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Sraz je stanoven na 9:00 hod.                      
Místo srazu: STŘELNICE OMS PROSTĚJOV, ZA HLOUČELÍ – ODBOČKA               
Z KOSTELECKÉ ULICE.  

Ředitel:   Jaroslav Mráček - předseda OMS 
Rozhodčí deleguje:  ČMKJ Praha na návrh   OMS Prostějov  

Veterinární dozor:  KVS Olomouc 

Pověřená osoba:   FAJT DALIBOR – předseda KK OMS Prostějov 
 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: V ÚTERÝ PŘED KONÁNÍM SVODU!! 
 

 
NA JARNÍ SVOD JE TŘEBA PODAT PŘIHLÁŠKU!!! 

Doplněnou o kopii průkazu psa –  rodokmen!!! 
 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 

Psi účastnící se svodu musí být klinicky zdraví. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni 

platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá 
zvířata. Tyto doklady musí obsahovat záznam, že pes měl před přemístěním platné očkování 
proti vzteklině, tzn. Ve stáří od 3 do 6 měsíců psa po 21 dnech ode dne, kdy bylo provedeno 

základní očkování, anebo ode dne přeočkování v případě, že byla očkovací látka podána 
během doby platnosti předchozí očkovací látky. Pes musí splňovat podmínku, že bylo proti 
vzteklině očkováno dle očkovacího schématu. Psi musí být dle vakcinačního schématu 
stanoveného výrobcem vakcíny v imunitě proti psince, parvoviróze a infekční hepatitidě. 

Toto se týká i psů, kteří se zkoušek přímo neúčastní, ale jsou v místě zkoušek přítomni. 

Svodu se nesmí zúčastnit psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, nebo nesplňují veterinární 
podmínky. 

psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro 
malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 

998/2003 ze dne 26. 5. 2003 
 
 

UPOZORNĚNÍ POŘADATELE: 

POPLATEK   za svod činí 400,- Kč,  

 
Pro členy ČMMJ je poskytnuta sleva. Platba pro člena ČMMJ tedy činí Kč 200,- platba 

přímo na místě. 

 

.  
Myslivosti a kynologii zdar! 

 
 

 
 

Dalibor Fajt 
předseda kynologické komise OMS Prostějov 

 
 


