
III. ročník pracovního srazu molossoidních plemen psů 
PROPOZICE 

 Fila Brasileiro Club CZ  
ve spolupráci s  

Klubem chovatelů anglického mastifa  
zve všechny kteří mají zájem o prověření povah u svých psů  

a hlavně se dobře pobavit na víkend 

12. - 14. 9. 2014 
do Autocampu Dolní Kalná , 543 74 Dolní Kalná, v Krkonoších 

 

Generální sponzor: 

 
Tato akce je koncipována jako neformální setkání majitelů psů, kteří si chtějí vyzkoušet povahu svého psa 
nebo feny,  ale především se dobře pobavit a zúčastnit netypických soutěžních disciplín. 
 

Předběžný program pracovního srazu: 

PÁTEK – 12.9. 2014   
           po 16:00    příjezd, ubytování a volná zábava od 18.hodin 
 

SOBOTA - 13.9. 2014    
  8:00   -   9:00    veterinární přejímka psů prezentace přihlášených    

  9:00   -   9:15    zahájení pracovního srazu    

  9:15   -   9:45    ukázka obrany a bezpečnostní pokyny figurantů 

10:00   -  12:00   individuální konzultace povahy s figuranty 

12:00   -  13:00   přestávka na oběd 

13:00   -  16:00   soutěžní odpoledne 

16:00   -  16:30   zkoušky povahy pro FIB 

16:30   -  18:00   individuální konzultace povahy s figuranty 

          od  18:00   vyhlášení výsledků soutěží 

          od  19:30   volná zábava 
 

NEDĚLE - 14.9. 2014    
9:00   -   12:00    individuální konzultace s figurantem      

       po    15:00   ukončení pracovního srazu, odjezd 

 

Konzultace povahy – figuranti - dospělý jedinec: Miroslav Jelínek                                                                       
                     štěňata: Miroslav Hrkal 

Dále se můžete zúčastnit připravených zábavných disciplín nejen pro psy ale i pro páníčky: 
WEIGHT PULLING - tah břemene, 

MONKEY TRACK - opičí dráha 
a nebude chybět ani boj s ANAKONDOU ☺☺☺☺ !!! 

 
Každý zúčastněný pes obdrží  dárkový balíček od sponzora Pracovního srazu a všechny 

disciplíny budou oceněny cenami od sponzora akce.  
 

 



POPLATKY ZA PRACOVNÍ SRAZ pro členy FBC a KCHAM: 
V ceně poplatku je během sobotního odpoledne pro každého přihlášeného ½ grilovaného kuřete. 

uzávěrky: I. do 4.8.2014 II. do 18.8.2014 III. do 1.9.2014 
1 pes (bez psovoda) 100,- Kč 200,- Kč 300,- Kč 
1 osoba (bez psa) 100,- Kč 200,- Kč 300,- Kč 
každý další pes 50,- Kč 100,- Kč 150,- Kč 
každá další osoba 50,- Kč 100,- Kč 150,- Kč 
štěně do věku 12ti měsíců 50,- Kč 100,- Kč 150,- Kč 
děti do věku 15 let zdarma zdarma zdarma 
 

POPLATKY ZA PRACOVNÍ SRAZ pro ostatní účastníky: 
uzávěrky: I. do 4.8.2014 II. do 18.8.2014 III. do 1.9.2014 

1 pes (bez psovoda) 150,- Kč 250,- Kč 350,- Kč 
1 osoba (bez psa) 150,- Kč 250,- Kč 350,- Kč 
každý další pes 100,- Kč 150,- Kč 200,- Kč 
každá další osoba 100,- Kč 150,- Kč 200,- Kč 
štěně do věku 12ti měsíců 100,- Kč 150,- Kč 200,- Kč 
děti do věku 15 let zdarma zdarma zdarma 
 

CENY KONZULTACÍ A SOUTĚŽÍ pro všechny účastníky (hradí se na místě při přejímce psů): 
1 konzultace povahy na ringový oblek 100,- Kč 
1 konzultace na rukáv 50,- Kč 
1 konzultace pro štěně 20,- Kč 

CERTIFIKÁT ZKOUŠKY POVAHY SE 
ZÁPISEM DO RODOKMENU 

POUZE PRO PLEMENO Brazilská fila 
  Členové Fila Brasileiro Club CZ :  200,- Kč 
zábavné soutěže ZDARMA Nečlenové FBC :  300,- Kč 
 

Přihlášky s dokladem o zaplacení poplatků zasílejte doporučeně na adresu: 
Fila Brasileiro Club CZ 
Kroučová 38 
270 54 Řevničov 
 
ÚHRADA: 
Složenkou typu „ A“ na  

účet klubu: 213004048/0300  
Variabilní symbol: 008 
Konstantní symbol: 308 
Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška přijata. Přijetí přihlášky bude potvrzeno zasláním vstupního listu. 

Neúčast na Pracovním srazu neopravňuje k navrácení zaplaceného poplatku. 
 

POZOR !!!  

Všichni psi musí mít platné očkování proti vzteklině, očkovací průkaz předložíte ke kontrole při přejímce, 

 pevné obojky nebo postroje a vodítka, zákaz vstupu hárajících fen !!! 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo, vyloučit z této akce podnapilé osoby nebo osoby opakovaně nedbající pokynů 

pořadatelů, dále majitele nezvladatelných a agresivních psů  !!! 
 

Celá akce podléhá Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu psů ČMKU v souladu s ustanoveními 

zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Možnost zakoupení jídla a pití je po celou dobu konání akce zajištěno v místě konání. 

Ubytování je nutno si individuálně dopředu zajistit: 
Karavany a obytné vozy je možné zaparkovat v místě konání srazu 

Autocamp Kalná  (16 chatek pro 4 – 6 osob) - pan Sedlák, tel.: 608 831 173, www.dolnikalna.cz 

Motorest Selská chalupa Kalná - pan Stránský, tel: 739864272 

Pension - pan Fišera, tel: 775 600 300, www.apartmanypodhorami.cz 

 

Akce se koná za každého počasí a pořadatel si vyhrazuje právo 
na změny programu dle momentální situace 


