
Základní kynologická organizace Kralupy nad Vltavou – Strachov 

pořádá v sobotu 18.09.2021  

      13. ročník  turistického  pochodu.   

      Kralupská ťapka 2021 
PROPOZICE: 

Základní informace: 

Pochodu se může zúčastnit každý pes, pejsek, maxipes (na věku ani velikosti nezáleží) se 
svým majitelem. Majitel může mít samozřejmě pejsků více. 

Majitel je plně zodpovědný za svého psa po celou dobu akce. Pokud není pejsek kamarádský 
vůči ostatním psům, je nutné mít s sebou náhubek! 

V obcích a v zámeckém parku musí být psi na vodítku!  

Nezapomínejte po svých hafanech uklízet!  

Poplatky: 

pro platby předem na účet  = 250,- Kč (psovod + pes), za každého dalšího psa + 150,- Kč 
 

přihlásit se lze i v den konání = 300,- Kč (psovod + pes), za každého dalšího psa + 200,- Kč 
 

Číslo účtu: 239017402/0600 
 

Variabilní symbol: 18092021      +  Zpráva pro příjemce: vaše jméno + příjmení  
 
Trasa 

- od 8:00 hodin kontrola očkovacích průkazů (nezapomeňte je vzít s sebou) 
- 8:30 – 10:00 každý účastník obdrží instrukce, mapu a nějakou tu mňamku na cestu, splní 

první úkol na cvičišti a vyrazí do terénu 
- trasa je dlouhá cca 13 km, není v nijak náročném terénu, většinou víceméně po rovině, 

ale pro kočárky není úplně vhodná 
- po cestě budou stanoviště, na kterých budete plnit úkoly (vždy jeden úkol pro pejska a 

jeden pro dvounohý doprovod), úkoly nejsou těžké – jde především o zábavu pro vás i 
vašeho psího kámoše 

- pro každého je připravena odměna, pro vítěze dárků více!!!! 

Přihláška 

Pro přihlášení stačí vyplnit jednoduchou přihlášku - viz níže - nebo stačí tyto údaje jenom 
napsat do mailu a odeslat na mail: zkokralupy@email.cz  



Pozor, pozor!!! Vyhlášení bude v 15.30 hod., na nikoho se nečeká, kdo přijde pozdě zpívá 
píseň dle vlastního výběru. 

Důležité upozornění! 

Pokud budete na trase a z jakéhokoli důvodu nebudete chtít pochod dokončit, je potřeba to 
oznámit buď na některém stanovišti, případně na telefonní číslo, které budete mít uvedeno 
v instrukcích, které dostanete na cestu. 

A co ještě s sebou: 

- podle počasí nejen oblečení, ale i láhev s vodou pro vaše čtvernožce + misku 
- tužku, propisku, či jiný psací nástroj 
- dobrou náladu 
- psa – ideálně svého vlastního 

Občerstvení přímo na cvičišti zajištěno, mistr kuchař už to míchá. 

A pokud si nejste jistí, potřebujete nějakou další informaci k akci, neváhejte a zavolejte: 
773 131 809. 

Těšíme se na vás!!!                                           

pejskaři ze Strachova       

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


