
 

Datum konání:  sobota 23. 3. 2019 

Místo konání:  Areál KK Simire Ratenice     

Přihlášky:   on-line formulář ZDE 

 

Uzávěrka:   10. 3. 2019 pro stávající členy, po tomto datu bude umožněno přihlášení i                       

                                        nečlenům (do 15. 3.) 

     Počet psů omezen!!! Max. 30 psů na  PP a 40 psů na PT! 

                                           Úhrada poplatků výhradně na účet číslo: 2201391422/2010, SS 222,  

    VS telefonní číslo. Neakceptujeme složenky typu „A“!!! 

 
 

Cena 
Sleva pro člena 

KCHBO, z.s. 

Cena pro člena 
KCHBO, z.s. po 

slevě 

Rozšířená bonitace 1000 Kč -400 Kč 600 Kč 

Povahový test prováděný samostatně pro jedince 
uchovněné v KCHBO  

400 Kč -100 Kč 300 Kč 

Povahový test prováděný samostatně pro jedince 
neuchovněné v KCHBO 

500 Kč -100 Kč 400 Kč 

Nepovinné cviky povahového testu  
(přihlášené dodatečně)* 

100 Kč -50 Kč 50 Kč 

Sleva ze základní ceny při uchovnění (popisná 
přehlídka + povahový test) pro psy splňující kritéria 
Zdravotní směrnice 2/2017 - mající 2 nepovinná 
zdravotní vyšetření - bez ohledu na členství v 
KCHBO 

- 250 Kč     

DNA profil (+ ověření původu je-li prováděno 
najednou) 

1100 Kč   1100 Kč 

* Pokud současně s PP a PT hlásíte nepovinné cviky – nehraďte částku za tyto cviky uvedenou v ceníku, tyto cviky 

jsou zpoplatněny pouze v případě, že je hlásíte dodatečně (bez absolvování rozšířené bonitace). 

Program:   8:00 – 9:00  veterinární přejímka a odběry DNA 

   od 9:00 zahájení posuzování  

     obrany po ukončení posuzování v kruhu  

                                       cca 15:00 ukončení v závislosti na počtu přihlášených 

Další podmínky účasti:  

- včas a řádně vyplněná a odeslaná přihláška, poplatky v plné výši připsány na účet KCHBO do 3 dnů od    

odeslání přihlášky, 

- očkovací průkaz nebo Pet Passport s platným očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince  

- pes musí být klinicky zdravý, 

- psi, kteří neprojdou přejímkou, nemohou být připuštěni k posouzení, 

- psi vykazující v průběhu akce agresivitu či bázlivost budou z akce vyloučeni, 

- majitel psa se zavazuje dodržovat normativy KCHBO a ÚKOZ. 

Nezapomeňte si s sebou:  

- průkaz původu psa (originál),  

- poklady pro poradce chovu (pokud jste je již neposlali spolu s přihláškou), tj. kopie rodokmenu, kopie 

PPRROOPPOOZZIICCEE  RROOZZŠŠÍÍŘŘEENNÉÉ  BBOONNIITTAACCEE  

https://goo.gl/forms/0yBfhInmLOSAb2Da2


  zdravotních testů (DKK, DLK, oči, atd.), zkoušek a výstavních ocenění,  

- hračku nebo aport pro povinný cvik č. 8 – Vlohy pro aportování.  

Upozorňujeme: 

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, že oba rodiče psa/feny již mají DNA profil, zaškrtněte v přihlášce i ověření původu (dodatečné 
ověření původu je zpoplatněno). 
 

Úplné znění Řádu pro provádění popisných přehlídek, povahového testu a selektivní chovnosti naleznete 

na webu www.kchbo.com 

Doprava:  

Od Poděbrad a z dálnice D11 - pojedete směr na Pečky, projedete obec Vrbová Lhota, na konci odbočíte 

vlevo na Ratenice. V Ratenicích dojedete na náves - křižovatka T, dáte se do leva (směr Cerhenice) a 

hned za hospodou znovu do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku od Cerhenic - 

přijedete do obce Ratenice, před návsí se dáte do prava (ne až na návsi , to už je směr Vrbová Lhota) je 

tu omezení 20km, po 200m do leva a jste na cvičáku od Peček - přijedete do obce Ratenice směr na 

Cerhenice, náves projedete rovně a hned za hospodou do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a 

jste na cvičáku Dostupnost autem, busem, vlakem (vlakové nádraží Pečky či Cerhenice vzdálené 2,5km). 

Viz mapka: http://www.simire.wbs.cz/Kde-nas-najdete.html 

Kontakt: 

Bc. Lenka Dušánková, Rokytnice 37, 751 04  

e-mail: bonitace@kchbo.com  

tel.: 775 965 665 

 

wwwwww..KKCCHHBBOO..ccoomm  

http://www.kchbo.com/

