
  ČESKOMORAVSKÁ MYSLIVECKÁ JEDNOTA, z.s. 
Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov, IČO: 67777856 

tel:  722 222 456,  e-mail: oms.trutnov@seznam.cz,    web:  trutnov.cmmj.cz 

ve spolupráci s ČMKJ pořádá 

s Mysliveckým spolkem Jedlina, ve Velkém Vřešťově  

dne  15 . 4. 2023 

JARNÍ SVOD PSŮ VŠECH LOVECKÝCH PLEMEN 

Pro štěňata loveckých plemen psů, která v den svodu dosáhnou minimálního stáří šesti měsíců. 

 

Místo: Hřiště Velký Vřešťov (Za vesnicí směr HK) 
Velký Vřešťov, GPS: 50.354326, 15.748883, 9P3X+PHJ Velký Vřešťov,   
 

   

Program: 07:30 - Sraz všech účastníků, prezence, veterinární prohlídka  
 

 09:00 - Zahájení svodu 

 
 

Termíny pro uzávěrku přihlášek: 17.3.2023  
 

Adresa pro zaslání přihlášek:  Okresní myslivecký spolek Trutnov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov 

    nebo e-mail: oms.trutnov@seznam.cz 
 

Poplatky/startovné: Přihláška je platná až v okamžiku prokazatelného zaplacení poplatku za posouzení! 
Poplatek za psa činí 300 Kč, pokud je majitel členem ČMMJ 150 Kč. Přihlášky po uzávěrce nebo platba na místě, 
budou přijaty za příplatek 100 Kč. Platbu proveďte na účet: 1300470359 / 0800, v.s. - 20230415, zpráva pro 
příjemce: JS – příjmení, jméno nebo v hotovosti v kanceláři OMS. 
 

Pověřená osoba: Ing. Jaroslav Horský, tel. 777 141 749, e-mail: JarekHorsky@seznam.cz 

Ředitel svodu:  Ing. Petr Sedláček, předseda MS Jedlina 
Pořadatelé:  členové MS Jedlina 
 

Veterinární podmínky:  
• Všichni zúčastnění psi musí být klinicky zdraví. 
• Zúčastnění psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít platnou 

vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona. (POZOR! Musí mít čip!) 
• Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a 

musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. 
 

Všeobecná ustanovení 
• Vystavovatel musí předložit průkaz původu psa a prokázat jeho totožnost (čitelné tetování nebo čip). 
• Sbor rozhodcích deleguje ČMKJ na návrh ČMMJ OMS Trutnov. 
• Vystavovatel odpovídá za všechny škody, které jeho pes způsobí. 
• Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené. 

 

 

Ing. Jiří Černý 
Předseda OMS Trutnov 

 
Ing. Jaroslav Horský 

Předseda kynologické komise 
 


