž v tanci se psem + také jako téma (slavné páry, kamarádské dvojice…)   
   pro soutěž účastníků v maskách (člověk + pes)  
● soutěže a závody v několika dalších kategoriích 
 
 
» Pozor – Změna výcvikářů (např. z důvodu nemoci) je vyhrazena. « 

 



Opět se uskuteční dobročinná aukce. Aby mohla proběhnout, prosíme vás, abyste se zapojili tím, 
že doma VYROBÍTE nějaký originální upomínkový předmět (se psí či rovnou šeltičí tématikou). 
VÝROBEK (jeden nebo i více) přivezte na Víkend a jistě se zase najde někdo z vašich "kolegů", 
který jej za vydraženou částku v naší aukci koupí. Výtěžek z aukce bude opět věnován fondu 
nadace Pes v nouzi - http://www.pesvnouzi.cz/nadacni-fond-pes-v-nouzi. 
  
 
Letos poprvé nabízíme v rámci víkendovské série krásné golfové deštníky s automatickým otevíráním. 

Deštníky jsou provedeny v nádherných barvách, každý bude mít natištěné malé bílé logo Víkendu.  

Po několika letech jsme vám také v letošním roce připravili možnost objednat si malé příruční taštičky 

přes rameno. Ty jsou připraveny v nabídce ve čtyřech barevných variantách. Svůj zájem o některý 

z těchto předmětů nám dejte vědět předem vyplněním v přihlášce (2. tabulka), 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 do soutěže v maskách 
● váš originální výrobek do aukce 

● oblečení dle počasí 
● dobrou náladu :-)     

 
 

Veterinární dozor během celého víkendu bude zajištěn. 
 
 

Uzávěrka přihlášek:     do 30. 4. 2015 (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.  !!! 

 

 

POZOR – nové číslo účtu: 2300664211/2010  
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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