
Výstava nanečisto 
 
S mezinárodní rozhodčí FCI, paní Míšou Čermákovou 
 
 
Dne 17. 2. 2018, od 9.00 
 
V KYNOLOGICKÉ HALE BOUDA Praha 5, Zbraslav, Ke dračkám 1443,  
GPS: 49.9672442N, 14.3963344E 
 
Máte chuť se na klubovku (a nejen na ni) připravit? Nahlédnout do kuchyně rozhodčího? 
Položit dotazy, na které na výstavě není prostor?  
 
Naučte sebe a svého psa na výstavách s radostí předvést to nejlepší, co společně dokážete.  
 
Trénink výstavních dovedností metodou pozitivního posilování, tentokrát speciálně 
pro bavlnky, vítáni jsou i juniorhandleři. 
 
Trénink proběhne pod vedením a za pomoci profesionálního výstavního posuzovatele 
(pozvání přijala paní Michaela Čermáková, mezinárodní rozhodčí FCI). 
 
Počet míst je omezen – rezervujte si účast co nejdříve, nejpozději však do 5. 2. 2018. 
Rezervace je potvrzena po zaplacení účastnického poplatku. 
 
Přihlašovat se můžete jako trénující tým i jako divák. Prostor není velký, všichni diváci 
budou po celou dobu tréninků vědět, jak trenér/rozhodčí komunikuje se cvičícím, slyšet 
všechny jeho rady a připomínky).  
 
Program: troška teorie, úvodní výstavní setkání, všichni si vyzkoušíte, jak spolu vy a pes 
„fungujete“, následuje individuální trénink. Každé dvojici bude navržen další postup práce, 
každému cvičícímu bude poskytnut 2x individuální trénink, na závěr společné výstavní 
kolečko.  
 
Cena za cvičící dvojici (pes+člověk) je symbolická – pro členy klubu 200 korun za 4 hodiny 
tréninku, pro nečleny 350 korun, pro diváky členy 100, pro diváky nečleny 150 korun.  
 
Můžete si s sebou vzít i pejsky, se kterými nebudete trénovat, ale třeba je jen chcete 
přivyknout na výstavní ruch. Akce je velmi vhodná pro štěňata a mladé jedince. Počet 
cvičících i diváků je omezen, rezervujte si svá místa včas!  
 
Přihlášky přijímáme a veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na predseda@klubcoton.cz nebo 
vystavnireferent@klubcoton.cz, platbu prosíme proveďte na klubový účet číslo 
1023542261/6100, jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, do zprávy pro příjemce 
pak „Výstava nanečisto“. Rezervace je platná v okamžiku přijetí platby na klubový účet. 
 
 
(HÁRAVÉ FENY NEJSOU VÍTÁNY!, omlouváme se) 
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