
                 

Klub přátel chodského psa Vás srdečně zve 
na svod dorostu a bonitaci chodských psů 
a na prodloužený víkend s chodským psem 

 
Termín: 28. září až 1. října 2017 
Místo: Ranč Esadera, čtyři kilometry od jihočeského Písku, www.rancesadera.wbs.cz 
 
Uzávěrka přihlášek pro svod i bonitaci: 6. září 2017 
 
Příjezd na ranč Esadera je možný již ve středu odpoledne 27. září 2017. 
Účast na seminářích, které budou probíhat ve dnech 28.-29. září jsou podmíněné členstvím 
v KPCHP pro rok 2017. 
 
Program 
28. září 
Seminář: Jak na běh i koloběžku se psem 
Teoretické povídání dopoledne, odpoledne praktický trénink  www.behejsepsem.cz  
Od 18:30 hod. seminář na téma oční choroby MVDr. Martina Mrňová 
 
29. září 
Seminář: dogfrisbee a dogdancing 
Seminář se uskuteční podle počtu účastníků. Bližší info na místě. 
Od 17:30 hod.  
seminář na téma stomatologie psů MVDr. Kateřina Slabá   www.veterinarni-stomatologie.cz  
 
*Případné změny seminářů budou zveřejněny na webu KPCHP v dostatečném předstihu. 

 
30. září 
SVOD 
přejímka: 9:00–9:30 hod. 
zahájení posuzování v 9:30 hod. 
Cca od 13:00 hod. společný výlet. 
Od 18:30 hod. seminář, téma se připravuje, bližší info bude zveřejněno na webu KPCHP 
nejdéle měsíc před začátkem akce. 
 
1. října 
BONITACE 
přejímka: 9:00–9:30 hod. 
zahájení posuzování v 9:30 hod. 
Rozhodčí pro bonitaci: MVDr. František Šimek 
 
Pro případné dotazy kontaktujte: 
Karel Peroutka, mobil +420605716618, e-mail KarlosPeroutka@seznam.cz 
 
Ubytování si každý zajištuje sám! 
Mějte prosím na paměti, že na ranči Esadera je jediná možnost stravování, a to v místní 
jídelně. Proto prosím ty, kteří si rezervují ubytování o zamluvení plné nebo polopenze již při 
rezervaci ubytování. 

Kontaktní osoba pro objednávky na ubytování a stravování: Karel Peroutka  
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Podmínky pro účast na svodu: věk psa/feny od 7 do 15 měsíců 
 
Podmínky pro účast na bonitaci: 
- věk psa/feny od 18 měsíců 
- absolvovaný svod dorostu 
- účast na výstavě pořádané KPCHP, a to počínaje třídou mladých, s hodnocením nejméně velmi 

dobrá u psa i u feny 
- vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů max. 2. stupně (HD C) 
 
 
 
 
 
Doklady pro účast na svodu i bonitaci: 
- originál průkazu původu nebo potvrzení plemenné knihy, výkonnostní knížka 
- člen klubu navíc průkaz KPCHP s dokladem o platbě na rok 2017 
Rozhodující je datum odeslání přihlášky. Přihlášky zaslané po datu uzávěrky a přihlášky bez dokladu 
o platbě nebudou přijaty. Pro každého psa vyplňte samostatnou přihlášku. 
Seznam přihlášených bude uveřejněn nejpozději 7 dnů přede dnem svodu na stránkách klubu: 

www.kpchp.org  
 
 
 
 
Veterinární podmínky: 
Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo pasem obsahujícím záznam, že pes má 
v době přemístění platné očkování proti vzteklině. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003. Psi 
musí být klinicky zdraví. 
 
Poplatky – svod (variabilní symbol 02): člen klubu 100 Kč, nečlen 400 Kč 
Poplatky – bonitace (variabilní symbol 03): člen klubu 300 Kč, nečlen 1000 Kč 
Poplatky uhraďte na účet klubu: 
Klub přátel chodského psa, U Pergamenky 3, Praha 7, PSČ 170 00 
číslo účtu: 162 705 919/0300 
(IBAN: CZ07 0300 0000 0001 6270 5919 BIC: CEKOCZPP) 
 
Přihlášky s kopií dokladu o platbě za účast na svodu či bonitaci zašlete na e-mail: 
zdenka.stepanova@post.cz  nebo poštou na adresu: Zdeňka Štěpánová, Podhora 14, 294 13  
Mohelnice nad Jizerou 
Všeobecná ustanovení: 
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem ani za úhyn, zranění nebo ztrátu psa. Psi 
musí být klinicky zdraví a s platným očkováním. Neúčast na akci z jakýchkoliv příčin nezakládá nárok 
na vrácení poplatků. Háravé feny se mohou účastnit svodu i bonitace, nahlásí však tuto skutečnost u 
přejímky, fena zůstane mimo areál a nastupuje k posuzování jako poslední. 
Majitel souhlasí s uveřejněním fotografie svého psa/feny z této akce na stránkách klubu a v klubovém 
zpravodaji. Dále souhlasí se zveřejněním veškerých zdravotních vyšetření, které u svého psa/feny 
absolvoval. 

http://www.kpchp.org/
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