
 
 
 

Svod loveckých ps ů 
Ověření vlohových vlastností retriever ů 

PROPOZICE 
 

Místo konání: Kyselka – Radošov (okres Karlovy Vary , Kraj Karlovarský ) 
Dne: sobota  28. 5. 2016 
 
Organiza ční zajišt ění: Pavel Míšek, další informace najdete i na: http://www.artemis-gold.cz  
 
Program :  
Sraz účastník ů : Restaurace, autocamp, hotel Na Špici Radošov 
08.00 hod. – 08.30 hod.  presence 
08.30 hod. – 09.00 hod.  zahájení a veterinární prohlídka 
09.00 hod. – 13.00 hod. OVVR v terénu 
14.00 hod. – 15.00 hod.  vyhlášení výsledk ů 

 
 

Poplatek za OVVR činí 400,- Kč pro členy KCHLS,  pro ne členy 800,- K č a bude uhrazen 
složenkou typu C na adresu:  

Pavel Míšek, Kyselka, část Radošov 192, 36272 KYSELKA, Kraj Karlovarský 
   

V případě, že vůdce deklaruje členství v klubu, p ředloží doklad o zaplacení členského 
příspěvku p ři presenci. 

Poplatek sou časně s p řihláškou zašlete nejpozd ěji do 23.5.2016 ! 
 
 Veterinární podmínky:  
1.   Předvedení psi musí být klinicky zdraví. Psi chovatel ů z ČR musí být doprovázeni platným 
očkovacím pr ůkazem dle § 6, odst. 3, písm. b veterinárního zákon a nebo platným pasem zví řete 
v zájmovém chovu. Psi chovatel ů z členských zemí EU a t řetích zemí musí spl ňovat podmínky 
dané na řízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne  26.5.2003. 
V míst ě konání akce se mohou pohybovat jen ti psi, kte ří prošli veterinární kontrolou a kte ří 
mají p ředepsané veterinární doklady (potvrzení o o čkování proti vzteklin ě, psince, parvoviroze 
a infek ční hepatitid ě v dob ě ne kratší t řiceti dn ů a ne delší jednoho roku).   
2.  Feny ve druhé polovin ě březosti nebudou p řipušt ěny k OVVR.  
 
Všeobecné pokyny:  
OVVR se provádí dle platného řádu pro svod loveckých ps ů – OVVR pro KCHLS.  
Vůdce musí být vybaven:  
� vodítkem p řes rameno,  
� průkazem původu psa, dokladem o zaplacení startovného na OVVR,  dokladem o 

zaplacení členského p říspěvku (v p řípadě členství v KCHLS), 
� očkovacím pr ůkazem, nebo PET pasem, 
� předmětem pro disciplínu „aport“ (min. váha ½ kg) 
 
Pořadatel neodpovídá za škody zp ůsobené psem, nebo za ztrátu psa.  
Poplatek za startovné je nevratný. 
 
Možnost ubytování naleznete na adrese:  
http://naspici.ic.cz/ , http://www.naspici.net/   http://www.ontariocamp.cz/   tel. +420 353 94 11 52 
 
Dále je možno využít: 
Pobytovou akci:  „DOVOLENÁ S RETRIEVEREM“ s možnost í výcviku pro svod loveckých ps ů - 
OVVR ( ověření vlohových vlastností retriever ů -  zkouška nutná k uchovn ění retrievera ) a i 
vyšších loveckých zkoušek ... od pátku  20.5.2016 -  do ned ěle 29.5.2016 
Více formací najdete: http://www.artemis-gold.cz/dovolena_2016.htm   
 

Loc: 50°16'12.614"N, 12°59'40.018"E 
Ukázat na map ě místo srazu nebo naplánovat trasu: 



http://www.mapy.cz/#mm=ZTtTcP@sa=s@st=s@ssq=rado%C5 %A1ov%2087@ss  
 
 

 
 

 


