
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

sobota 15.9.2007 
 

kynologické cvičiště 

ZKO Frýdlant n/O 
 
 

www.cvicak.yc.cz 
 
 
 

 

„Život je psina, protože pes je nejlepší 
přítel člověka“ 

 
 
Hlavní sponzoři akce: 
 

 
 

 
      
 

                
 

Sponzoři: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



PROPOZICE VÝSTAVY 
program:  
 
7:30 - 8:45 – přejímka psů, veterinární kontrola 
9:00 - 9:30 – zahájení výstavy 
          9:30 – posuzování ve výstavním kruhu 

 – doprovodné soutěže 
hlavní soutěže: 

mini voříšek   do  40 cm 
maxi voříšek nad  40 cm 
mini plemeno  do  40 cm 
maxi plemeno nad  40 cm 
nejhezčí pes výstavy 
nejlépe předvedený pes 
nejlépe upravený pes 
a některé další jako překvapení  

 
doprovodné soutěže (přihlášení na místě): 
 – přihlásit se může každý zájemce, který se účastní výstavy: 
 
mladý vystavovatel - do soutěže může vystavovatel přihlásit 
dítě ve věku 4 - 15 let a svého psa nebo fenu, kteří byli na 
výstavě posouzeni. Nehodnotí se vzhled psa, ale znalosti dítěte 
o čtyřnohém kamarádovi a schopnosti ho předvést. 
 
pejsek šikula - soutěž dovednosti psa, který byl na výstavě 
posouzen – časový limit pro předvedení je 1 min. 
 
nejrychlejší přivolání - na daném úseku 
 
největší „podoba psa a  pána“- soutěže se mohou 
zúčastnit všichni, kdo věří heslu „jaký pán, takový pes“ nebo 
své podobnosti pomohou nějakým převlekem nebo maskou  
 

V průběhu celé akce bude probíhat doprovodný program – 
tanec se psem, ukázky z výcviku poslušnosti a obrany, agility, 
soutěž v kreslení pro děti, …. 
 
výstavní poplatek: 
 
za psa: 100 Kč (v poplatku jsou zahrnuty i doprovodné soutěže) 
za každého dalšího psa: 70 Kč 
 
Výstavní poplatek uhraďte složenkou typu A nebo 

převodem na č.ú.           35-9053980277/0100 
bankovní spojení:  

KB a.s. 
Nádražní 1087 
738 01   Frýdek-Místek 

                               
VS: XXXXXXXX     (nutno uvést)  
(xx-den,xx-měsíc,xxxx-rok narození účastníka) 
                                                 
Příklad: datum narození je 1. 6. 1991            VS 01061991          
  
 
BEZ ZAPLACENÍ NEBUDE PŘIHLÁŠKA PŘIJATA  
 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Walková Alena 
Nerudova 704 
739 11 Frýdlant n.O. 
 
Informace:     tel. 776 792 394  po 15. hod 
 

Uzávěrka příjmu přihlášek:  7. 9. 2007   
 
 
 



Podmínky soutěže:  
Soutěže se může zúčastnit jakýkoli voříšek a čistokrevný pes 
bez PP. Akce se nesmí účastnit háravé feny a feny ve vyšším 
stupni březosti, jedinci s operativním nebo jiným veterinárním 
zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa, psi 
s kupírovanýma ušima. Majitel ručí za psa a zodpovídá za 
škody jím způsobené. Pořadatel neručí za ztrátu či újmu na 
zdraví psa. Volné pobíhání psů není povoleno (neplatí pro 
soutěž). Každý pes musí být opatřen obojkem, vodítkem a 
kousaví psi náhubkem. Neúčast na výstavě z jakýchkoli příčin 
není důvodem k vrácení výstavního poplatku. Agresivní nebo 
nezvladatelní psi mohou být vyloučeni z výstavy bez nároku 
k navrácení výstavního poplatku. 
 
 
Veterinární předpisy:  

1. Před vstupem zvířete bude vyžadován očkovací průkaz 
s očkováním proti vzteklině v době ne kratší než 1 
měsíc a ne starší než 1 rok. Bez něj nebude zvíře do 
areálu vpuštěno. 

2. Zvíře musí být klinicky zdrávo. 
 
 
 
 

 
Pozn. Po celý den bude možno zakoupit v areálu občerstvení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PŘIHLÁŠKA 

na výstavu voříšků a psů bez PP, která se koná dne 15. 9. 2007  
v areálu ZKO Frýdlant n.O. 

 
 

* nehodící škrtněte 
 

Voříšek* 
Čistokrevný bez PP* 

          
Rasa :                  

Pes * Fena* 

Věk psa  
                    ……………….  
                     ke dni výstavy 

Kohoutková výška psa  
 

……………………….cm 
Jméno psa: 
 
 
 

MAJITEL – VYSTAVOVATEL 
 
Jméno: 
 
Příjmení: 
 
Datum narození vystavovatele: 

Adresa: 
 
E - mail: 
Telefon: 

 
Budeme rádi, když k přihlášce přiložíte foto svého miláčka. 

 
V…….. ………… dne .....… 2007.               
              ……………………. 
       podpis 



Kde nás najdete? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cvičiště se nachází cca 500m od vlakového nádraží 
 

Další sponzoři: 
Prodejna ZOOEX – Odlevák Milan, Frýdlant n/O 

Prodejna krmiv – Yveta Dvořáková, Baška 
Victoria elektro – Svoboda Petr, Frýdlant n/O 

Cukrárna – Beier Miroslav, Frýdlant n/O 
firma HSC – Keriakos Joseph 

Čagan Petr – masérské služby, Frýdlant n/O 
Hrtús Miroslav - masérské služby, Frýdlant n/O 

Drogerie smíšení zboží – Kubů Věra, Frýdlant n/O 
Čerpací stanice Benzina – Matějová Pavla, Frýdlant n/O 

Vanilla – Frýdlant n/O 
BENNERS – Kohut Tomáš, Čeladná 


