
 
 
PODLESKÁ TLAPKIÁDA 2019 
SOBOTA 3.8.2019 Praha Uhříněves 
 
Přijďte s námi do PESOPARKu strávit pohodový den plný zábavy a dobré nálady. 
Naše výstava je pojatá jako výstava na zkoušku. Posuzování probíhá jako na klasické psí 
výstavě. Pejskové se předvádí v pohybu a ve výstavním postoji. Nebude chybět ani 
prohlídka zubů a prohmatání pejska. Posuzovat budou zkušení kynologové a chovatelé, 
nikoliv oficiální rozhodčí. Nemějte však obavy, jde především o to, abychom si to všichni 
užili. U nás se hodnotí především charisma a originální vzhled, souhra majitele se psem a 
povaha. Důležitá je také celková kondice psa. A snaha se cení dvojnásob :-). 
 
Čas mezi jednotlivými kategoriemi můžete vyplnit funny soutěžemi, které jsme si pro vás a 
vašeho psího kámoše připravili. Nebo se občerstvit drobnými pochutinami, které pro vás budou 
nachystány. Chybět nebude ani tolik oblíbená tombola. 
 
Celá akce se odehraje v našem nově zařízeném, moderním areálu PESOPARK. Který vám 
nabídne občerstvení, moderní zázemí, odkládací boxy pro vašeho psího kámoše, v případě 
teplého počasí psí brouzdaliště i posezení se slunečníky a parkování v areálu zdarma. 
 
Na akci se můžete těšit také na prodejní stánky našich partnerů a charitativní obchůdky 
pozvaných depozit a spolků, o kterých vás budeme informovat průběžně. 
 
Část výtěžku z akce bude darována zvířatům bez domova. 
 

  



KATEGORIE PRO PŘIHLÁŠENÍ NA VÝSTAVU: 
 
● Štěně od 4 měsíců do 1 roku 
● Dospělí pes a fena 1-8 let do 40cm 
● Dospělí pes a fena 1-8 let nad 40cm 
● Senioři pes a fena 8+ let 
● Adoptovaní psi a feny 
● Pes a fena s viditelným handicapem 
● Dítě a pes 
 
Všechny kategorie jsou bez rozdílu pohlaví. 
Pořadatel má právo kategorie v případě malého počtu přihlášených psů sloučit, či v opačném 
případě rozdělit. 

 
TERMÍNY A CENY PŘIHLÁŠEK: 
 
Konečný termín uzávěrky přihlášek je 30.7.2019 
Po uplynutí termínu uzávěrky není přihlašování již možné. 

 

 
 
 

 
 
Pro rozlišení plateb 1., 2. a 3. uzávěrky rozhoduje datum zadání platby, nikoli datum odeslané 
přihlášky. 
 
V ceně startovného je zahrnuté parkovné, i malý dáreček pro Vašeho 
psího kamaráda. 
 



Přihlašovací formulář: >> ZDE << 

 
Číslo účtu k platbě startovného: 141219743/5500 
Variabilní symbol: 7777 
Poznámka: Tlapkiáda + Jméno (registrovaného) 

 
DOKLADY K ÚČASTI NA PODLESKÉ TLAPKIÁDĚ 2019: 

 
Očkovací průkaz s platným očkováním – kontrola na přejímce. 
U štěňat je povinné mít splněna všechna základní očkování. 

 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCI: 

 
Do areálu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. (Dle zákona na ochranu zvířat proti 
týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004). Z areálu se dále 
vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo 
jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Všechna zvířata musí mít 
platnou vakcinaci proti vzteklině. Každý účastník je povinen se řídit zákonem na ochranu 
zvířat proti týrání 246/1992 Sb. v plném znění. Psi, kteří neprošli přejímkou, se nesmí 
výstavy zúčastnit! 
 
DALŠÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA AKCI: 
 
● Pes musí být klinicky zdráv 
● Pes nesmí být agresivní 
● Hárající a kojící feny a feny ve druhé polovině březosti nebudou do areálu vpuštěny. 
● Jedinci s chirurgickými zákroky k odstranění vady exteriéru psa nebudou též 
vpuštěni. 
● Do areálu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima. 
P ři nedodržení výše uvedených podmínek nebude pes vpuštěn do areálu a vystavovatel tak 
ztrácí nárok na vrácení poplatku za výstavu i soutěže. 

 
PRAVIDLA PODLESKÉ TLAPKIÁDY 2019: 
 
Je přísně zakázáno také vodit na akci štěňata za účelem prodeje, případného nakrývání psů 
za účelem chovu nebo osobní potřeby štěňat. 
Kousaví psi musí být opatření náhubkem. Psovodi jsou za své psi plně zodpovědní, udržujte 
po svých psech pořádek, buďte ohleduplní k ostatním účastníkům a dodržujte pravidla 
areálu! 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YGujgBuuM40YEg0MgnaI80t55oBwYkD-i6HwyG1IRH8/edit


Na všechny se moc těšíme! 

 
KONTAKTY: 

pesopark.katka@gmail.com 
Telefon: 736 118 525 

 
Kapacita omezená!!! 

 
 
 
 

SPONZOŘI: 

                           

              

A DALŠÍ… 

 


