
SKCHTaF – Výcvikové dni / Víkend s teriérom – Belušské Slatiny 

27.08.2010 - 29.08.2010  -  informácie 

 
       Milí členovia klubu a milovníci teriérov! Už siedmykrát sa stretneme na vydarenej akcii 

nášho klubu SKCHTaF  - Víkend s teriérom v Belušských Slatinách. Súčasťou našej akcie 

budú aj  Klubové skúšky odvahy na diviaka. Na našej akcii sú vítaní aj majitelia  

nepoľovných plemien i plemien Lások ulice... Samozrejme, že prebehne  klasický výcvik 

poľovných plemien, ako aj výcvik pre iné nepoľovné psíky. Budeme radi, keď prídete aj len 

tak, zabaviť sa  a stráviť príjemný víkend s priateľmi v  kruhu terierkárov.  

 

      Zraz účastníkov je v piatok 28.08.2010 v poobedňajších hodinách. Akcia je dvojdňová. 

Riadiť ho budú  naši výcvikári  pod vedením Stana Oujezdského – poľovné psy  

a mňa – nepoľovné psy... Ukončenie výcvikových dní je v nedeľu 29.08.2010  poobede 

zavŕšené gruppenfotom... 

Okrem iného bude: 

 

- Výcvik poslušnosti psov – Dagmar Fridrichová & CO 

- Prednáška o canisterapii spojená s ukážkami  -  členovia kynologického klubu Ekoiuventa. 

- Nová disciplína výcviku psov flyball   -  Kynologický klub Ekoiuventa. 

- Coursing – zbesilá zábava pre psy a ich pánov – Dagmar & CO 

- Ukážky úpravy psíkov 

- Diskusie a rady ako vystavovať a predvádzať psy, podmienky chovnosti 

- Využívanie homeopatie pri liečbe ľudí a psov  - Dr. Zuzka Cigániková   

- nespútaná diskusia a zábava 
 

Ubytovanie a strava v priestoroch Hotela Termál:  www.hoteltermal.sk  

Ceny ubytovania a stravy – viď propozície. 
 

Strava: 
Piatok  28.08.2010 

Večera: 

Zeleninová polievka , bravčové pečené, kapusta, knedľa. 

 

Sobota 29.08.2010 

Raňajky: 

Syrový a šunkový nárez, maslo, obloha, chlieb, čaj (musli, mlieko, kakao, čedede). 

Obed:  

Šošovicová polievka na kyslo, kuracie soté so zeleninou, ryža, obloha, dezert. 

Večera: 

Kotlíkový guláš, chlieb, pivko alebo kofola. 

(podávame pri ohnisku a pri muzike vo vedľajšom záhradnom pohostinstve). 

 

Nedeľa 29.08.2010 

Raňajky: 

2 ks párky + vajce na tvrdo, chlieb, horčica, čaj (musli, kakao, čedede). 

Obed: 

Vývar s rezancami, vyprážaný bravčový rezeň, varené zemiaky, obloha, 0,2l džús. 

 

http://www.hoteltermal.sk/


Na požiadanie zabezpečíme diétnu i vegetariánsku stravu!!! 
  

Využite ubytovanie dlhšie ako 3 dni - Zľava 3.- € / deň 
 
 

 

Služby Hotela TERMÁL ,  Belušské Slatiny: 
- detské ihrisko 

- nadkryté ohnisko s možnosťou opekania  

- stolný tenis 

- pivný kiosk a iné samo zničujúce aktivity 

- biliard 

- hracie automaty 

- stolný futbal 

- ihrisko vhodné na mini futbal  

- vychádzky do prekrásneho okolia s odborným výkladom a sprievodcom 

- vozenie na konskom povoze – zvoz unavených účastníkov od brlohu – cena dohodou 

 

 

 Vítaní sú všetci milovníci psov a obzvlášť teriérov! Veríme, že prídete v hojnom počte 

a privediete medzi nás aj nových priaznivcov a milovníkov teriérov. 

 

             Tešíme sa na Vás všetkých! 

 

                                                    S pozdravom 

                                                                                     Ján Ilgo 

      

PS: V prihláške nemusíte uviesť číslo zápisu, dátum narodenia. Psíkovia môžu byť aj 

kríženci.  

 

Zúčastnené psy musia byť zdravé! Psíkom zoberte platné očkovacie preukazy! 

 
Majiteľ musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má záznam o 

tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkovému komplexu, parvoviróze a hepatitíde, nie menej 
ako 28 dní a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie.  

Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa. 
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas celej akcie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


