
        

Kynologický klub OSTRAVA - ZÁBŘEH pořádá 

ve dnech 

15.  & 16. května 2021 

(15.5. výstava, 16.5. bonitace) 

 

Oblastní výstavu a bonitaci německých ovčáků, 
 

konanou v prostorách kynologického cvičiště Ostrava – Zábřeh 
ulice U Výtopny, vedle areálu OZO Ostrava/Centrální spisovna 

Ostrava-Zábřeh 
 

Program:                                                   Uzávěrka přihlášek:   7.5.2021 (pátek)                 
Prezentace výstava: 7.30 – 8.30 h Prezentace bonitace:    9.00 – 9:45 h 

Zahájení výstavy: 9.00 h Začátek bonitace: 10.00 h                                                                              

 

 

Rozhodčí obou akcí:                                          Doklady pro účast: 

Vítězslav Fiala (ČR)                                        * doklad o členství v SČKNO pro rok 2021 

 * originál průkazu původu vystavovaného jedince 

Figurant: * výstavní a pracovní průkaz vystavovaného jedince 

Pavel Soukop * očkovací průkaz/pas s platným očkováním proti vzteklině, 

 psince a hepatitidě 

         

Výstavní poplatek:                                               Bonitační poplatek: 
Za 1. psa …………………. 400,- Kč      500,- Kč 
Za každého dalšího psa  …  350,- Kč                 

Nečlen ČKNO…………...   500,- Kč              
 Úhrada bonitačního poplatku na BÚ 2401418124/2010.  
 Do poznámky pro příjemce uveďte jméno majitele psa!!! 

             

  Přihlášky zasílejte na adresu:  Michaela Kitková        

  Volgogradská 73 

Třídy:     700 30 Ostrava 

6 - 12 měsíců    tř. dorostu                                                                             tel.: +420 731 163 700 

12 - 18 měsíců     tř. mladých                                                        nebo na  e-mail: m.kitkova@seznam.cz 

18 - 24 měsíců     tř. dospívajících                                                Přihlášky zaslané e-mailem budou do 24 hodin potvrzeny.                 

nad  24 měsíců     tř. pracovní                                                       V opačném případě volejte  na tel. 731 163 700.  

                                                                    
 

 

Pro přihlášení psa/feny do třídy dospívajících je nutno mít zapsaný výsledek RTG v průkazu původu! Bez zapsaného RTG nemůže 

být zvíře posouzeno. U zvířat přihlášených do třídy pracovní, je nutno doložit potvrzení o vykonané zkoušce minimálně ZM. 

 

 

Z důvodu nejasné epidemiologické situace kvůli Covid-19 žádáme vystavovatele, aby 

výstavní poplatky prozatím neposílali. Dle situace budou včas zveřejněny podmínky 

platby (buď hotově na místě případně převodem na BÚ). Bonitace proběhne za 

jakýchkoli okolností – zde bonitační poplatek prosíme zaslat na zmíněné číslo účtu. 

Děkujeme za pochopení! 
 

 

Přihlášku na výstavu naleznete níže. 

Jako přihláška na bonitaci stačí oboustranná kopie průkazu původu, potvrzení o absolvování výstavy a 

potvrzení o vykonané zkoušce minimálně 1. stupně (ZVV1, IPO1, IGP1) 
 

mailto:m.kitkova@seznam.cz


 

 

P Ř I H L Á Š K A 

Oblastní výstava, dne 15.5.2021 – Ostrava-Zábřeh 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Třída:      

 

dorost………,     mladý……..,     dospívající…….,    pracovní……., (zakroužkujte nebo napište ano) 

 

 

Pohlaví: pes……, / fena….., Druh srsti: krátkosrstý……., / dlouhosrstý..……, (zakroužkujte nebo napište ano) 

 

 

Jméno psa/feny:  

 

………...…………………………………………………………………………………………… 

 

Chovatelská stanice:  

 

………………………………………………………………………………............................. 

 

Číslo zápisu: ………………………………………  Tetovací číslo: .…………………………………….. 

 

Datum narození: …………………………………..  RTG: .………………………………………………. 

 

Zkoušky: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Otec: ……………………………………………… č.z.: ………………  

 

     Zkoušky: ………………………………... 

 

Matka: ……………………………………………. č.z.: ………………  

 

     Zkoušky: ………………………………… 

 

Chovatel 

…………………………………… Adresa: ………………………………………………………………. 

 

Majitel: 

……………………………………………………………………………………………............................. 

 

Adresa majitele, telefon, e-mail: 

…………………………………………………………………………………............................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

                  
Svým podpisem souhlasím se zveřejněním těchto údajů v katalogu vystavovaných psů. 

 

 

 

..............................                               ………………………… 

                                                                  datum                                                        podpis 

 

 
Za nesprávné údaje uvedené v katalogu vinou nečitelnosti organizátoři nezodpovídají. 

 


