
KLUB  CHOVATELŮ  A  PŘÁTEL  RUSKÝCH  ČERNÝCH  TERIÉRŮ, z.s 

    Vás zve  
na třídenní setkání chovatelů, rodinných příslušníků a přátel plemene ruský černý teriér, 

zaměřené na výcvik a ovladatelnost ruských černých teriérů 

v RS Nesměř    konaného ve dnech    26. – 28. května 2017 

Uzávěrka přihlášek do 1. 5. 2017 

Pravidelná každoroční setkání se stala již tradicí. Podzimní setkání se soustřeďuje především na exteriérovou stránku 
chovu ruských černých teriérů s klubovou výstavou, svodem, bonitací, výstavní úpravou atd. Jarní setkání 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. Takže jste–li zkušený psovod, začátečník 
nebo třeba jen fanda plemene, rádi Vás i s rodinnými příslušníky uvítáme!  

Předběžný program: 

 Socializace, výcvik, pro zájemce nácvik obran. 

 Menší seminář na úpravu srsti a přípravy na výstavu. 

 Pro začátečníky nácvik výstavního handlingu, příprava na svod a bonitaci. 

 Členská schůze. 

 Přátelské posezení, diskuze. 

Konečný program včetně časového harmonogramu bude zaslán přihlášeným účastníkům emailem v dostatečném 
předstihu. 

 

Ubytování: V chatkách s plnou penzí. Více na: http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer 

Chatky jsou bez vytápění, což snad v tomto termínu potřebovat nebudeme. Sociální zařízení (WC, sprchy, umývadla) je 
celé vybudováno samostatně v areálu chatek. Spacáky pro jistotu vezměte s sebou, ubytovatel zajišťuje polštáře, 
přikrývky i povlečení. 

Ubytování: V chatkách s plnou penzí.  

Cena za pobyt v termínu 26. – 28. 5. 2017 Dospělí 1.120,- Kč 

tj. 2 pobytové dny vč. plné penze Děti 3 - 12 let sleva 30% 

 Děti do 3let zdarma 

 Pes 80,- Kč 

Nástup v pátek odpoledne – večer, zahájení pobytu večeří a odjezd v neděli po obědě. 

Cena za pobyt v termínu 27. – 28. 5. 2017 Dospělí 560 Kč + 85 (sobotní oběd) = 645,- Kč 

tj. 1 pobytový den vč. plné penze + oběd neděle  Děti 3 - 12 let sleva 30% 

 Děti do 3let zdarma 

 Pes 40,- Kč 

Nástup v sobotu před obědem a odjezd v neděli po obědě.  

Přihlášky budou vyvěšeny na klubovém webu 

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 místě je možná platba pouze po předchozí DOHODĚ s hospodářkou 

a to pouze ve výjimečných případech.  Platbu zašlete hospodářce Aleně Vítkové složenkou nebo na klubový účet. 

 Číslo účtu:  2800530025/2010 – FIO  BANKA 

   43-6261880277/0100    – Komerční banka 

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

mailto:.vitkova@seznam.cz

