
" VESELÉ  ZÁVODY "   dne 5. - 6. 6. 2020 
PROGRAM: 

 

PÁTEK 
16.00 - 17.00  hodin - příjezd a ubytování 

18.00 - 19.00  hodin -  večeře (grilované kuřecí maso, grilovaný sýr) 

19.00 - 20.00  hodin -  pejsci odpočívají a hrát budou jejich páníčci (to bude zase prča) 

20.00 - 3.00 hodin -táborák s kytarou a opékání buřtů 

SOBOTA 
8.00 - 9.00 hodin - snídaně (obložený talíř) 

9.00 - 12.00 hodin - závod v poslušnostech (zkusíme si jednoduchý výcvik s pamlsky) 

12.00 - 13.00 hodin - oběd (čevabčiči, brambory, obloha) + odpolední kávička 

13.00 - 17.00 hodin - vycházka ve skupinách s hledáním indicií 

17.00 - 18.00 hodin - vyluštění indicií 

18.00 - 19.00 hodin - večeře (maso na čínu s rýží) 

19.00 - 21.00 hodin - prestižní AZ kvíz ve skupinách o zvířatech a CHP + další nové hry 

21.00 - 3.00 hodin - zábava s hudbou a pak chvilku spát 

NEDĚLE 
8.00 - 9.00 hodin - snídaně (míchaná vajíčka nebo párek) 

9.00 - 10.00 hodin - káva a malý odpočinek 

10.00 -12.00 hodin - každoroční závod v Agility (štěnda jednoduchý parkur) 

12.00 - 13.00 hodin - oběd (kuřecí řízek, bramborový salát) 

13.00 - 14.00 hodin - vyhlášení umístění jak skupin, tak samotných účastníků. První 3 místa v 

závodě Agility budou oceněni mimo jiné i poháry. 

Během celé akce se bude soutěžit jak jednotlivě, tak ve skupinách, které budou určené na 

začátku pobytu. 

Proto je lepší jet na celý víkend. Každý účastník si odveze krásné ceny pro svého miláčka, 

protože hlavním sponzorem je KPCHP. 

15.00 - 18.00 hodin - dle potřeby odjezd 

 

V provozu bude kantýna ZKO, kde mimo jídla budeme mít točené pivo, limo, čaj, kávu 

(presso) něco na zub, atd. 

U občerstvení celého pobytu je potřeba prosím nahlásit, pokud někdo nechce jídlo z jídelního 

lístku. Také jestli si přejete u večeře v pátek  grilované kuřecí, nebo sýr, u snídaně v neděli 

jestli vajíčka, nebo párek. Jinak automaticky u všech jídel počítám osoba/porce. 

Je to důležité, protože se na ZKO restaurace celoročně neprovozuje, hodně by nám zbylo. 

 

Kdo se přijedete s námi pobavit, vezměte si sebou dobrou náladu a hlavně psa. Kdo psa 

nemáte, přijeďte bez něj, já vám jednoho půjčím, hi hi hi. Nastudujte doma jména chovných 

stanic CHP uvedený na stránkách KPCHP a mrkněte na psí plemena. Jinak to už půjde samo. 

 

Ubytování je jako vždy v chatkách na fotbalovém stadionu průchozím s naším ZKO. Cena je 

od letošního roku za 130 Kč osoba/noc s vlastním spacákem a s povlečením 150 Kč 

osoba/noc. 

Dále je možnost ubytování ve stanech s podsadou u nás na ZKO a cena je100 Kč osoba/noc. 

Vlastní auto, karavan nebo stan 50 Kč/noc, s elektrikou 100 Kč/noc. 

Klíče od chatek vyzvednu a rozdám při příjezdu. 

 

Přihlášky  lépe na email: lenda.kovarova@seznam.cz, nebo popřípadě na telefon ve formě 

sms:  603 952 107 



Ubytování hraďte na účet: 

Lenka kovářová 

mBank 

670100- 2212954067/6210 

platby si na účtu zkontroluji, nemusíte posílat potvrzení 

 

Moc se na vás těšíme, Tým členů ZKO Polička 
 


