
 
 

Rozhodčí: MVDr. Otakar Meloun 

Figurant: Milan Římek 
 

Trénink na bonitaci bude zajištěn na místním kynologickém cvičišti v neděli  

30.09.2021 od 13:00 hodin, 

06.10.2021 od 13:00 hodin.  
 

Program bonitace: 7:30 - 8:45  - přejímka psů, veterinární prohlídka 

    od 9:00  - začátek posuzování 

 

Vedoucí akce:  Michaela ČERNÁ  tel.: 728 764 724 
 

 Bonitační poplatek: Uzávěrka přihlášek je do neděle 26. září 2021 

 1 pes / osoba  400,- Kč 
 

Na pozdě došlé přihlášky nebude brán zřetel ! 
 

Přihlášky zasílat na adresu:  Michaela Černá, Nová 585, 281 44 Zásmuky 

Přihlášky možno zasílat i na email: cernousekmisa@gmail.com 
Přijaté přihlášky budou potvrzeny na Vámi uvedenou emailovou adresu. V případě nepotvrzené přihlášky 

riskujete nezařazení do katalogu a tím pádem nemožnost účasti na bonitaci. 

Bonitační poplatek zasílat převodem na účet č: 178518069 / 0300, 

adresa majitele účtu:  ZKO Zásmuky č. 261, Komenského nám. 133, 281 44, Zásmuky,  

variabilní symbol: tetovací číslo psa, nebo posledních 5 čísel čipu 

zpráva pro příjemce: jméno psa/feny + chovná stanice (v případě více zvířat pouze jedno) 
Kopii útržku o zaplacení a potvrzení členství v klubu NO nalepte na zadní stranu přihlášky, v případě 

elektronického podání zašlete nascanovanou spolu s přihláškou ! 

Přihlášky a propozice je možné si stáhnout na stránkách: www.zko-zasmuky.estranky.cz 
 

Doklady nutné pro účast na bonitaci: 
 

 Průkaz původu psa 

 Zapsané RTG v PP plemennou knihou (ČR výsledek max. 2. stupeň, SRN a Rakousko výsledek "A") 

 Zapsané DNA v PP plemennou knihou 

 Výkonnostní a výstavní průkaz psa 

 Očkovací průkaz s platným očkováním psa (starší jednoho měsíce) 

 Průkaz členství v ČKNO 
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 Pro přebonitování (doživotní chovnost) nutno předložit Potvrzení o zařazení do výběrového chovu i 

Bonitační kartu z první bonitace ! 

 

 

 

 

Jak se k nám dostanete? 

 

GPS souřadnice : 49°57´42.582“N, 15°1´38.590"E 

 

Při příjezdu od Kutné Hory, projedete celým městem Zásmuky po silnici I/2, směrem na 

Prahu. Na konci města je po pravé straně obora, která je ukončena panelovou cestou. Na tuto 

panelovou cestu je nutné doprava odbočit z hlavní silnice I/2 a okamžitě opět zabočit doprava, 

do nitra obory. Dále již Vás povede cesta, vedoucí až k naší ZKO. 

 

Při příjezdu od Prahy po silnici I/2 uvidíte na začátku města Zásmuky po levé straně 

kamennou zeď, což je počátek obory, a panelovou cestu. Na tuto panelovou cestu je nutné 

doleva odbočit z hlavní silnice I/2 a poté okamžitě zabočit doprava do nitra obory. Dále již 

Vás povede cesta, vedoucí až k naší ZKO. 

Parkování vozidel je možné u ZKO, případně na panelové cestě u hlavní silnice I/2. 


