
 

 

 

CZECH DEERHOUND CLUB 
zve všechny příznivce, milovníky a chovatele irských vlkodavů 

a deerhoundů  

 

19. března 2011 

 
St. PATRICK´S DAY HAPPENINGSt. PATRICK´S DAY HAPPENINGSt. PATRICK´S DAY HAPPENINGSt. PATRICK´S DAY HAPPENING    

&&&&    
IRISH WIRISH WIRISH WIRISH WOOOOLFHOUND & SCOTTISH DEERHOUND LFHOUND & SCOTTISH DEERHOUND LFHOUND & SCOTTISH DEERHOUND LFHOUND & SCOTTISH DEERHOUND     

JUNIOR & VETERAN SHOWJUNIOR & VETERAN SHOWJUNIOR & VETERAN SHOWJUNIOR & VETERAN SHOW    

Uzávěrka přihlášek:    28.02.2011 

 
Program:  8,30 - 9,30   přejímka psů 

      10,00        zahájení výstavy 

       během dne:  občerstvení, bohatá 

  tombola ve které všichni vyhrávají 

  soutěže, věcné ceny pro každého 

  coursingové běhy, možnost plnění licence 

 

Výstavu posoudí: Conny Fernhout-Schildt, (chov.stanice Pitlochry´s) NL  

Trenink coursingu a licence vedou : Anna a Josef Holubovi, CCC 

 

Místo konání:   Rybníky u Dobříše, silnice R4 – exit 33 

 GPS:49°45´19.291“N, 14°12´40.106“E  

 
Veterinární podmínky: Všichni psi musí být klinicky zdrávi, vybaveni pasem pro 

malá zvířata nebo očkovacím průkazem s platnou vakcinací proti vzteklině a být 

v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi nepotřebují doklad o 

klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Po dobu konání výstavy musí majitelé 

zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo 

případnému poranění psů a osob. 

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI, řádu na 

ochranu zvířat a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním 

přihlášky. 

 

Přihlášky a dotazy posílejte na adresu: 

Olga Brandová                                   

394 95 Křeč 43                                                 

tel.: 602 357 602 , e-mail: o.brandova@centrum.cz 



 

 

Přihláška na Junior & Veteran Show 2011 
 

Uzávěrka: 28.února 2011 

 

Jméno psa: .............................................................................................................................................................  

Datum nar. ..............................................................................................................................................................  

 

Otec psa ...................................................................................................................................................................  

Matka psa:...............................................................................................................................................................  

Chovatel: ................................................................................................................................................................  

Majitel:.....................................................................................................................................................................  

 

Adresa: .....................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................  

Tel. nebo e-mail .....................................................................................................................................................  

 

Psi budou rozděleni do jednotlivých tříd podle věku tak, aby byly třídy pokud možno obsazeny co nejméně a bylo tak co 

nejvíce vítězů a rozdaných cen! :-)) 

 

*Vypisované třídy:  

□ Baby (4-6 měsíců)    □ Puppy (6-9 měsíců)    □ Junior (9-12 měsíců) 

□ Junior + (12-15 měsíců) □ Dospívající (15-18 měs.) □ Mezitřída (18-24 měsíců) 

□ Otevřená (2-4 roky)  □ Otevřená + (4-6 let)  □ Senior (6-7 let)  

□ Veterán (7 a více let)                  

Soutěž:    □ Nejlepší pár                □ Dítě a pes        

 

* požadované zaškrtněte 
 

Poplatky: 

Baby, Veteran 7 a více let 200,- Kč 

ostatní třídy 1.pes  400,-Kč, druhý a další pes jednoho majitele 300,-Kč,  

každá soutěž 100,-Kč 

 

PLATBY  za výstavu:  

Poukazuji následující platbu: za prvního psa .................................. Kč 

 za další psy .................................. Kč 

  soutěže .................................. Kč 

 celkem poukazuji .................................. Kč 

 
Platbu za výstavu zasílejte do data uzávěrky na číslo účtu  43-5172130277/0100. 

variabilní symbol 999 

do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 

 



 

 

COURSING 
**Svého psa hlásím k tréninku     ANO        NE          k licenčnímu běhu:       ANO         NE 

 
Poplatek za tréninkové běhy je dobrovolný Poplatek za licenční běh pro členy CCC  100,- Kč 

 Poplatek za licenční běh pro nečleny CCC  150,- Kč 

 

Platby za coursingové běhy jsou splatné v hotovosti na místě 

 

** požadované zakroužkujte 

 

 

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu o.brandova@centrum.cz 

 nebo obyčejnou poštou na adresu Olga Brandová. Křeč 43, 394 95  Křeč 

 

 

 

 

................................................                                               .................................................... 

                Datum                                                                                Podpis majitele 

 


