
KLUB  CHOVATELŮ  A  PŘÁTEL  RUSKÝCH  ČERNÝCH  TERIÉRŮ, z.s 
Vás zve  

na čtyřdenní setkání chovatelů, rodinných příslušníků a přátel plemene ruský černý teriér, 
zaměřené na výcvik a ovladatelnost ruských černých teriérů 

v Lesním penzionu PODMITROV u Mitrova u Strážku  konaného ve dnech  9. – 12. června 2016 

Uzávěrka přihlášek do 22. 5. 2016 

Pravidelná každoroční setkání se stala již tradicí. Podzimní setkání na Mitrově se soustřeďuje především na exteriérovou stránku 
chovu ruských černých teriérů s klubovou výstavou, svodem, bonitací, výstavní úpravou atd. Červnové setkání tamtéž nabízí 
možnost podělit se o zkušenosti s výcvikem a výchovou ruského černého teriéra a poradit se v tomto směru s odborníky. Je to 
také příležitost k vzájemnému seznámení se, posezení u táboráku a strávení příjemných chvil v okruhu lidí se zájmem o ruské 
černé teriéry. Jestliže nemáte o výcvik zájem nebo Vás nezaujme, nevadí, strávíte s námi Vy i Vaši čtyřnozí přátelé příjemné chvíle 
i tak, třeba na procházkách v okolních lesích (http://www.podmitrov.cz). Takže jste–li zkušený psovod, začátečník nebo třeba jen 
fanda plemene, rádi Vás i s rodinnými příslušníky uvítáme v Mitrově 2016! Tentokrát bude připraven mj. závod psovodů, v sobotu 
kurz obran ve sportovní kynologii a v neděli klikr trénink pod vedením paní Aleny 
Láskové a pana Petra Hájka. 
Ubytování: V chatkách s plnou penzí. Více na: http://www.podmitrov.cz/ 

Chatky jsou bez vytápění, což snad v tomto termínu potřebovat nebudeme. 
Sociální zařízení (WC, sprchy, umývadla) je celé vybudováno samostatně v areálu 
chatek, vše opraveno a rekonstruováno. Spácáky (polštářek) vemte s sebou. 

 Stravování jako obvykle v jídelně hlavní budovy. Ve zbývající části suterénu je nová 
pěkná hospůdka. Před ní možnost venkovního posezení.  

Ubytování: V chatkách s plnou penzí. Více na: http://www.podmitrov.cz/ 

CENY CHATEK (4 lůžka) vč. plné penze  na osobu/dítě a den 350/300/260 Kč 

Cena za pobyt v termínu 9.–12. 6. 2016 Dospělí 1.050 Kč 
tj. 3 pobytové dny vč. plné penze Děti 6 - 12 let 900 Kč 
 Děti 3 - 6 let 780 Kč 
Nástup ve čtvrtek odpoledne – večer, zahájení pobytu večeří a odjezd v neděli po obědě.  

Cena za pobyt v termínu 10.–12. 6. 2016 Dospělí 700 Kč 
tj. 2 pobytové dny vč. plné penze Děti 6 - 12 let 600 Kč 
 Děti 3 - 6 let 520 Kč 
Nástup v pátek odpoledne – večer, zahájení pobytu večeří a odjezd v neděli po obědě. 

Cena za pobyt v termínu 11.–12. 6. 2016 Dospělí 350 Kč + 90 (sobotní oběd)  =   440 Kč 
tj. 1 pobytový den vč. plné penze + oběd neděle  Děti 6-12 let 300 Kč + 80 (sobotní oběd)  =  380 Kč 
 Děti 3 - 6 let 260 Kč + 50 (sobotní oběd)  =  310 Kč 
Nástup v sobotu před obědem a odjezd v neděli po obědě.  

POPLATEK ZA PSA   PŘIHLÁŠENÉHO NA VÝCVIK BEZ OHLEDU NA PLEMENO :   550 Kč/pes 

POPLATEK ZA PSA   BEZ  VÝCVIKU :  50 Kč/pes 

KURZ – obrana ve sportovní kynologii 

V sobotu dne 11. června 2016 se našeho klubového setkání zúčastní psí trenér, psovod a figurant z města Stochov pan Michal 
Špáňa, který se aktivně věnuje výcviku obran, poslušnosti, stop a přípravě psů a psovodů na zkoušky. Má také zahraniční 
zkušenosti z práce v Anglii a na Kypru. V současné době spolupracuje s výcvikovými středisky psů v USA. Tématem tohoto dne 
bude „obrana ve sportovní a služební kynologii, úloha psovoda, psa a figuranta“. 
Budeme se s ním věnovat začátkům výuky obran u štěňat, mladých a dospělých psů. 
Dozvíme se, jak u psů rozvíjet kořistnický pud a také si něco povíme o technice 
obran. Sobotní dopoledne bude zaměřeno více na teorii, odpoledne na praktické 
ukázky s možností individuálního tréninku. Nechybět budou ani témata týkající se 
řešení problémového chování psů na obraně a použití správného postupu při 
motivace psů i korektní práce s vodítkem. V průběhu celého dne bude možná 
diskuze se všemi přihlášenými účastníky kurzu. Pro zájemce bude možnost získat 
videozáznam z praktické části práce na obranách. Cena kurzu je uvedena 
v přihlášce. S případnými dotazy se obracejte na L. Landovou, tel. 734 141 004. 

Přihlášky zasílejte na adresu: Alena Vítková, Havlíčkova 506/39, 664 34 Kuřim   

 Nebo na e-mail: klubct.vitkova@seznam.cz  informace na tel. 776 421 727 

Prosím o zaslání zálohy ve výši 100 % ceny. Na Mitrově je možná platba pouze po předchozí DOHODĚ s hospodářkou a 
to pouze ve výjmečných případech.  Platbu zašlete hospodářce Aleně Vítkové složenkou nebo na klubové účty. 

 Číslo účtu:  43-6261880277/0100 – KOMERČNÍ BANKA 

 2800530025/2010 – FIO  BANKA 

Nezapomeňte však svoji platbu označit jménem, příjmením a účelem platby „záloha Výcvik Mitrov“ do kolonky „zprávy 
pro příjemce“, jinak nebude možno identifikovat plátce zálohy a účel platby. Předejdete tím možným nedopatřením. 

mailto:.vitkova@seznam.cz

