
 
 
 

Boxerklub České republiky, Územní pobo čka Hradec Králové, http://bk-hk.webnode.cz 
 

Upozorn ění: na tuto akci nebudou přijati jedinci, u kterých bylo provedeno kupírování ušních boltců. 

 
                                                                   
Datum konání:   sobota 25. 9. 2021    pátek 24. 9. 2021   (16:00) 
 
Místo konání:   cvičiště ZKO ČKS Česká Skalice-Spyta    

kynologický areál ZKO Jaroměř, Na vrších 567, GPS 50.3615378N, 15.9198978E 
 
Program:  Prezence:  od 15.55  v místě konání 

Při prezenci každý účastník předloží: 
• průkaz původu a výkonnostní a výstavní průkaz, 
• při ZCH protokol s výsledkem rentgenu spondylózy (poradce chovu jej potvrdí 

do PP) nebo mít výsledek RTG již zapsán a potvrzen v průkazu původu, 
• očkovací průkaz psa / PETPASS s platným očkováním, 
• potvrzení o zaplacení poplatků, 
• pokud jste členy jiné pobočky, průkaz člena Boxerklubu, 
• háravé feny nahlaste při prezenci pořadateli, budou posouzeny jako poslední. 

 
Zahájení akce:  v 16.00  
Nejprve probíhá ZCH – pořadí se losuje (začínají psi, následují feny),  
SD začne po ukončení ZCH. 

 
 

Uzávěrka p řihlášek: !19. 9. 2021  
 
Poplatky: 

• přihlášky zaslané do uzávěrky - svod 200 Kč, ZCH 500 Kč, pro členy z jiné 
pobočky 600 Kč 

• přihlášky došlé po termínu - svod 300 Kč, ZCH 600 Kč, pro členy z jiné 
pobočky 700 Kč 

 
Poplatky zapla ťte:    převodem na účet pobočky č. 1080169379/0800,  

platbu označte příjmením majitele psa/feny a zkratkou akce (SD, ZCH). 
 

 
 

Nečlenové Boxerklubu platí dvojnásobek výše uvedených poplatk ů. 
Přihlášku do Územní pobočky BK ČR Hradec Králové je možné podat před zahájením akce. 

Zápisné činí 100 Kč a členský p říspěvek na kalendá řní rok 500 K č. 
 
 
 
Nácvik na zkoušku chovnosti : bude up řesněno  

 
 

Vypln ěnou p řihlášku na ZCH nebo SD zašlete (do uzáv ěrky)  
na e-mail / adresu poradce chovu (p řijetí p řihlášky bude zp ětně potvrzeno e-mailem):  

Blanka Nováková, Českých bratří 705, 563 01 Lanškroun   
tel. 604 571 180, e-mail: chov-bk-hk@seznam.cz  


