
Závodní trénink obrany a poslušnost  
na MS ISPU v Maďarsku  
ČESKÝ KLUB VELKÝCH KNÍRAČŮ, člen ISPU 

 

 

 

Termín: 21.-23.6.2019 
Kde: fotbalové hřiště Újezd u Brna (obrany) a fotbalové hřiště Žatčany (u Brna)  
Figuranti: Attila Rácz (HU), Levente Taksonyi (HU), Marek Klement (CZ)  
 

 

Zveme Vás na trénink obran pod vedením top maďarských figurantů, kteří jsou ve výběru na 
Mistrovství světa ISPU v Maďarsku 2019.  
V neděli bude k dispozici navíc Marek Klement (figurant 1. třídy ČKS). 

Vhodné především pro psy na úrovni IGP3, kteří se chystají na MS ISPU nebo jiné závody dle IGP3. 
Psy s menší vycvičeností bereme jako náhradníky. Maximální kapacita 30 psů. 

 

Předpokládaný program akce: 

 V pátek příjezd v 19:00 hodin, Restaurace u Kostela, domluva s figuranty na sobotní trénink. 
 V sobotu od 8:00 do 17:00 trénink obran na fotbalovém hřišti v Újezdě u Brna, každý pes 2 kola 

po 15 minutách, dle časového harmonogramu na jednoho z maďarských figurantů. Možnost 
samostatného tréninku poslušností na fotbalovém hřišti v Žatčanech (vzdáleno 3 km). Polední 
pauza 12:00-13:00. 

 V sobotu ve 20:00 hodin neformální společenský večer v Restauraci u kostela, Újezd u Brna. 
 V neděli od 8:00 do 16:00 trénink obran na fotbalovém hřišti v Újezdě u Brna, každý pes 2 kola 

po 15 minutách, dle časového harmonogramu na druhého z maďarských figurantů, popř. 
v kombinaci s českým. Možnost samostatného tréninku poslušností na hřišti v Žatčanech. 

 

Cena výcviku: 

 ČLENOVÉ ČKVK: 1500 Kč za jednoho psa zahrnuje trénink obran (celkem 4 kola obran za víkend 
na maďarské figuranty), možnost tréninku poslušnosti, pronájem hřišť 

 Nečlenové ČKVK: 2000 Kč za jednoho psa zahrnuje trénink obran (celkem 4 kola obran za víkend 
na maďarské figuranty), možnost tréninku poslušnosti, pronájem hřišť 

Nevratná platba/záloha 1500 Kč je splatná spolu s přihláškou (zálohu lze převést na náhradníka) do 
15. 6. 2019. 

 Číslo účtu Českého klubu velkých kníračů: 2401501032/2010, Variabilní symbol: 2106 
 Zahraniční platby: IBAN CZ6120100000002401501032, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, VS: 2106 

 



Ubytování a strava: 

Restaurace a penzion u Kostela 3***, Újezd u Brna. Dvojlůžkové pokoje se snídaní (nejčastěji). 
Cena 600 Kč osoba / noc včetně snídaně. 

 Pátek, sobota, neděle večeře – zajistěte si individuálně, možno večeřet v Restauraci u Kostela. 
 Sobota a neděle snídaně – v ceně ubytování. 
 Sobota a neděle oběd – možné sjednat menu, cena 200 Kč / osoba / 1 den. 

Ubytování a stravu lze objednat v přihlášce. 

 

Přihláška, rezervace ubytování a stravy zde (čeština): https://forms.gle/TYGnXx7PXoCmuPKc7    

Kontaktní osoba: Jana Krouman, 608710038, ckvk@email.cz 

 

  Město Újezd u Brna                Obec Žatčany            Kynologická hala GOLDOG a RADDOG 

  

 

 

 

Vzdálenost Újezd u Brna – Brno: 20 km (25 minut) 

Vzdálenost ubytován a obou hřišť: 3 km (4 minuty) 

 


