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7. ročník Hádecké voříškiády

Výstava psů voříšků 
a psů bez PP

V rámci výstavy se koná materiální sbírka  
pro hospic Psí cesta František z.s.

Vážení vystavovatelé, 

jistě, stejně jako já, sledujete aktuální situaci související s koronavirem.

V současné době platí až do prvního říjnového týdne zvýšená protiepidemiologická  opatření, kterých se týká 
valná většina společenských, kulturních i sportovních akcí, tedy i námi plánované Voříškiády.

Sama za sebe nepředpokládám, že by se v nastávajícíh dnech i měsících sitiace zlepšila, i když bych si to velmi 
přála. Velmi rádi bychom se s Vámi i Vašimi čtyřnohými svěřenci setkali, ostatně jako v předchozích letech, ale 
bohužel nevíme, jak se celá situace vyvine.

S celým přípravným týmem jsme zvažovali, zda ji právě z důvodů zvýšených protiepidemiologických opatření 
nezrušit. Ale  protože nejde na prvním místě o nás, ale o pomoc potřebným, rozhodli jsme se Voříškiádu uspo-
řádat a to tak, že i v případě omezujících opatření a nemožnosti konání se této naší akce, budete moci, 
samozřejmě dobrovolně, v plné výši startovného přispět na dobrou věc a v případě Vašeho zájmu, také pod-
pořit materiální sbírku a přinést do areálu Kynologického klubu Zetor Brno granulované krmivo, konzervy, 
pelechy, obojky proti klíšťatům a blechám, případně přispět finanční částkou apod. Datum a čas bude upřesněn 
na stránkách www.kkzetor.cz a https://klub-brno-hady6.webnode.cz

Dlouhá léta jsme spolupracovali s paní Eliškou Vafkovou ze spího hospicu v Bukovince, která si, nejenom svým 
laskavým a přívětivým přístupem, velkým srdcem a láskou ke zvířatům, získala obdiv mnohých z nás. Díky svým 
aktivitám si tak již získala kontakty na další organizace i jednotlivce, které jí a jejímu hospicu pomáhají. Po do-
mluvě s paní Vafkovou jsem se tedy rozhodli v letoším roce podpořit další z „ dobrých duší“, paní Janu Hrst-
kovou ze Psí cesty František, z.s., hospicu, který je poslední cestou pro stará nebo týraná zvířátka, majoritně 
pejsky, ale najdete zde i kočičky, vysloužilé závodní koníky, slepičky z velkochovů.., kterým tento zvířecí hospic 
poskytuje důstojnou péči na podzim jejich života. Většina svěřenců pochází z nedobrých podmínek, přesto 
láska dokázala rozzářit i jejich srdíčka, a tak žijí v harmonii a pohodě nedaleko Vlašimi.

Pevně věřím, že tuto akci podpoříte a děkuji předem  za veškeré příspěvky, za Vaši účast i projev dobré vůle

Eva Ondrušová
za realizační tým



Propozice - Výstava psů voříšků a psů bez PP 
Místo konání: Kynologická hala v areálu Zetor Brno, Jedovnická 7a, 628 00 Brno
   

Uzávěrka přihlášek: 1.11. 2020
Startovné: 200 Kč / doplňkové soutěže: 50 Kč
Program: 
08:00-08:45 přejímka psů – nezapomeňte očkovací průkaz
09:00-11:00 posuzování v kruhu
11:00-11:15 prezentace zviřecího hospicu Psí cesta František, z.s. –  www.psicestafrantisek.cz
11:15-11:45 vyhlášení nejkrásnějšího voříška a psa bez PP
11:45-12:00 ukázka zvířecí sanitky – PET EMERGENCY, www.petemergency.cz
12:00-14:00 doplňkové soutěže

Kategorie:
• voříšci do 40cm 
• voříšci nad 40cm
• psi bez PP do 40cm 
• psi bez PP nad 40cm

Psi budou zařazeni do tříd podle věku v den konání voříškiády, pokud bude v jednotlivých třídách méně než  
3 jedinci, budou sloučeny stejnými tříd (psi a feny).  Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni  
březosti a kojící feny a kupírovaní psi. Agresivní psi budou z výstavy vyloučeni.

Doplňkové soutěže: (Psi bez PP a vořišci budou posuzováni společně.)
• dítě a pes – důležitá je souhra dítěte a psa (věk dítěte do 8 let, od 8-15 let)
• pejsek šikula – ukažte nám, jaké kousky umí váš pejsek po dobu jedné minuty
• podoba pána a psa – přehlídka kostýmů
• pes sympaťák – bude vybírat porota. Soutěž o největšího sympaťák bude vyhodnocena 
     na závěr výstavy.

Přihlášky zasílejte eletronickou přihláškou: https://forms.gle/XPkwn6Q5vVZ8E3738, v případě nějakých 
nejasností pište na e-mail: h.andraskova@tiscali.cz. 
Startovné zasílat: č.ú.: 3230676309/0800  (do zprávy pro příjemce uveďte svoje jméno a název akce)
Startovné musí být uhrazeno do termínu uzávěrky, jinak je přihláška neplatná!!!

Voříšci a psi bez PP budou dále rozděleni do tříd dle věku:
• třída štěňat 3-12 měsíců
• třída otevřená 1 rok – 8 let
• třída veteránů 8 let a více
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