PUNTÍKŮV ZPRAVODAJ
„U Puntíků" - 16.6.2008
Zdravíme všechny,
po zralé úvaze a dohodě se všemi rodinnými puntíky, jsme se rozhodli vydávat malý
informační leták o našich akcích, které právě proběhli, či se budou v nejbližší době konat
na našem cvičišti "U Puntíků". Rádi bychom Vás touto cestou informovali o našich akcích,
novinkách a vůbec všeho co se děje kolem našeho cvičiště a spřátelené chovné stanici.
Tento zpravodaj bychom rádi vydávali jako občasník tak jak budou různé akce probíhat.

PUNTÍCI

Přejeme hodně štěstí

ZKOUŠKY ZOP-ZPU2
V neděli15.6. 2008 na našem cvičišti „U Puntíků“ zdárně
proběhly plánované zkoušky ZOP-ZPU2.
Počasí jsme měli proměnlivé, ale na naší náladě nám to
nic neubralo a pustili jsme se do zkoušek s vervou nám
hafíkům vlastní.
Přijelo 13 psích účastníků všech možných plemen
(se svými paničkami a páníčky J), z toho 9 z nás uspělo
a 4 patřili k těm méně šťastným. Ale to se stává a příště
jim to určitě vyjde!
Rozhodčí byla paní Jana Svobodová a paní Korbová nám
dělala vedoucího akce.
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Rádi bychom chtěli poděkovat kamarádu Radkovi,
který se svými přáteli ve volném čase finišoval na
pracech naší klubovny a place. Bez jeho pomoci by
zkoušky nemohli proběhnout.
Nesmíme opomenout na maminku paní Kotrbové, která, jako vždy dělala
kantýnskou pro naše páníčky a šlo jí to príma.
Dále děkujeme Petrovi Vystavělovi, který nám
zapůjčil a přistavil ke klubovně vojenský stan, takže
jsme se nemuseli grilovat přímo na sluníčku a
chránil nás i proti těm pár kapkám deště, které se
nás snažily rozehnat – ale my jsme se nenechali J.
Děkujeme též Vaníčkům, kteří nám půjčili maketu.
Zkrátka děkujeme všem hodným lidičkám, kteří pomohli a kteří nám drželi
palce v náročných zkouškách

Puntíci.

Všem hafanům zdar

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení páníčkové,
nezapomněli jste na BARTŮV MEMORIAL?

Kynologické cvičiště „U Puntíků“ Vás
srdečně zve na již tradiční závod, který se
koná dne 28.6.2008 od 7:00 hod u nás na
cvičišti, buďte vítáni.
Více informací naleznete na našich stránkách „U Puntíků“
( www.upuntiku.cz)

Nezapomeňte též navštívit stránky chovné stanice VETŘELEC
(www.vetrelec.com)
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