
 

 

 

 

 

 

Máte cotonka a chcete se v klidu setkat s ostatními nadšenci tohoto plemene a načerpat nové 

zkušenosti a poznatky? Nebo teprve o pořízení cotonka uvažujete a rádi byste se o cotoncích dozvěděli 

co nejvíce? Tak právě pro Vás je určena akce Den cotona - den nabitý programem, jehož společným 

jmenovatelem je toto výjimečné plemeno. Nenechte si tento den ujít!!! 

Den cotona proběhne 

8. 6. 2013 od 10:00 v8. 6. 2013 od 10:00 v8. 6. 2013 od 10:00 v8. 6. 2013 od 10:00 v    Penzionu Penzionu Penzionu Penzionu Kukla na VysočiněKukla na VysočiněKukla na VysočiněKukla na Vysočině    
Kuklík 73,Kuklík 73,Kuklík 73,Kuklík 73,    Sněžné na MoravěSněžné na MoravěSněžné na MoravěSněžné na Moravě    

    (www.penzionkukla.cz, 49°37'14.906"N, 16°7'5.129"E) 

 

Plánovaný program:Plánovaný program:Plánovaný program:Plánovaný program:    
• přednáška s ukázkou úpravy cotonka 

• poradenství ohledně kosmetiky pro cotonky 

• přednáška s ukázkami a tréninkem předvedení cotonka na výstavě 

• trénink na bonitace, přeměřování, trénink na stole 

• ukázky dovednosti s cotonky jako je dogdancing, agility, canisterapie, obedience atd. (s možností 
aktivního zapojení se a naučení se nějakých triků s Vaším čtyřnohým miláčkem)  

• představení KLUBu COTON DE TULEAR, o. s., výhod členství v něm 

• a samozřejmě povídání o plemeni, povaze, výchově cotonka atd. 
 

Den Cotona je volně přístupný jak pro Vás, tak i pro Vaše cotonky (vstupné je zdarma). Jedinou 
podmínkou pro vstup s cotonkem je očkovací průkaz či pas s platným očkováním.  

 
Bližší informace o této akci získáte u Šárky Krůželové, email rajkarpat@gmail.com, tel 777 273 075 
 

Pakliže se nebudete účastnit zároveň i akce „Víkendové setkání s cotonky“, v rámci něhož právě 
proběhne Den cotona, můžete se v blízkém okolí s Vaším cotonkem ubytovat například zde:  

• Penzion Na Mlýně, Kuklík 21, PSČ 592 03 Sněžné na Moravě, tel.: +420 604 856 539, 
www.penzionkukla.cz 

• Hotel Líšenský PSČ 592 03 Líšná 23, tel. +420 602 718 136, www.lisensky-dvur.cz/ 

• Penzion Studnice, Studnice 21, Nové Město na Moravě, tel. 602  455 026,  
www.penzion.studnice.srla.cz 

 

 


