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Výroční 10.! sraz krátkosrstých kolií proběhl tradičně v Horce nad Moravou. Opět nechyběla ani tradiční srazová trička, 

kokardy, diplomy a samolepky. Tento sraz jsme vzhledem k výročí pojali opravdu spíše jako setkání přátel KK a 

kromě tradičních soutěží jsme zařadili i nějakou tu zábavu...  
Samozřejmě nechybělo ani hromadné focení a focení dle jednotlivých barev, potom všechny KK společně a nakonec všichni 

účastníci srazu jak KK, tak neKK. Sešlo se 35 kraťand,  

4 dalmatini, 2 kříženci, 1 westík a 1 šeltie :)  
 

 

 

 

Sobotní program obsahoval nejen focení, ale i aportování plyšáků, kreslení KK poslepu, ukázku canisterapie se dvěma 

fenkami KK a ukázku začátků výcviku se štěňátkem KK. Malování kraťandy poslepu mělo velký úspěch a všichni 

náramně pobavili a to především nad vlastními výtvory :)) 
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Nedělní program zahrnoval oblíbenou tuneliádu a její vyhlášení. Ale nesmíme zapomenout 
také na vyhlášení Největšího sympaťáka srazu, kde první místo většinou vyhrává štěňátko 
KK a ani tento rok tomu nebylo jinak :) 
Jako tradičně nám vyšlo i počasí, zní to až neskutečně, ale opravdu máme v Horce vždy 
hezky a sluníčko. Proto jsme se po obědě ještě vydali na společnou procházku a po úklidu 
haly jsme se rozloučili a vydali na cestu domů. Někdo na dlouhou, někdo na kratší, ale pro 
mnohé z nás jsou Srazy KK jedinou příležitostí, jak se potkat s přáteli, se kterými se 
nemáme možnost vidět častěji a pojí nás tak úžasné plemeno jakým je krátkosrstá kolie! 

SPONZOŘI AKCE:  
Klub chovatelů collií a sheltií, EMINENT, Chovatelské a zahrádkářské potřeby Anna 
Outratová, Dáša Laníková, Anna Jakubů-Loudová, Petra Procházková, Petra Čapková  
a další.... 
ORGANIZAČNÍ TÝM 2014: 
Erika Pavlíková, Dáša Laníková, Anička Jakubů-Loudová, Hanka Matějková, Martin Matějka, 
Bára Zelinková a Hanka Outratová 
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- autoři použitých fotek v reportáži: Jana "Gwen" Ondrášková, Hana Outratová,  
Michal Nováček a Darja Caletková 

Všechny odkazy na fotoalba nebo další reportáže, seznam účastníků a výsledky soutěží ze 
všech SRAZů KK najdete na adrese: http://www.coromoro.estranky.cz/ v sekci Srazy KK. 
 

Děkuji všem, co se na těchto srazech za celou jejich historii jakkoliv podíleli a velmi si 

vážím jejich pomoci a podpory! 

Touto cestou zvu také všechny na další ročníky a těším se na známé i nové tváře. 

Erika Pavlíková 
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