
Českomoravská myslivecká jednota, z. s. a obvodní myslivecký spolek Praha 5 a 6, zapsaný ve
spolkovém rejstříku vedeném Měst. soudem v Praze, oddíl L, vložka 4114 byla provedena dne

14.3.2014, a to v návaznosti na změny vyplývající ze stanov účinných od 1.1.2014; IČO 67777376 ;
neplátce DPH; sídlo: budova Státního veterinárního ústavu, Sídlištní 136/24, 165 03  Praha 6
    e-mail: myslivcipraha56@gmail.com; web: https://praha56.cmmj.cz/ tel.: 602 123 510, 603 456 985

P O Ř Á D Á

JARNÍ SVOD LOVECKÝCH PSŮ

v sobotu dne 10. dubna v 8,00 hodin 

v prostorách  Šárecké údolí (Mc Donald, Evropská ul., Praha 6)

V den svodu  musí  pes  docílit  stáří  šesti  měsíců.  Účast  psa-feny  na  jarním  svodu  bude
zapsána do průkazu původu psa. Jarního svodu se nemohou zúčastnit nemocní psi. Pořadatel
neručí za škody způsobené psem ani za jeho ztrátu.
Vůdci předloží při svodu:

 průkaz původu psa
 členové ČMMJ členský průkaz
 psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem, kde je záznam o provedení

požadovaných vakcinací
 psi  musí  být  trvale  v  imunitě  proti  vzteklině dle  vakcinačního  schématu

stanoveného výrobcem příslušné vakcíny. Očkování se považuje za platné 21
dnů  ode  dne,  kdy  bylo  provedeno  základní  očkování,  anebo  ode  dne
přeočkování v případe, že byla očkovací látka podána během doby trvání
imunity udávané výrobcem použité očkovací látky

 psi musí být klinicky zdraví, v dobré kondici a musí pocházet z místa prostého
nebezpečných nákaz přenosných na masožravce

Před zahájením bude provedena veterinární prohlídka všech předváděných psů.

Poplatek pro členy OMS Praha 5 a 6  činí:    100,- Kč 
Poplatek pro členy ČMMJ činí:                       200,- Kč 
Poplatek pro nečleny činí:                              300,- Kč

Poplatek pošlete na č. účtu 2700987706/2010, VS. číslo telefonu, 
nebo můžete zaplatit na místě. Pro minimální manipulaci s penězi mějte 
připravenou přesnou částku.

Přihlášku zašlete  e-mailem nejpozději do 5. dubna 2021

Myslivosti zdar!

Jiří Pařízek v.r.          Ing. Antonín Machálek, CSc.
předseda KK  OMS předseda OMS MR 
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