
Propozice na sraz WSS 27.–30. 7. 2017 

Informace k organizaci: 

 

Do 30. 6. 2017 zaslat vyplněnou přihlášku organizátorovi akce Jiřímu Lazarovi. Zároveň do 

30. 7. 2017 provést platbu na jednorázový účet, zřízený pro tuto akci:3032491143/0800. Ve 

zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení plátce a počet osob. Platba je nevratná.  

Místo srazu: 

Areál MZŠ Dymokury (okres Nymburk).  Příjezd bude vyznačen cedulemi.  

Areál je částečně oplocený. V areálu je WC (škola a klubovna místních fotbalistů), plocha pro stany a 

krytý přístřešek pro opékání. Před školou je parkoviště pro účastníky srazu. Do areálu není povolen 

vjezd vozidel bez souhlasu organizátorů akce. Sprchy budou zajištěny ve škole.  

 

Ubytování: 

Především ve vlastních stanech v areálu školní zahrady. V areálu bude zakázán volný pohyb psů. Dále 

je možno se ubytovat v penzionech do 8 km (Penzion Záhornice tel: 777 24 41 57, Penzion 

Na Kopečku Nové Zámky tel: 725 53 83 28, ubytovna Obec Chotěšice tel: 325 64 20 11) Ubytování si 

každý účastník zařizuje sám. K ubytování lze využít i další penziony v okolí. 

 

Stravování: 

Snídaně – v areálu (klubovna FK) bufetovým způsoben 

Obědy – budou zajištěny společné pro účastníky srazu v restaurací  na hřišti (vlastní platba) 

Večeře – ve čtvrtek, pátek a sobotu budou formou grilování v areálu  

  

V restauraci na hřišti (přímo v areálu) bude prodáváno čepované pivo a nealkoholické nápoje. Majitel 

Restaurace ,,Na hřišti“ bude po celou dobu konání srazu k dispozici.  

Dovezené tekuté i netekuté krajové speciality budou vítány.  

Upozornění:  

Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. V areálu budeme udržovat 

čistotu po svých psech. 

Poplatky: – účastník srazu 700 Kč 

– dítě do 10 let zdarma 

Poplatek zahrnuje: pronájem areálu školy, zapůjčení honitby, 3x grilování, 3x snídaně a další náklady 

pořadatelů spojené s organizací a přípravou srazu. 

 

 



Společný program: 

 

Čtvrtek: 15.00 hod. příjezd účastníků, stavba stanů, večeře 18 – 19.00 hod, dále 

volná zábava  

Pátek:  – budíček, rozcvička a snídaně  

 zahájení srazu 9.00 

 odchod na výcvik do honitby 9.30 (cca 2 skupiny – lovecký a 

nelovecký výcvik) 

 společný oběd v restauraci 12. – 13.00  

 odpolední výcvik 13.00 – 16.00 

 společné grilování po 16.00 

Sobota:  – budíček, rozcvička se psy a snídaně  

 zahájení srazu 8.30 

 odchod na výcvik do honitby 9.30 (cca 2 skupiny – lovecký a 

nelovecký výcvik) 

 společný oběd v restauraci 12. – 13.00  

 odpolední výlet do Poděbrad, možnost výletu parníkem po Labi 

13.00 – 16.00 

 společné grilování po 16.00 

Neděle:  – po snídani balení a úklid areálu (v neděli rozcvička odpadá)  

V případě zájmu lze po úklidu areálu zajistit společný výlet zakončený 

obědem (např. obora Jabkenice, prohlídka muzea Bedřicha Smetany). 

 

Společný program se týká pouze zájemců o výcvik. Výcvik na pobarvených stopách bude probíhat 

v sobotu dopoledne. Zájemci o probarvené stopy si tyto stopy založí vzájemně v pátek navečer. 

Program lze změnit a bude přizpůsoben počasí a podmínkám v honitbě.  

V rámci grilování lze zajistit přednášku popř. soutěže. 

Pokud máte možnost dovézt zvěř na výcvik, popř. barvu bude to pořadateli uvítáno.  

 

Organizátoři: Mgr Jiří Lazar, Revoluční 53, 28901 Dymokury, tel: 725 83 83 58,  

 e-mail: jirka.lazar@centrum.cz ,  

 Bc. Lucie Jirovská, tel: 602 75 09 92 

 

mailto:jirka.lazar@centrum.cz

