
 

Výstavní přípravka a konzultace k uchovnění NSDTR 

 

Datum: 19.1.2019, 9:00 – 14:00 

Místo: Kynologická hala BOUDA Zbraslav Praha (http://www.vboude.cz/application/) 

 Adresa: Hala Bouda – Areál Mirava, Nádražní ulice – Vrané nad Vltavou 

Věnovat se Vám bude: Eliška Nekardová (poradce chovu NSDTR pro Retriever Klub, majitelka dvou 

tollerů a nadšená handlerka 😊) 

Počet účastníků: Minimální počet 6 (maximální 8). V případě nenaplnění kapacity bude akce zrušena. 

Cena:  500 Kč / člen TK CZ 

 550 Kč / nečlen TK CZ 

 Přihláška je platná až po uhrazení plné ceny! 

Pokyny pro platby: zaplaťte na účet: 107-5457590277/0100 

Do zprávy pro příjemce napište PRAHA191 + svoje příjmení. 

Uzávěrka přihlášek a plateb je do: 1.1.2019 

Platba je při vaší neúčasti na akci nevratná nenajdete-li si za sebe náhradníka! 

Přihlášky: posílejte na email eli.nekardova@seznam.cz (jméno, jméno psa a datum narození psa) 

Program: 

• přednáška: obecné informace o výstavách (typy, průběh, přihlašování, dělení do tříd, co 

s sebou, standard plemene, výstavní postoj NSDTR, chovné podmínky NSDTR) 

• vhodné pomůcky a vhodné oblečení handlera 

• nácvik výstavního postoj (aneb stát na místě není nuda!) 

• nácvik předvádění psa v pohybu 

• příprava psa na kontrolu těla a zubů 

• základní úprava tollera na výstavu 

• typy a rady, jak nejlépe zaujmout rozhodčího a jak efektivně vystavit psa 

• prostor na dotazy a diskuzi 

• konzultace ohledně chovnosti (chovné podmínky a jejich plnění) 
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Co s sebou: pamlsky (velké množství ideálně malinkých kvalitních pamlsků), výstavní vodítko (bude i 

k zapůjčení), kennelku či deku pro psa na odpočinek, klikr (ten pokud používá). 

Podmínky účasti:  

Dodržovat provozní řád haly (http://www.vboude.cz/provozni-rad-kynologicke-haly-bouda-praha-

zbraslav/) !! Čistá obuv, parkování pouze na vyhrazených místech, uklízení exkrementů v okolí haly 

atd. 

Platné očkování (psinka, vzteklina, parvo…), akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví psi! 

Háravé feny se mohou účastnit pouze po předchozí domluvě. 

Přihlášením na akci účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem těchto 

údajů dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob. 

 

 

V případě dalších dotazů se obraťte na tento email: eli.nekardova@seznam.cz 

. 

 

  

 

http://www.vboude.cz/provozni-rad-kynologicke-haly-bouda-praha-zbraslav/
http://www.vboude.cz/provozni-rad-kynologicke-haly-bouda-praha-zbraslav/

