POPISNÁ PŘEHLÍDKA A POVAHOVÝ TEST
a hromadné odběry DNA

PETROVICE nad Orlicí
Akce se koná V NEDĚLI 16.10.2011 na fotbalovém hřišti v PETROVICÍCH NAD ORLICÍ
Doprava:
Autem:
Petrovice n/O leží na státní silnici č. 11 mezi městy Třebechovice pod Orebem a Týniště nad Orlicí, cca 15 km východně
od Hradce Králové.
1) ze směru od Hradce Králové: v Hradci se držte značení Ostrava, Týniště (státní silnice č.11), po vyjetí z Hradce
projedete vesnicemi Blešno, Nepasice, dál budete mít po levé straně městečko Třebechovice (nezajíždět!). U konce
Třebechovic je po levé straně benzinová pumpa. Od této pumpy cca po 2km uvidíte na pravé straně rodinný domek se
skleněnou protihlukovou zábranou (první domek od Třebechovic) a cca 100m od něj na levé straně bude vjezd do lesa k
fotbalovému hřišti, je to úzká asfaltová silnička s osvětlením, značená „k fotbalovému hřišti“. Celý areál se nachází ještě
před obcí Petrovice n/O.
2) ze směru od Kostelce nad Orlicí a Týniště nad Orlicí. Držte se směr Hradec Králové (státní silnice č.11). Po projetí
města Týniště nad Orlicí, po cca 2,5 km vjedete do vesničky Petrovice nad Orlicí. Těsně za koncem vesnice je vjezd
vpravo do lesa k fotbalovému hřišti, je to úzká asfaltová silnička s osvětlením, značená „k fotbalovému hřišti“
Vlakem:
Petrovice n/O leží na trati 020, cca 20 minut jízdy vlakem od Hradce Králové a 3 minuty jízdy od Týniště nad Orlicí.
Vzdálenost fotbalového hřiště od zastávky ČD je cca 800 m.
Areál na mapy.cz:
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@ax=136759168@ay=136279168@at=Petrovice@ad=fotbalov%C3%A9%20h%C5%99i%C5%
A1t%C4%9B@x=136758144@y=136279552@z=13
Letecký snímek areálu:
http://www.mapy.cz/#centerX=136758224%40centerY%3D136279584%40typ%3Dophoto%40zoom%3D16%40vizType%
3Dnone%40vizIds%3Dnone&x=16.032584&y=50.175723&z=16&c=23-14-30-28-29-27-h&l=3
GPRS souřadnice:
Loc: 50°10'31.73"N,16°1'57.44"E
Program:
8:00 – 9:00
veterinární přejímka, odběry DNA
od 9:00
posuzování psů
Obrany – po skončení posuzování v kruzích (figurant Ondřej Lodinský)
Ukončení akce podle počtu přihlášených – cca 15-16 hodin.
Po skončení akce možnost soukromého tréninku obran s Ondřejem Lodinským
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
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 oceněnění
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 !!!
Ve spolupráci s plemennou knihou ČMKU č.1 bude pro BO možnost přeregistrace mezi chovný materiál v PK přímo na
místě, tedy bez nutnosti zasílat rodokmen na plemennou knihu a platit poštovné a balné z PK. Cena přeregistrace je
300 Kč, cena knihy odchovů nebo krytí je 24 Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte paní Pisarčíkovou:
Tel. 608 870 565 nebo e-mail: hana@zkovarny.com

