Zámek BŘEZINA
Původním panským sídlem v Březině byl místní hrad založený na
skalnatém ostrohu ve 14. století. Hrad v 17. století téměř zcela
zaniknul (v roce 1661 je hrad zmiňován jako pustý). Nedaleko hradní
zříceniny postavil v letech 1790-1808 Jáchym ze Šternberka zámekpůvodně dvě menší budovy později spojené středním článkem
v empírový celek, patrovou obdélnou stavbou s mohutným středním
rizalitem, obklopenou anglickým parkem přecházející v oboru, která
měla rozlohu 420 hektarů a chovala se zde zvěř daňčí a mufloní. Po
Jáchymově smrti zdědil březinské panství jeho bratr hrabě Kašpar
Maria Šternberk, vynikající přírodopisec, jeden za zakladatelů
Muzea Království českého (pozdější Národní muzeum). Zde také
založil botanickou zahradu s mnoha vzácnými cizokrajnými
rostlinami. V nedalekém Stupně si nechal postavit i hrobku, do níž
umístil předvěký zkamenělý strom.

VÝCVIKOVÝ VÍKEND JEZEVČÍKŮ
Ve dnech 16.4. – 18.4.2010

Šternberkové vlastnili březinský zámek do roku 1949. Po znárodnění
bylo na zámku umístěno lesnické učiliště, které zde sídlilo až do
roku 2002. Po roce 1990 byl zámek v restituci navrácen rodině
Šternberků, současným majitelem je Zdeněk Sternberg.

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY VLOH

Středočeská pobočka KCHJ ČR pořádá pro své členy (i pro členy z jiných
poboček) v honitbě Zdeňka Sternberga v termínu 16.4.2010-18.4.2010
intenzivní výcvikový víkend jezevčíků, zaměřený na přípravu na
ZKOUŠKY VLOH. Pobyty pořádáme zejména pro začátečníky (a nejen
pro ně), kteří by se rádi se svým pejskem účastnili zkoušek a nemají
možnost nácviku přímo v honitbě, případně již s pejskem něco zkoušeli,
ale nedaří se jim dle jejich představ.
Místo konání:
Březina u Rokycan - zámek Zdeňka Sternberga a jeho režijní honitba.
Ubytování:
„Sportovního charakteru“, v prostorách vlastního zámku, část pokojů bude
pravděpodobně bez zařízení (nábytku a postelí - spaní na vlastní matraci nebo
lehátku + spacák) – bude upřesněno v týdnu před pobytem. Přednostně budou
obsazovány pokoje s postelemi, nejsou k dispozici lůžkoviny+povlečení, nutno
přivést vlastní nebo spacák!!! Parkování zajištěno v areálu přímo u zámku.
Společné sociální zařízení na chodbě,(sprchy s teplou vodou), v případě
chladného počasí bude objekt vytápěn.
Stravování:
Zajištěno v jídelně zámku (snídaně, oběd a večeře), čaj, kafe.
Program:
16.4. - 16.00-17.30hod. příjezd účastníků, ubytování a večeře
18.00-20.00hod - seznámení s organizací pobytu a zkušebním řádem
(každý cvičící účastník obdrží vytištěný zk. řád)
17.4. - 07.30-08.00hod - snídaně
08.30-17.00hod - odchod do honitby, výcvik psů s přestávkou na oběd
17.30-18.00hod - večeře
19.00- beseda s MVDr. L.Uzlem (Domorodé kmeny Amazonie)
a společenské posezení (při příznivém počasí možno táborák a buřty)
18.4. - 07.30-08.00hod - snídaně
08.30-16.30hod - odchod do honitby, výcvik psů s přestávkou na oběd
17.30 – ukončení a odjezd

Všeobecná ustanovení:
Každý majitel ručí za škody způsobené svým psem. Po příjezdu majitel doloží
provedení vakcinace psa/feny proti vzteklině, psince a parvoviróze v období
jeden měsíc až jeden rok před akcí. Do areálu a k výcviku nebudou připuštěny
nemocní psi a háravé fenky. Majitel psa bude vhodně ustrojen s pomůckami
pro vedení psa na zkouškách - zkoušky vloh. V areálu zámku a jeho přilehlém
okolí je každý povinen dodržovat čistotu!
Organizační :
Pobytu se může účastnit pouze omezený počet psů (ZV 12, max. 18 psů, BZ
max. 12 psů) tak, aby byl zajištěn dostatečný časový prostor pro jednotlivé
pejsky. Počet osob není omezen. Pokud nebude přihlášen dostatečný počet
psů, z ekonomických důvodů se akce neuskuteční a peníze budou neprodleně
vráceny. V jarním období jsou plánovány dva výcvikové víkendy, každý
zaměřený na jiný druh zkoušek (květen – příprava na BZ). V případě kladného
ohlasu na tyto akce je možné po dohodě přidat další termíny a druhy zkoušek.
Cena za víkendový pobyt:
Cena za víkendový pobyt je 2000 Kč. Cena zahrnuje celodenní stravování,
ubytování vč. vytápění, pronájem areálu a honitby, technické a organizační
zajištění celé akce. Cena za osobu, která se výcviku neúčastní, je 1000 Kč.
Kontaktní adresy pro bližší informace a přihlášky:
Kateřina Benediktová  603815473 info@valentinka.cz
Petr Kalaš
 603255960 kalas.petr@tiscali.cz
Přihlášky, propozice a další informace budou rovněž k dispozici od poloviny
března na stránkách Středočeské pobočky (http://scpobocka.wz.cz) nebo
Malého Drsoně (http://malydrson.webnode.cz).
Přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zašlete nejpozději do 2.4.2010 na
adresu: Kateřina Benediktová, nová zástavba, 273 51 Svárov u Unhoště
přihlášku je možno zaslat i mailem na výše uvedené adresy
Poplatek zašlete na účet : 0630015143/0800, jako v.s. použijte vaše členské
číslo, do kolonky „zpráva pro příjemce“ napište ZV a č.zápisu psa.

Přihláška na výcvikový tábor
Termín :

16.4 – 18.4.2010

Místo konání : Zámek Březina
Přihlášené osoby:
1) …………………….……… bytem …………………………………
2) ……………………………. bytem …………………………………
3) ……………………………. bytem …………………………………
4) ……………………………. bytem …………………………………
Přihlášení psi (jméno, velikostní ráz, druh osrstění):
1) …………………….……………….…………………………………
2) ……………………………………..…………………………………
3) ……………………………………. …………………………………
Souhlasím se zaslanými propozicemi a podmínkami konání výcvikového
tábora.
V …………….dne: ………2010

Podpis: ………………………..

Přesná adresa, e-mail, tel. spojení …………..……………………………..…...
……………………………………………………………………...……….……..

