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KLUB CHOVATELŮ BEARDED COLLI Í ,  z .  s.  
 

si vás dovoluje pozvat na praktický seminář 

  
ÚPRAVA SRSTI BEARDED KOLIE  

 
Cílem kurzu je teoretická přípava a následná praktická ukázka kompletní 

úpravy srsti bearded kolie včetně koupele. 
 
 

Jedná se o 1denní kurz v rozsahu 8 hodin. 
 
 

Semináře se budou konat ve 3 termínech:  
19.11.2022 
20.11.2022 
27.11.2022 

 
 

Místo konání: 

Salon Argos 
 Výzkumný ústav Bramborářský, 
Dobrovského 2366, budova B, 

Havlíčkův Brod 580 01 

 

Lektorka: Jarmila Kašparová, tel. 606 218 840 
https://www.strihaniupravapsu.cz/ 

 
 

Uzávěrka přihlášek – 10.11.2022  
(nebo do naplnění kapacity) 

 
 

 
Časový harmonogram: 

08:00    Přivítání a úvod do kurzu 
8:30-16:00  Kurz 
Uvedený čas konce je orientační.! 

 
 

Program kurzu 
 

Součástí teretické a praktické části bude: 

 Typologie srsti (souvisí s další prací s daným jedincem) 

 Růstové fáze srsti  

 Anatomie srsti a kůže  

 Nejčastější parazité u psa  

 Vyčesávání srsti a technika vyčešávání 
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 Znalost nářadí se kterým budete pracovat a jejich správné používání 

 Zastřihování drápků  

 Depilace zvukovodů +čištění zvukovodů 

 Ošetření očního okolí  

 Anální žlázy 

 Základní znalost o kosmetice a její používání 

 Příprava a použití zábalů a masek  

 Koupel psa a správné vysušení srsti 

 Každodenní péče o psa 

 
 

 
Počet účastníků 

3-5 osob. 
Kurz se bude konat pouze v případě naplnění minimálního počtu kurzistů. 

 
 

Psí model 
Celá skupina kurzistů bude pracovat s jedním psím modelem. Na základě přijatých přihlášek se 

účastníci kurzu dohodnou, kdo přiveze modela a kdo v případě potřeby dodá náhradníka. 
Pes musí být v době konání kurzu klinicky zdráv. 
Po celou dobu kurzu se bude dbát na welfair psa. 

 
 
 
 

Ceny a platby: 
 

 
Cena za osobu 1500,-Kč 

Účastnický poplatek se hradí předem. 
 

Cena za kosmetiku pro psího modela: 500,-Kč 
Poplatek za spotřebovanou kosmetiku se hradí na místě v den kurzu. 

 
 

číslo účtu: 15 44 31 911/0300 
VS: telefonní číslo 

poznámka k platbě: bearded collie, příjmení, termín kurzu 
 

Majitel účtu: 
Vzdělávací studio Argos 

Mírovka 84, 
Havlíčkův Brod 580 01 
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Přihláška se považuje za závaznou v okamžiku přijetí úhrady kurzovného na účet školitele. 
Termín pro přijetí platby je 10.11.2022. Pokud nebude částka připsána na účet, bude místo nabídnuto 
náhradníkům. 
Kurzovné je nevratné, v případě neúčasti je možné delegovat náhradníka. 
 

Přihláška 
 

Přihlášení je možné prostřednictvím google formulářů, které naleznete na jednotlivých odkazech. 
 
Přihláška na 19.11.2022 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_DD-
SR68ZmqTIFTIXHD9eo34zE6Al7VkQgM6F0XNG_M3tBg/viewform 
 
Přihláška na 20.11.2022 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmrssLqZcoqIChmsG38_3aAPPOKWDTf2YhGnQ6kCnj
NcECuQ/viewform 
 
Přihláška na 27.11.2022 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdJTePomNwThT2qFBgJ-
qWuTBNPdTV8yFw2s3w1KsJ6yhoTQ/viewform 
 
 

Obecné informace 
 
Součástí časového harmonogramu není uvedena pauza na oběd.Přestávky budou probíhat na 
základě vzájemné dohody na místě. 
V ceně kurzu není zahrnuto žádné občerstvení. 
 
Na kurz zvolte vhodný oděv a pohodlnou obuv.  
 
Vzhledem k omezenému prostoru není možné, aby se kurzu účastnilo vice osob,. Pokud pojedete s 
rodinou, bude muset počkat venku. 
Ze stejného důvodu není možné pracovat na vice modelch. 
 
Během kurzu je zakázán audiopřenos a pořizování video záznamu. 
Focení je možné po předchozí dohodě s lektorkou. 
Zveřejňění fotek je take možné po odouhlasení obsahu lektorem. 
 
 
 

TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU! 
 
 
 
 
 
 
 


