
" VESELÉ  ZÁVODY "   dne 27. - 29. 8. 2021 

PÁTEK 
Příjezd a ubytování do 18.00 hodin 
19.00 - 20.00 hodin - Večeře - Hovězí guláš, pečivo 
20.00 - 22.00 hodin - Hry pro páníčky ve skupinách - Pohádky 
22.00 - 03.00 hodin - Táborák s kytarou, možnost opečení buřtů 
 
SOBOTA 
08.00 - 09.00 hodin - Snídaně - Obložený talíř, pečivo 
09.30 - 12.00 hodin - Soutěž o nejlepší vystavení psa (zuby, postoj, běh v kruhu) 
hodnocení pokročilých a začátečníků zvlášť 
12.00 - 13 00 hodin - Oběd - Gabčina úžasná Rajská omáčka, těstoviny 
13.00 - 13.30 hodin - Kávička na posilněnou 
13.30 - 17.00 hodin - Vycházka s hledáním indicií a hádání významných CHP 
17.00 - 18.00 hodin - Vyluštění indicií z vycházky, to bude překvapení 
18.00 - 19.00 hodin - Vědomostní hry o CHP 
19.00 - 20.00 hodin - Večeře - Uzené maso s bramborem 
20.00 - 22.00 hodin - Prestižní AZ kvíz o zvířatech a CHP ve skupinách 
22.00 - 03.00 hodin - Zábava s hudbou 
 
NEDĚLE 
08.00 - 09.00 hodin - Snídaně - Pomazánky 
09.00 - 09.30 hodin - Káva 
09.30 - 12.00 hodin - Agility (Štěnda do 12 měsíců mají jinou dráhu) 
12.00 - 13.00 hodin - Oběd - Kuřecí řízek a bramborový salát 
13.00 - 14.00 hodin - Vyhlášení jednotlivců i skupin 
14.00   Odjezd dle potřeby 
 
KANTÝNA ZKO v provozu během celé akce a mimo uvedená jídla budeme mít něco 
na hlad, na zub a na pití. Samozřejmě budeme mít výborné, točené pivo Polička. 
Podotýkám, lepší přijet na celý víkend, protože hrajeme ve skupinách a vyhlášení s 
krásnými cenami je až na konci pobytu. 
Pokud někdo nějaké jídlo nechce, prosím napište, jinak vám účtuji osoba/porce 
 
UBYTOVÁNÍ 
Chata na stadionu 120 Kč bez povlečení, 140 Kč s povlečením, osoba/noc   
Klíče vyzvednu a rozdám při příjezdu. 
Stan s podsadou na ZKO 140 Kč noc. 
Karavan na ZKO 100 noc 
Auto na ZKO 50 noc 
Stan na ZKO 50 noc 
Platby zatím neposílejte, budu vás informovat 14 dní před akcí. Ale písněte na 
lenda.kovarova@seznam.cz, aby jsme předběžně věděli. 
 
Sponzoři jsou KPCHP, ZOO Dvořák, Město Polička a tímto jim velmi děkujeme 
 
Těšíme se na vás členové ZKO Polička 
 


