
Kynologický klub Staňkov pořádá dne 10. 6. 2017 
 

Oblastní speciální výstavu německých ovčáků 
 

Místo konání: areál kynologického klubu Staňkov 
 

49°33'04.3"N 13°04'55.6"E               49.551209, 13.082110 
 

Program:     7:00 – 9.00  přejímka psů       ►    9:00  začátek posuzování ve třídách 
 

Třídy:    6 – 12  měsíců ( tř. dorostu )                    12 – 18  měsíců ( tř. mladých ) 

             18 – 24  měsíců ( tř. dospívajících )           nad  24  měsíců ( tř. pracovní ) 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Rozhodčí:   Ing Jiří Novotný  
 

Doklady pro účast: 

 originál průkazu původu psa + výkonnostní knížka, očkovací průkaz s platným očkováním 

psa, průkaz členství ČKNO. Ve třídě dospívající a pracovní musí mít všichni jedinci 

zapsán výsledek RTG DKK.  Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi dle čl. 12 výstavního 

řádu ČMKU. Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Výstava se koná dle 

platného výstavního řádu ČMKU a ČKNO. 
 

Vedení výstavy: 
 

  Ředitel:  František Čipera   Hlavní pořadatel: Václav Gill 

Administrativní zajištění: Antonín Karban   Hospodář pokladna: Marie Gillová            
 

Sponzoři výstavy 

BOSCH - Framato s.r.o. ,     Město Staňkov,   
 

VEToP s r.o. Staňkov,   Vladimír Kerul ,   MVDr. Josef Šindelář 
 

Karel Procházka,Výkup a prodej starých kamenných věcí – tel.728988546 
 

Výstavní poplatky: 

za 1. psa….350,-Kč               za další psy…. 250,-Kč               nečlen KNO….500,-Kč 

 

Uzávěrka přihlášek 6. června 2017 datum, do kdy musí pořadatel obdržet přihlášku. 

Přihlášky zaslané E-mailem musí pořadatel obdržet na níže uvedený E-mail nejpozději do 

středy 7.6.2016 do 9:00 hodin 

Tištěné přihlášky a poplatky uhrazené složenkou zasílejte na adresu: 
 

Marie Gillová,  Na Tržišti 337, Staňkov 345 61 

nebo na  E-mail: zkostankov@seznam.cz    (Telefon na pořadatele: 728474436)  
 

Kopie ústřižku o zaplacení a potvrzení o členství v KNO nalepte na zadní stranu přihlášky. 
 

Propozice a přihlášky v elektronické podobě naleznete v odkazech na  

www.zko-stankov.webnode.cz 

 
Cesta ve Staňkově do areálu klubu bude značena 

( 49°33'04.3"N 13°04'55.6"E )   souřadnice  ( 49.551209, 13.082110 ) 
 

Občerstvení zajištěno 

Hodnotné ceny a poháry samozřejmostí  

Možnost ubytování v penzionech ve Staňkově a okolí 

mailto:zkostankov@seznam.cz
http://www.zko-stankov.webnode.cz/

