
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 Lesním penzionu PODMITROV u Mitrova u Strážku  konaného ve dnech  15. – 17. června 2018 

Uzávěrka přihlášek do 20. 5. 2018 

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 2018!  
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, pokud nemáte, správce má k dispozici. 

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 a den -   350 (dospělý), 300 (dítě  6-12), 260 (dítě 3-6) 

Cena za pobyt v termínu 15.–17. 6. 2018 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 16.–17. 6. 2018 Dospělí 350 Kč + 95 (sobotní oběd)  =   445 Kč 
tj. 1 pobytový den vč. plné penze + oběd neděle  Děti 6-12 let 300 Kč + 60 (sobotní oběd)  =  360 Kč 
 Děti 3 - 6 let 260 Kč + 40 (sobotní oběd)  =  300 Kč 
Nástup v sobotu před obědem a odjezd v neděli po obědě.  

POPLATEK ZA PSA :  50 Kč/pes/den 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK :  150 Kč za dospělou osobu 

A CO NÁS ČEKÁ 

V prvé řadě musíme doufat, že nás bude čekat překrásné počasí, že jsme si už vybrali nepřízeň počasí v září na klubové 
výstavě v Meziříčku a že tedy již bude následovat šňůra překrásných dnů při našich klubových setkáních minimálně po dobu 
dalších 10 let. 

Na páteční odpoledne pro ty, kdo přijedou včas a budou mít zájem, je připravena 
delší procházka krajem řeky Bobrůvky. Večer je možno posedět u ohně, popř. 
opéci špekáček. 

Na sobotu a neděli máme v plánu výcvik, obrany a Malý seminář na téma výživa 
– BARF, reprodukce a imunita formou malého posezení přislíbený MVDr. 
Milanem Štouračem. 

V rámci výcvikového setkání máme též v plánu uskutečnit členskou schůzi 
našeho spolku – klubu.  O termínu a programu schůze budete včas informováni. 

Sobotní podvečer a večer bývá obvykle vyhrazen klubovému posezení u piva a 
grilované uzené .kýty.  Bližší konkrétní program vám bude včas zaslán.  

Tentokrát vás požádáme kromě zaplacení pobytu a stravy též o malý účastnický poplatek, z něhož budou placeny náklady na 
výcvikáře, náklady přednášejícího MVDr. Milana Štourače a snad i zakoupení kýty.  

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

