
POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST 
a hromadné odběry DNA 

KRALUPY NAD VLTAVOU 
 

Akce se koná V SOBOTU 04.10.2014 v areálu kynologického cvičiště ZKO Kralupy nad 

Vltavou – Strachov  (ulice Ke koupališti) 
 

Doprava: 
Příjezd od Prahy a Lovosic: 
Po dálnici D8 exit č.9 na Kralupy nad Vltavou. Do Kralup přijedete nejlépe po ukazatelích z kruhového 
objezdu na staré teplické silnici (č. 608) (podél vesničky Chvatěruby). Už přímo v Kralupech na velkém 
kruhovém objezdu odbočíte na třetím výjezdu (až za Lidlem) a pojedete přímo do centra. Asi po 600 
metrech na první velké světelné křižovatce (nepočítaje světelný přechod pro chodce) zahnete vpravo a 
pokud teď pojedete stále po hlavní, dostanete se po 1,5 km k městskému koupališti. Za ním 500m po 
panelové cestě dojedete ke kynologickému cvičišti (před statkem vpravo). 
Viz mapka: www.kchbo.com/soubory/pp_pt/kralupy_od_prahy.jpg  
 
 
Příjezd od Kladna a Slaného: 
Až přijedete do Kralup snažte se držet směr do centra (ukazatele na Veltrusy). Jednou přejedete 
železniční trať a asi po 2 km zase podjedete. Pak přejedete most přes Vltavu, zahnete na první světelné 
křižovatce (před věžákem) vlevo a pokud teď pojedete stále po hlavní, dostanete se po 1,5 km 
k městskému koupališti. Za ním 500m po panelové cestě dojedete ke kynologickému cvičišti (před 
statkem vpravo). 
Viz mapka: www.kchbo.com/soubory/pp_pt/kralupy_od_slaneho.jpg  
 
 
Kontakt najdete také na: 
www.zkokralupy.cz/clanky/kontakt.html 
 
GPRS souřadnice: 
Loc: 50°15'36.630"N, 14°18'38.813"E  
 
 
Program: 
8:00 – 9:00 veterinární přejímka, odběry DNA 
od 9:00 posuzování psů   
Obrany – po skončení posuzování v kruzích   
Ukončení akce podle počtu přihlášených – cca 15-16 hodin. 
 
 
Veterinární podmínky: 

- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviróze a psince  
- pes musí být klinicky zdráv 
- psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni na akci 
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Nezapomeňte si s sebou: 
- Průkaz původu psa  (originál) 
- Doklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu, 

kopie zdravotních testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních ocenění  
- Hračku nebo aport pro povahový test 
- Spoustu dobré nálady a trpělivost s Vaším psím kamarádem  

 
 
Háravé feny musí být hlášeny při přejímce a nesmí narušit prostor, kde bude probíhat posuzování PT a 
PP (posuzují se na závěr akce). Na přejímce Vám bude určen prostor k venčení háravých fen !!! 
 
 
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Poláčkovou: 
Tel. 604 733 536  nebo e-mail: polackova.b@seznam.cz 
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