
Víkendové setkání majitelů a přátel plemene 

Beauceron 
Vážení majitelé a příznivci beauceronů, srdečně vás zvu na víkendové setkání i se svými čtyřnohými kamarády. 

Termín:  pátek 17.4.2020 – neděle 19.4.2020 

Místo:   kemp Višňová-Hájek (u Křivoklátu) 

Přihlášení a informace: Marcela Součková, tel. 602 752 229, e-mail stafkovm@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo setkání je situováno do krásné přírody křivoklátských lesů, kemp Višňová Hájek.  

Vše o kempu nejdete na https://www.visnova-hajek.cz/, včetně cen ubytování. Pobyt psů je pro tuto akci ZDARMA. 

Ubytování je v dřevěných chatičkách – 2-lůžkové, 4-lůžkové, 6-lůžkové (6-lůžkové chatky mají palandy, ostatní 

chatky pouze válendy). Dále je možnost využít vlastní stany, karavany a obytná auta. 

Sprchy a sociální zařízení jsou v samostatné budově. 

Stravování (snídaně – oběd – večeře) je možné v restauraci v areálu kempu. Tuto restauraci budeme zároveň využívat 

jako společenskou místnost vyhrazenou našim aktivitám.  

V areálu je možnost připojení na WIFI síť. 
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A co nás čeká? 

Především přátelské setkání, výměna zkušeností a spousta zábavy. Ukázky výcviku, sportů se psy, zábavné soutěže 

(včetně nočních – baterku s sebou), společné vycházky, socializace, rady k výcviku, přípravě psa na výstavu a 

bonitaci, přednáška z oblasti genetiky, diskuse o všem, co vás bude zajímat a členská schůze beauceron klubu. 

Akce se mohou účastnit členové i nečlenové klubu, rodinní příslušníci, zájemci o plemeno, kteří chtějí získat 

informace o „bosících“ i pejskové jiných plemen.  

Co naopak nečekejte – vzhledem k místu setkání v rekreační oblasti není možné provádět celodenní trénink obran 

(ukázka nevadí) a střelby. Nejedná se o profesionální výcvikovou akci. 

Žádná z aktivit není povinná, můžete využít okolní zajímavá místa na rodinné výlety (hrad Křivoklát, zřícenina 

Krakovec, Skryjská jezírka a muzeum trilobitů ve Skryjích,  bránovský přívoz a muzeum Oty Pavla, rozhledna Velká 

Buková a Pavlíkov a mnoho dalšího). 

 

Předběžný program: 

Pátek 17.4.2020 – příjezd, večerní posezení (hudební nástroje s sebou) 

Sobota 18.4.2020 – sportovní aktivity, ukázky, soutěže. V podvečer (čas bude upřesněn) přednáška MUDr. Soni 

Pekové, PhD. ze společnosti Tilia Laboratories na téma genetika, testování, příbuzenská plemenitba, detekce 

mikroorganismu u psů, především diskuse o všem, co vás bude na toto téma zajímat. Bude možnost odběru vzorků na 

genetické testování, DNA profily apod. Tuto přednášku vřele doporučuji jak chovatelům, odborníkům, tak úplným 

laikům. 

Neděle 19.4.2020 – ráno- praktické ukázky komunikace psů 

   10:00 členská schůze Beauceron klubu 

 

 

Co s sebou:  

Hlavně dobrou náladu a vše, co potřebujete pro svého pejska.  (krmení, pamlsky, misky, vodítko, košík, postroj, 

úvaz…) 

Nezapomeňte sáčky na sběr exkrementů.  

V případě chladnějšího počasí je možné půjčit si do chatky přímotop, nebo si přivézt svůj (obě varianty jsou 

zpoplatněny 100 Kč/noc). Spaní psů v postelích je zakázáno!!! Přesto pokud víte, že váš psí miláček občas položí 

tlapku kam nemá, vezměte si navíc vlastní prostěradlo. Vlastní spacáky nebo ložní prádlo jsou možné, nejsou ale 

nutností. 

Baterku nebo čelovku doporučuji. 

Očkovací průkaz. 

Samozřejmostí je, že každý majitel odpovídá za svého psa a chová se k ostatním ohleduplně. 

 

 

Pokud někdo vyžaduje vyšší komfort ubytování (např. s miminkem), může se obrátit na sousední restauraci                 

„U Přívozu“ (vzdálená cca 200m), která nabízí ubytování v apartmánech. Toto ubytování je třeba si zařídit 

individuálně. 

 

 



Rezervace ubytování a další info: 

Přihlášky posílejte e-mailem na adresu stafkovm@yahoo.com (ing. Marcela Součková). Tel. 602 752 229 

Nezapomeňte uvést: 

- jméno 

- počet osob 

- jak velkou chatku si přejete 

- jméno psa nebo psů (případně info, zda se nesnáší s jiným psem či fenou, zda do sousední chatky raději psa nebo 

fenu. Pokud by fena hárala, účast je možná za předpokladu ohleduplného chování majitele. ) 

- zda preferujete nějakou aktivitu, se kterou e chcete blíže seznámit (pokud to bude v našich silách, zajistíme) 

- zda sami nabízíte např. nějakou ukázku, rady, nebo přípravu soutěže pro ostatní 

- pokud jste domluveni, s kým chcete sdílet chatku nebo dvouchatku (dvouchatka má samostatné vchody a společnou 

verandu), připojte tuto informaci. 

 

 

 

Kudy do kempu:       Kemp Višňová – Hájek, Roztoky 131, 270 23 Křivoklát, 50.017050, 13.858577 

Autem: 

Z Roztok u Křivoklátu pojedete do kopce kolem skály směr Nezabudice. Po 400m-500m odbočíte na Nezabudice. 

Jedete kolem pole, projedete levotočivou zatáčku, dále pravotočivou zatáčku a ihned za touto zatáčkou je sjezd doleva 

do areálu Višňová. Po vjezdu do areálu Višňová se držte pořád vpravo a jeďte až na konec asfaltky a začíná kemp 

Višňová-Hájek.(po odbočení vpravo minete vjezd na Višňovou I, dále minete vjezd na Višňovou II a dorazíte do 

kempu). 

Vlakem: 

Vystupte ve stanici Roztoky u Křivoklátu. Z nádraží se vydáte pěšinkou(zkratkou) k Hotelu Roztoky. U Hotelu 

přejdete most přes řeku a ihned za mostem se dáte doleva, do kopce kolem skály (to se musí bohužel po silnici).Po 

zhruba 400m-500m dojdete k zrcadlu (dopravní značení) ,zde se také rozdvojuje silnice a vede směr Velká Buková a 

Nezabudice. Musíte jít směrem na Nezabudice. U zmíněného zrcadla-ihned za zrcadlem k nám vede zkratka lesem -

nemusíte to zbytečně obcházet po silnici. Seběhnete lesíkem (POZOR! místy úzká pěšina!) a vyjdete u Restaurace ,,U 

tří Erbů“. Držte se pořád podél vody, proti proudu a dojdete po asfaltce k restauraci ,,U Přívozu“, tam projdete po 

jejich louce a už vidíte naše chatičky a restauraci. 
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