
Klub chovatelů a přátel airedale terrierů 
pořádá 

 

SVOD DOROSTU, BONITACE, SVOD PLEMENÍKŮ A  
KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ CHOVNÝCH FEN 

 
Termín: neděle 10. 9. 2017 Místo konání: kynolog. cvičiště v Praze 9- 

Újezd nad Lesy, ulice Dubinská 
 
Čas. rozvrh:     Poplatky:  člen ATK nečlen  
8.00–8.50 hod. přejímka všech! psů   svod dorostu      Kč 150,--      300,-- 
9.00 hod. začátek svodu dorostu bonitace         Kč 300,-- 600,-- 
11.00 hod. začátek bonitace  svod plemeníků     Kč 200,--      400,-- 
před bonitací:    chovné feny         Kč 200,--      400,-- 
svod plemeníků a chovných fen  p o p l a t k y   se platí na místě! 
(při přihlášení se až na začátku akce je vybírán poplatek v dvojnásobné výši) 
 
Doklady (nutné předložit při přejímce): 
1. Průkaz původu psa nebo feny s vyplněnou adresou a podpisem majitele 
2. Složenka, bankovní výpis – potvrzení o zaplacení členského příspěvku do AT klubu ovlivní výši 

poplatku za akci 
3. Očkovací průkaz – očkování proti vzteklině a psince, ne starší 1 rok a ne mladší 1 měsíc 
4. Veterinární osvědčení o zdravotním stavu psa, ne starší 3 dnů, vystavené veterinářem, pouze pro 

psy nepocházející z okresu místa konání, tedy mimopražské n e b o  tzv. Pet-pas  
5. Pouze pro bonitaci – výsledky RTG DKK a (pro narozené po 1. 1. 2015) DLK, příp. ohodnocení 

z klubové nebo speciální výstavy ATK ve „tř. dospělých“ (tzn. mezitřída, tř. otevřená a 
pracovní) 

 
Spojení MHD: 
a) tramvají č. 1, 9 a 16 na konečnou stanici „Vozovna Jarov“ a autobusem č. 109     
b) metrem trasy B na konečnou stanici „Černý most“ a dále autobusem č. 250 
vystoupit na zastávce „Újezd n. Lesy“ a pokračovat pěšky ulicí Staroújezdská až k rybníku, kde odbočíte 
do ulice Dubinská, jejíž konec tvoří kynologické cvičiště. 

 
Závěrečné pokyny a informace: 
- POZOR!  všech chovatelských akcí se mohou zúčastnit pouze očipovaní jedinci;  

AT, kteří nebudou takto označeni, nebudou posouzeni!  
- přihlásit se na nabízené chovatel. akce lze formou této přihlášky, dodatečné přihlášení se přímo 

na místě je též možné, avšak v tomto případě je poplatek z administrativních důvodů ve zvýšené 
(dvojnásobné) sazbě 

- háravé feny nutno nahlásit předem pořadateli, tyto feny budou posouzeny odděleně 
- při zkoušce povahy bonitace musí být psi opatřeni jakýmkoliv stahovacím obojkem (přepnuto na 

„nestahování“), jakékoliv jiné obojky nebo např. postroje jsou zakázány, agresivní psy voďte 
v areálu v náhubku  

- přihláška je Vám zasílána v dostatečném časovém předstihu pro včasné naplánování a provedení 
úpravy srsti, neupravení jedinci (obzvláště dospělí) nemohou být a nebudou posouzeni 

- občerstvení je zajištěno 
- doporučujeme všem – zejména začátečníkům – shlédnout všechny akce 
 
Těšíme se na Vaši účast a na naše společné setkání   Váš AT klub 
 
Bližší informace Vám ráda poskytne Simona Hošková na tel. 602 388 666 



 
P Ř I H L Á Š K A 

 
 
+ SVOD DOROSTU  (od 9 měsíců)  + BONITACE (od 15 měsíců, splněný svod dorostu)  
+ SVOD PLEMENÍKŮ   + KONDIČNÍ PŘEDVEDENÍ FEN 
(+ označte druh akce) 
 

!!! následující údaje opište prosím z průkazu průvodu Vašeho psa/feny !!! 
(některé kolonky se Vás nemusí týkat, vyplňte pouze ty aktuální) 

 
Jméno psa:      chov. stanice: 
 
pohlaví:      datum narození:     
 
č. zápisu:      č. mikročipu: 
 
výstavní ocenění: 
 
zkoušky z výkonu: 
 
RTG DKK:      bonitační kód:  
 
 
Jméno otce       chov. stanice:       
 
č. zápisu:  bonitační kód:  RTG DKK:  
 
 
Jméno matky      chov. stanice: 
 
č. zápisu:  bonitační kód:  RTG DKK: 
 
 
Jméno a adresa chovatele (z jeho chovu jste štěně pořídili): 
 
 
 
Jméno a adresa majitele (tedy současní vlastníci), telefon. č., e-mail: 
 
 
 
 
 

Přihlášku zašlete obyčejnou poštou 2 týdny!!! před konáním akce na níže uvedenou 
adresu poradkyně chovu.  

Upozorňujeme, že při malém počtu přihlášených psů v den uzávěrky může být akce 
zrušena: 

 
Pí. Zuzana Jandová, Vltavanů 105/1, 143 00 Praha 4 

 


