D E N K N Í R A Č E 2020
Klub chovatelů kníračů ČR 1927 – jihomoravská pobočka
Sobota 19. září 2020
Kynologický klub Brno-Královo pole
Akce je určena především pro méně zkušené majitele mladých kníračů všech velikostí. Vítání jsou všichni,
kteří chtějí se svým kníračem zkusit něco nového a potkat se s dalšími lidmi, kterým knírač změnil život!
Mladý pes není podmínkou účasti, pouze majitel musí být mladý duchem 
Program:
11:00 Začátek akce – informace o jednotlivých stanovištích, která můžete volně procházet
Stanoviště:
1. Informace o chovu kníračů s průkazem původu (podmínky pro zařazení do chovu, užitečné informace pro úspěšnou výstavu a bonitaci)
2. Výstavy (individuální posouzení každého jedince, nácvik běhání a postoje ve výstavním kruhu, informace o úpravě srsti před výstavou, tipy na úspěšnou bonitaci)
3. Výchova a základní výcvik (výchova a výcvik knírače s využitím pozitivní motivace, základní dovednosti městského psa, individuální nácvik základů poslušnosti, aneb co dělat, aby Vás cvičení
s Vaším kníračem bavilo a co dělat, aby to Vašeho psa bavilo s Vámi)
14:00 Seznámení s obranami pro začátečníky (můžete si vyzkoušet obrany se svým psem, podívat se, co
to obnáší, jedná se o obrany pro začátečníky, nováčky, není to trénink pro pokročilé
)
Po celou dobu Vám budou k dispozici členové Klubu chovatelů kníračů, kteří se věnují výstavám a výcviku
svých psů, máte možnost se zeptat na vše, co Vás zajímá, můžete si všechno se svým psem vyzkoušet!
Cena:





100 Kč za psa při platbě předem / 150 Kč za psa při platbě na místě
Účet: 670100-2208620988/6210 MBank
Variabilní symbol: 5, do poznámky uveďte jméno majitele psa
Složenka: typ A, zaslat na adresu Ing. Eva Bajgarová, Krasová 8, 614 00 Brno

Přihlášení u Jany Krouman:
 Emailem: jana.petr@email.cz nebo online formulářem: https://forms.gle/KMATfdte1UogqfnT6
 Poštou: Jana Krouman, Rybářská 1052, 664 53 Újezd u Brna
 Uzávěrka přihlášek: 10. září 2020
Místo konání:
 Cvičiště Kynologického klubu v Brně-Králově poli, ulice Kostelní Zmola Brno
 GPS: N- 49°14.13532´/ E- 16°35.82618´
 Odkaz na mapu Kynologický klub Brno-Královo pole: https://mapy.cz/s/hudokemube
Další informace:
 Jana Krouman, 608 710 038, Messenger, WhatsApp
 Facebook stránka Den knírače 2020: https://www.facebook.com/events/1433843213669839
 Web Jihomoravské pobočky Klubu chovatelů kníračů: http://jmkchk.cz
 Akce proběhne, pokud se přihlásí nejméně 10 účastníků

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA DEN KNÍRAČE
sobota 19. září 2020, areál Kynologického klubu v Brně – Králově Poli
Údaje o Vašem psovi prosím označte křížkem
Pohlaví:

pes

fena

Velikostní ráz: malý knírač

Barevný ráz: bílý

střední knírač

pepř a sůl

velký knírač

černostříbřitý
černý

Jméno psa a chovatelská stanice
Datum narození psa
Číslo zápisu psa

CMKU/

Otec psa
Matka psa
Chovatel (Jméno a adresa)
Majitel (Jméno a adresa)
E-mail
Mobil
Datum
Mám zájem o procvičení obrany:
(určeno pro psy, kteří zatím obrany netrénují)

ano

ne

Přihlášku považujeme za závaznou a těšíme se na Vaši účast!
Vaše kontaktní údaje použijeme jen v případě změny v konání akce, nebo pokud by byla zrušena.
Podpis……………………………..

