
19

Setkání začne v 9 hodin přejímkou psů. Dále budou psi
posuzováni a hodnoceni v kruzích, kdy tři nejhezčí psi z každé
kategorie postoupí do závěrečné soutěže, kde se utkají o nejvyšší
titul Barrandovský voříšek.

Psi budou rozděleni do třech kategorií. Samostatně psi
„nízkonozí“ s kohoutkovou výškou do 40 cm, psi „vysokonozí“
s výškou nad 40 cm a veteráni nad 12 let stáří.

Součástí přehlídky budou doprovodné soutěže:
- o nejšikovnějšího voříška, kde pes se svým majitelem předvede
libovolné dovednosti, hodnotí se spolupráce, radost a ochota
s jakou pes ukázku předvedl
- o nejsympatičtější dvojici dítě a pes, kdy bude hodnocena
souhra a spolupráce obou účastníků
- o nejlépe upraveného psa, hodnotí se originálnost střihu a úpravu srsti

Na výstavě budou uděleny tituly: 
■ Nejlépe upravený pes ■ Nejsympatičtější dvojice
■ Nejšikovnější voříšek ■ Vítěz třídy veteránů
■ Barrandovský voříšek - pes ■ Barrandovský voříšek - fena

■ Vítěz výstavy – Barrandovský voříšek

Těšíme se na hojnou účast, hodně pejsků a diváků, zábavu
a hlavně příjemně strávenou sobotu se svými nejlepšími přáteli!

Přihláška na přehlídku psů pořádanou MO ČSSD – Praha 5 – Barrandov

Barrandovský voříšek
Praha 15. 9. 2007

Jméno psa: .......................................................................................................................................

Plemeno (dle Vašeho mínění): ........................................................................................................

Stáří psa: ..........................................................................................................................................
(Pes musí v den výstavy dosáhnout věku minimálně 6 měsíců)

Matka psa – plemeno: .....................................................................................................................

Otec psa – plemeno: ........................................................................................................................
(jsou-li známy)

Psa jsme získali z:      o útulku      o nalezenec      o jiné

Pohlaví:      PES      FENA

Přihlášen do třídy dle Vaší volby: (vyznačte přeškrtnutím)
nízkonohý vysokonohý senior

– výška v kohoutku – výška v kohoutku – nad 12 let –
do 40 cm nad 40 cm bez rozdílu výšky

Majitel psa: ......................................................................................................................................

Adresa: .........................................................................................................................................

e-mailová adresa: ............................................................................................................................

Datum: .......................................... Podpis: .......................................... 
Stvrzuji svým podpisem, že uhradím výstavní poplatek 50,- Kč při přejímce psů.

Dle platných zákonů se přehlídky nesmí zúčastnit pes, který má kupírované uši!

Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, do 31. 8. 2007 na adresu:
OVV ČSSD Praha 5, Preslova 5, 150 00 Praha 5

Propozice přehlídky zašleme poštou či e-mailem!

Pozvánka na přátelské setkání milovníků psů, zvláště kříženců, na 1. ročník přehlídky voříšků,
který se uskuteční v sobotu 15. 9. 2007 v Praze 5, Grussova ulice , sídliště Barrandov.

Výstavu pořádá místní organizace ČSSD Praha 5 – Barrandov a přátelé psů zde uvidí výběr
všech možných psích kříženců.
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INZERCE

koviště, které je po dobu jedné hodiny pro návštěv-
níky OC Kamera zdarma.
Rozšířením nabídky služeb a novými nájemníky OC
Kamera se staly pobočka Komerční banky, drogerie,
obchod s chovatelskými potřebami, PC shop, dětské
oděvy či trafika, mezi posledními byla otevřena po-
bočka České pojišťovny a cukrárna Chaplin. Ta si dí-
ky své pestré nabídce dortů, zákusků a zmrzlin velmi
rychle získala oblibu u obyvatel z okolí – především
u maminek s malými dětmi. Před cukrárnou je i ma-
lé venkovní posezení, v průběhu července přibude
v cukrárně klimatizace.
Součástí nabídky OC Kamera je i stejnojmenná
restaurace. V duchu názvu je vybudován i interiér,
který obsahuje prvky, jež se tematicky vážou k fil-
movému průmyslu, který je s Barrandovem již
dlouhá léta neodmyslitelně spjat – například hodi-
ny v podobě kované kamery u vchodu do restaura-
ce, obrázky z natáčení starých českých filmů, holly-
woodské hvězdy slávy v dlažbě apod. Restaurace
nabízí kvalitně ošetřené plzeňské pivo z tanků a čes-
kou i mezinárodní kuchyni. Prostřednictvím prů-
myslových kamer mohou hosté sledovat průběh
přípravy objednaných jídel v kuchyni. Součástí na-
bídky služeb restaurace jsou i čtyři moderní bow-
lingové dráhy. V blízké budoucnosti se zde plánují
také živá hudební vystoupení, venkovní grilování
nebo barmanské show. ,Restaurace je rozdělena na
kuřáckou a nekuřáckou část, součástí nekuřácké
části je dětský koutek.
V prvním poschodí se nachází penzion Kamera
Apartments, který nabízí krátkodobé i dlouhodobé
ubytování v jedenácti apartmánech rozdělených do
tří typů podle velikosti a poskytovaného standardu
vybavení.

Při rekonstrukci došlo k opravě střechy, zateplení fasá-
dy, k výměně výkladů, dlažeb, všech sítí a rozvodů.
Změnily se i vnitřní dispozice budovy. Tyto změny by-
lo možné provést díky tomu, že železobetonový skelet
budovy umožňuje zachovat pouze nosné sloupy a veš-
keré ostatní příčky odstranit. Díky této konstrukci by-
lo například možné v přízemí objektu vytvořit místo
rozsáhlých skladů pasáž s obchody a v suterénu místo
diskotéky a skladových prostor moderní restauraci se
čtyřmi bowlingovými drahami. Ohřev teplé vody

v budově zajišťují v průběhu celého roku solární pane-
ly, spotřebu energie pro vytápění snižují moderní kon-
denzační kotle, energetickou náročnost vytápění sni-
žují i nové výklady s izolačními skly a nově zateplená
fasáda. Budovu pokryl transparentní nástřik proti sp-
rejerům, které má odradit i nově nainstalovaný kame-
rový systém. Smyslem instalace kamerového systému
není ale jen ochrana fasády objektu před sprejery, ma-
jitelé si od nich slibují i zvýšení bezpečnosti uvnitř bu-
dovy i v jejím okolí. rom

3x foto Ventura, s. r. o.
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