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Klub chovateľov SHS v spolupráci  
s PS BAŽANT KOPČANY Vás 

pozývajú na Pohár Sv.Huberta. Súťaž 
je zameraná na individuálny lov 

pernatej zveri so stavačom alebo 
španielom, ktorej cieľom je 

zdokonaliť športového ducha lovca, 
jeho kooperáciu so psom v duchu 

fair play a rešpekt k prírode. 

hlavný partner



POHÁR SV. HUBERTA
K L U B  C H O VAT E ĽO V   
SLOVENSKÝCH HRUBOSRSTÝCH STAVAČOV 
30. september 2017, Kopčany

Sv.Hubert - patrón poľovníkov
Podľa legendy o živote sv. Huberta, patróna poľovníkov, od rannej 

mladosti až po jeho premenu v mnohom jeho život pripomína 
niektorých ľudí dnešnej doby. Predovšetkým v tom, že človek sa 
správa k prírode devastačne a samotná príroda všetko len mlčky 

znáša a čaká, kedy mnohé prečiny voči nej, raz jedným úderom 
rázne zmení tak, ako sa stalo aj u sv. Huberta. 

Hubert akvitánsky princ (656-727), holdoval a poľoval, holdoval a užíval 
si život, nectil si poklady a dary prírody v podobe voľne žijúcej zveri. Až 

raz, keď sa mu Boh prihovoril, a zjavil v podobe kríža medzi parohmi 
jeleňa, ktorého chcel uloviť. Okamžite po tejto  

skúsenosti sa jeho postoj k životu zmenil. Začal viesť  
pokorný život, neskôr sa naučil vážiť si zvieratá a prírodu,  
prijal kresťanstvo, stal sa biskupom a venoval sa misijnej  

činnosti v oblasti Ardén, pomáhal ľuďom a vykonal mnoho  
dobrých skutkov. Po smrti bol vyhlásený za svätca a stal sa  

patrónom všetkých poľovníkov. Hlásal, aby každý v sebe  
našiel lásku a porozumenie nielen k prírode, ale aj  

k ostatným ľuďom, a taktiež mieru vo využívaní odmien,  
ktoré nám príroda poskytuje. 

Príďte osláviť pamiatku tohto patróna na pohár  
svätého Huberta, ktorý organizuje náš klub. 



08:00  Zraz účastníkov v Kopčanoch  
(žrebčín Márie Terézie - miestny kaštieľ) 
(info na tel.č..: +421 905 111 622, Peter Bíly) 

08:30  Veterinárna prehliadka a otvorenie súťaže 
09:00  Odchod do revírov 
15:00  Záverečné posedenie a slávnostný obed

Štartovací poplatok na pohár pre SHS: 35 EUR / iné 
plemená: 40 EUR 

Štartovné uhraďte na účet: SK87 0200 0000 0020 4422 2456 
Štartovné sa hradí pred otvorením pohára. Prihlasovanie psov 
je možné len pred otvorením súťaže. 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 25. 9. 2017 
Prihlášky posielajte písomne na adresu: 

KCH SHS, Štefánikova 10, 81105 Bratislava  
alebo emailom na adresu tajomnik.shs@gmail.com.
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Pri veterinárnej prehliadke predloží vodič 
platný očkovací preukaz alebo pas 
spoločenského zvieraťa, v ktorom budú 
potvrdené všetky náležité očkovania 
vykonané minimálne jeden mesiac a 
maximálne jeden rok pred konaním súťaže. 
Z pohára budú vyradené zranené psy, 
hárajúce feny alebo inak nespôsobilé psy.

Na pohári sa bude skúšať v zmysle platných  
medzinárodných pravidiel FCI. Rozhodcovský zbor 

deleguje ústredie SPZ. Pohár sa koná za každého počasia a vodič 
zodpovedá za škody spôsobené svojim psom. Súťažiaci musia mať 

všetky potrebné doklady dovoľujúce lov so streľnou zbraňou.
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