
 
 
 
 
 
 
Český pointer a setter klub pořádá ve dnech 27.4.- 30.4.2019  
 

Kynologický kurz s Klubovou výstavou ČPSK  
a navazujícím Jarním pohárem ČPSK  
 
 

Sraz účastníků: 27.4. 2019 mezi 10 - 11 hod. Penzion Stará Fara, Chržín, www.chrzin1.cz 
- GPS: N 50°17' 42.284''  E 14° 16' 17.651''  
- Po dálnici D8 (Praha - Ústí nad Labem) sjedete na exit 18 - Nová Ves doleva směr Velvary, Slaný. Po 5km sjedete doleva na Uhy a v nich 
pak znovu doleva na Chržín. Na začátku obce se dáte doprava do kopce, vlevo minete hospodu, pokračujete stále nahoru a po 50m vlevo 
už uvidíte bránu... 
 
Náplň kurzu:  
Příprava psa na výstavu - příprava psa, úprava psa, předvádění psa na výstavě, příprava vůdce na výstavu. Společný nácvik vystavení 
psa (na výstavě). Možnost účasti na speciální klubové výstavě, která je součástí kurzu - buď jako vystavující, nebo jako divák (s 
komentářem rozhodčích).  
Příprava psa pro zkoušky - podle řádů ČMMJ (JZ, PZ, SZVP) i podle zkušebních řádů F.C.I. (Derby, Field-Trial, Sv. Hubert). Přednášky s 
videem, praktické ukázky, společný nácvik v revíru. Frekventanti budou rozděleni do malých skupin, dle zájmu a zkušeností.  
Na kurz navazuje Jarní pohár ČPSK dne 08.05.2019 se zadáním titulu CACT. Absolvování kurzu neznamená, že na Jarním poháru ČPSK 
automaticky uspějete, ale může být důležitou součástí přípravy vašeho pejska na pracovní zkoušky, Jarní pohár nevyjímaje.  
Další přednášky - poradců chovu a zkušených kynologů na téma chov, výživa, základy péče o psa. Večerní videa a diskuse.  
Děti a rodinní příslušníci jsou vítáni, v provozu bude i mateřská školka pro zabavení dětí po čas programu.  
Praktický výcvik bude probíhat v poli za každého počasí. Proto frekventantům doporučujeme vzít si pevnou obuv, holínky a dostatek 
oblečení.  
Ubytování ve 2 až 4 lůžkových pokojích. Pes na pokoji samozřejmostí.  Možnost stravování v místě včetně snídaní. Cena ubytování na 
stránkách penzionu www.chrzin1.cz, bude upřesněna dle obsazení pokojů. 
V areálu i revírech je nutné dodržovat níže uvedená pravidla (při porušení pravidel může být frekventant okamžitě vyloučen a je povinen 
plně uhradit případné škody způsobené jím, jeho psem/psy nebo osobami, kteří jsou na kurzu s ním):  
Majitelé odpovídají za chování svého psa. V prostoru areálu není dovoleno vypouštět psy na volno a venčit je. V budově je nutno 
udržovat čistotu a majitelé zodpovídají za to, že nebude znečištěno povlečení ani matrace.  
 
Pravidla pro vstup do honitby:  
- se psy cvičit pouze v dohodnutých částech honitby 
- nepouštět psy na volno (pouze při výcviku na vyzvání vedoucího skupiny) 
- v případě jakéhokoliv incidentu informovat vedoucího skupiny 
- nevstupovat do zasetých polí (obilí, řepka a pod.) 
- v případě nálezu mláděte zvěře na toto nesahat 
- neodhazovat odpadky 
- vozidly jezdit pouze po cestách nikdy v poli 
 
Veterinární podmínky:  
Všichni psi, kteří se chtějí kurzu zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi pocházející z ČR musí být 
doprovázeni platným očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona), nebo platným pasem pro malá zvířata.  
 
Všeobecná ustanovení:  
Pořádající organizace neodpovídá za případné uhynutí nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během akce. Nemocní psi  
nejsou na kurz připuštěni.  
 
 
Informace, přihlášky, poplatky:  

Markéta Šmakalová tel.: 773 227 700,  capova.marketa@seznam.cz 
Chaberská 6, 180 00 Praha 8  
Cena za výcvik:   1500 Kč pro členy ČPSK 
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