
VESELÉ ZÁVODY S CHODSKÝM PSEM 

Pátek 11.6. 2021: 

Příjezd a ubytování pokud možno do 18.00 hodin 

19.00 hodin - VEČEŘE- Hovězí guláš s chlebem, cibule 

20.00 hodin - HRY - pro páníčky, naše oblíbené pohádky (už se na nich pracuje) 

22.00 hodin - TÁBORÁK S KYTAROU - dle počasí (Petr a Gabča mají připravenou píseň od Mariky 

Gombitové " Vyznání ", no to bude zajímavé, když neměli žádný trénink, hi hi hi)  

 

Sobota 12.6. 2021 

8.00 hodin - SNÍDANĚ - 4 druhy pomazánek + obloha + pečivo 

9.00 hodin - STOPY - přesun po skupinách, ale závodí jednotlivci ostatní volná zábava na cvičáku 

12.30 hodin - OBĚD - Vepřo, knedlo, zelo 

13.30 hodin - VYCHÁZKA - s hledáním indicií (doufám bez hledání nějakého psa, hi hi hi) 

Na vycházce budou černobílé fotky našich významných CHP, tak doufám, že je všechny poznáte. Dále 

budeme hledat indicie a co z nich vyluštíte, po návratu z vycházky, bude překvapení. Tentokrát 

lehoučký úkol šitý na Tomáše Kromku, takže ve které bude skupině?. 

Pokud zbude čas a bude zájem, zkusím zase namalovat indicie pro názvy chovatelských stanic. 

19.00 hodin - VEČEŘE - Kuřecí rizoto s houbami + okurka 

20.30 hodin -  AZ KVÍZ - o zvířatech a hlavně CHP (ten musíme zdokonalit, aby jste nás nevyhodili za 

neschopnost hi hi hi) 

22.30 hodin - TANEC - zábava s hudbou, tanec (bedna s písničkami) 

 

Neděle 13. 6. 2021 

8.00 hodin - SNÍDANĚ - Smažená vajíčka nebo párek + pečivo (nahlásit při přihlašování) 

9.30 hodin - AGILITY - tradiční závod  (štěňata  upraveno)  

12.30 hodin - OBĚD - Kuřecí řízek a bramborový salát 

14.00 hodin - VYHLÁŠENÍ - skupin za hry pro páníčky a jednotlivců ve stopách a v Agility 

15.00 hodin - ODJEZD - Volná zábava a příprava na odjezd 

 

  



 KANTÍNA - Po celou dobu naší akce je otevřena kantýna ZKO Polička, kde je možné zakoupit mimo 

snídaní, obědů, večeří také něco na zub: 

- bramboračka 

- naložené kuřecí maso  

- buřt na oheň 

- grilovaný sýr 

- moravský koláč a jiné sladkosti 

- výborné Poličské točené pivo 

- nealkoholické nápoje 

- alkoholické nápoje 

- káva Presso i Turecká 

- čaj 

atd. 

Ceny jídel se budou pohybovat dle vyvíjejících se cen. Snídaně 40 - 60 Kč, obědy 95 - 115 Kč, večeře 

90 - 100 Kč. 

Ubytování: 

Chatky na stadionu, osoba/noc s povlečením 160 Kč, bez povlečení 140 Kč - 15 ks 

Stany s podsadou na ZKO, stan s podsadou/noc 140 Kč - 6 ks 

Karavan s elektrikou/noc 100 Kč 

Stan/noc 50 Kč 

Auto/noc 50 Kč 

 

Ideální je přijet na celý víkend, protože vyhlášení je až na konci akce. 

Doufám, že se Veselé závody budou moci konat, protože my se na vás velmi těšíme, Lenka, Gabča a  

členové ZKO Polička 

 

 

  



Přihlášky posílejte na email lenda.kovarova@seznam.cz,  

Potřebuji vědět:  

- kolik osob 

- jaké si vyberete ubytování (chatka, stan, karavan) 

- s povlečením, nebo bez 

- snídaně párek, nebo vajíčka 

- pokud někdo nějaké jídlo nemá rád, nebo pokud nějaké jídlo chce vynechat, napište, jinak počítám 

na každého porci a zaúčtuji. Nezapomeňte 

- platby posílejte až bude akce jistá, já vás všechny upozorním 

Na účet:  

Lenka Kovářová 

MBank 670 100 - 2212954067/6210 


