
O Z N Á M E N Í 
Nový Kynologický klub Svitava – Bílovice, zahajuje svoji aktivní činnost 

v měsíci březnu 2014. 

KDE ? Za fotbalovým hřištěm v Dolicích, před „Skalkou“. 

KDY ? V sobotu 1. března 2014 od 9.30 hodin do 11.00 hodin. 

 

INFORMACE 

pro zájemce pro některou z připravovaných činností: 

V týdnu od 1. března do 8. března zahájení aktivit, podle možností  a zájmu 

majitelů psů. Bude upřesněno 1. března. 

V sobotu 8. března v 9 hodin začíná pravidelný výcvik psů středních a 

větších plemen – základní výcvik poslušnosti + různé aktivity. 

Podle zájmu psovodů bude také zařazen „Všestranný výcvik“ – nácvik stop, 

poslušnosti a obrany. 

CO PŘIPRAVUJEME DÁLE ? 

a) Pro mládež od 10 do 16 let ( žáci ZŠ – 1 x týdně odpoledne – rozsah podle 

možnosti mládeže.  Mládež bude rozdělena do dvou věkových kategorií – 

podle počtu zájemců. Kategorie: výcvik základní poslušnosti psů, spojený 

s různými sportovními aktivitami – pro malá a střední plemena. 

b) Tuto zájmovou činnost zařazujeme i pro dospělé majitele psů malých a 

středních plemen ( pro psy, kteří jsou temperamentní a potřebují pohyb) – 

tato kategorie bude zařazena do výcviku v jiné dny než mládež – podle 

možností majitelů psů. Jedná se o zájemce starší 16 let, ženy v domácnosti i 

důchodce. Opět se jedná o malá a střední plemena s PP i bez PP a také 

křížence. 

UPOZORNĚNÍ 

Všichni psi, kteří se zúčastní jakéhokoliv výcviku musí předložit výcvikářce 

očkovací průkaz a potvrzení o odčervení psa. 

 

FINANČNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) Vstup do klubu ( ZO MSKS) 200,- Kč. Platba je jednorázová a platí po 

celou dobu členství v Kynologickém klubu. Noví členové, kteří již byli členy 

jiné organizace a mají platný průkaz jiné organizace, tento poplatek již 

neplatí. 

b) Členský příspěvek do klubu -  mládež do 20 let 150Kč/rok, důchodci a 

necvičící členové 150Kč/rok, dospělí nad 20 let 300 Kč/rok 

Výcviku psů různých kategorií se mohou zúčastňovat  psi s PP, bez PP i 

kříženci.Těšíme se na vaši návštěvu a účast v některé z nabízených kategorií 

výcviku. 

 

Za Kynologický klub Svitava – Bílovice:  

Marie Lázničková, předsedkyně klubu a výcvikářka 

KONTAKT:  e-mail: erdel420@seznam.cz, telefon: 739922738 

mailto:erdel420@seznam.cz

