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Kynologický klub Březolupy  

srdečně zve všechny děti i dospěláky se svými čtyřnohými mazlíky na 

VVÝÝSSTTAAVVUU  OOŘŘÍÍŠŠKKŮŮ  aa  PPSSŮŮ  bbeezz  PPPP  
 

 

 

 

 

 

 

 

na hřišti TJ Sokol v Březolupech, 

která se uskuteční v rámci DĚTSKÉHO DNE. 

Od 13. hodin na Vás čeká bohatý program:  

• ukázka zásahu dobrovolných hasičů, 

• ukázka výcviku kynologického klubu, 

• ukázka zásahu policejního psa, 

• výstava oříšků a psů bez PP, 

• prezentace pejsků ze zlínského útulku, 

• projížďky na koních, 

• ukázky historického vojenského vozu, 

• po celé odpoledne soutěže a hry pro děti, 

• tombola, 

• táborák. 

Občerstvení po celé odpoledne. 
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INFORMACE K VÝSTAVĚ 

Přejímka bude probíhat od 13. 00 hod.. Vystavovatelé se mohou na místě přihlásit do vybraných 

soutěží. Hodnotit pejsky a předvedení bude tříčlenná porota.  

OCENĚNÍ 

Všichni účastníci výstavy a soutěží budou oceněni.  

Zvlášť ohodnoceni budou vítězové tříd: 

- štěně, 
- fena malá (do 35 cm kohoutkové výšky), 
- fena velká (nad 35 cm kohoutkové výšky), 
- pes malý (do 35 cm kohoutkové výšky), 
- pes velký (nad 35 cm kohoutkové výšky), 

a vítězové soutěží. 
 

Výstavní poplatky neúčtujeme. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

1. Pes musí být klinicky zdravý. 
2. Pes musí mít platné očkování proti vzteklině. Očkovací průkaz nebo PET pas vezměte 

s sebou k veterinární přejímce. 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem. Volné pobíhání 
psů po areálu není dovoleno. Agresivní psi, háravé feny nebo feny ve vyšším stupni březosti, 
taktéž psi s kupírovanýma ušima (dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, 
zejména ve znění zákona č. 77/2004) nebudou posuzováni.  

PŘIHLÁŠKY 
Přihlášky zasílejte e-mailem na kynolog@brezolupy.cz, sv.zln@centrum.cz nebo na adresu 
S. Vavrušová, č.p. 573, 687 13 Březolupy. Odevzdávat je můžete také osobně na ZŠ v ředitelně 
nebo na kyn. klubu ve výcvikové dny. 
U nezletilých vystavovatelů je nutný podpis rodičů. 
Přijetí přihlášky Vám bude potvrzeno emailem, pokud uvedete svoji e-mailovou adresu. Seznam 
přihlášených (Vaše jméno, jméno psa a místo bydliště) bude uvedeno na webových stránkách 
kynologického klubu www.kynolog.brezolupy.cz. 

SBÍRKA 
V rámci konání výstavy bude uspořádaná veřejná finanční i věcná sbírka pro opuštěná zvířata 
v útulku ve Zlíně. Svou pomoc a podporu němým tvářím v nouzi můžete vyjádřit dobrovolným 
příspěvkem do kasičky v místě výstavy nebo věcným dárkem v podobě krmiva (granule, 
konzervy), piškotů, misek, hraček, vodítek, dek apod.. 

 

Svému pejskovi vezměte s sebou misku na vodu. Akce se bude konat venku za každého počasí. 
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PŘIHLÁŠKA 
na výstavu oříšků a pejsků bez PP. 

(Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku) 
 

Vyplňte, prosím čitelně hůlkovým písmem.  

MAJITEL 

Jméno:  

Věk:  

Adresa:  

E-mail:  

Telefon:  

  

PES/FENA 

Jméno:  

Věk:  

Pohlaví:  

Výška psa v kohoutku:  

Přihlašuji psa do kategorie 

ŠTĚNĚ (3 – 12 měsíců)  

FENA MALÁ (pod 35 cm kohoutkové výšky)  

FENA VELKÁ (nad 35 cm kohoutkové výšky)  

PES MALÝ (pod 35 cm kohoutkové výšky)  

PES VELKÝ (nad 35 cm kohoutkové výšky)  

*) kategorii označte křížkem  

 
 
Podpis majitele ……………………………………………….. Datum …………………………………… 
(u dětí do 15 let podpis rodičů) 

 

Přihlášky zašlete, odevzdejte nejpozději do 31. května 2010. 
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DĚKUJEME SPONZORŮM 

 

 
ČESKÁ OBUV D.P.K. – dětské boty se žirafou 

D.P.K., spol. s.r.o., Březolupy 

 

 
 

 

 

AUTOKAROSÁRNA JANÍK 

 

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ  

OBCI BŘEZOLUPY 

a všem, kteří se podílejí na přípravě a organizaci DĚTSKÉHO DNE v Březolupech. 


