
 

 

 

   
                               

se uskuteční dne 6.7. 2018 v pátek na zahradě  

RD - U Hřiště 121,756 05 Karolinka 
                     
Program: 

13.00-13.30h  přivítání  psů i majitelů (s sebou si vezměte platný očkovací průkaz!! 

13.30h – 14.00  zahájení srazu, vzpomínka historie 1,2,3 ho srazu,  

              občerstvení/valašský frgál, káva, nealko, pro děti zakázaná kofola   

 14.00 h – 14.30  volná zábava psů i majitelů, bazén, nahánění po zahradě  

 14.30 – 16.00    soutěže  

 16.00-17.00  vycházka, plavání  psů ve splavu  

 17.00-  kdo bude chtít  je zajištěna rezervace v restaurace U vleku – občerstvení-         

              večeře za vlastní   

Časový harmonogram je pouze orientační.  

Soutěže: 

 

1. Fešák pes - ze všech přítomných psů nad 1 rok  stáří  

 

2. Štramanda fenka - ze všech přítomných fenek nad 1 rok stáří  

 

3. Vítěz  cizího plemene – kamarádi labíčků  

 

4. Nejmladší zůčastněný - pes  junior -psík-fenka 

 

5. Nejstarší zůčastněný – pes  veterán-/pes, fenka) 

 

6. Dítě a pes (od 3-7let) - V této soutěži se hodnotí předvedení pejska dítětem 

 

7. Junior handler (od 8-15 let) - Junioři už jsou pokročilejší než děti, tak by měli 

zvládat více dovedností s pejskem a taky o nich i něco vědět ! 

 

8. Nejkrásnější pár psů - Tato soutěž je určena pro pejsky a fenky, kteří budou 

spolu tvořit nejkrásnější pár. Pejsek s fenkou nemusí být jednoho majitele, mohou 

být různých majitelů. Odměněna bude pro každého psa z páru 

 

9. Nejpodobnější pár (podoba psa a pána-í) - Jak se říká: jaký pán, takový pes   

 

10. Strašidýlko Emílek - Všichni pejskové jsou krásní, ale Emílkovi se podobá 

pouze jeden. Vítěz této kategorie získá pohár Strašidýlka Emílka – mohou pomoci i 

případné kostýmy a nápady   

Hlavní spozor: 

Město Karolinka 



 

 

11. Nejlepší psí kousek - tato soutěž je pro všechny pejsky společná. Ukažte všem 

ostatním, co Váš pejsek umí. V této kategorii bude vyhodnocen nejlepší psí kousek 

případně speciální cvik.  

 

U soutěží bude Benži  asistent, rozhodčí. Bude soutěžit, ale mimo  

pořadí a bez cen  

              Potvrzení účasti prosím do :  1.7. 2018 !!! 

            dujkovap@seznam.cz , tel. 737 802 139 
Ti, kteří mě účast již potvrdili, s těma je počítáno a neplatí  pro ně další potvrzování.  

 

Občerstvení během celé akce je zajištěno přímo v RD č. 121  

v zahradním altánu – bezplatně . 
Pokud budete chtít sami  něco donést je to na vás – klidně !!! 

 
na sraz nemůžou háravé feny a feny ve vyšším stupni březosti. Kousaví a agresivnější psi 

musí mít náhubek.! Volné pobíhání psů po seznámení se smečkou a až po domluvě.  

Pořadatel není odpovědný za zranění. Sraz má pevný termín. Pokud se z nepředvídatelných 

příčin zdravotních nebo povětrnostních sraz neuskuteční, o náhradním termínu by se 

teprve jednalo, ale prozatím vyloučeno že nebude!!! 

POŘADATELÉ : 

 

 
 

Neměním nic na tom  ani  letos…. považujte setkání  s labíčky za velkou 

rodinnou akci se zábavou pro psy i ratolesti. 

mailto:dujkovap@seznam.cz


 

* - nehodící se škrtněte 

 


