
PROPOZICE – VÍKENDOVÝ VÝCVIK 
Příprava na podzimní zkoušky OHAŘŮa MALÝCH PLEMEN 

 

 
 

Víkendový výcvik je určen především pro psy loveckých plemen, kteří se toto 

jaro/podzim chystají na podzimní zkoušky. Výcvik bude probíhat v honitbách 

v okolí Lučkovic. Program výcviku je zaměřen na předměty podzimních zkoušek, 

tj. práci před výstřelem (hledání, vystavení, společný hon) a aporty (pernatá 

srstnatá, kachna, dohledávky a vlečky. Předpokladem pro účast je zvládnutí aportů 

na zvěři s znalost povelu down. V případě nenaplnění kapacity bude otevřena 

skupina aporty – začátečníci příp. příprava na ZV.  

 
Místo: honitby v okolí Lučkovic 

 

Datum: 18. -20. května 2018. Začátek v pátek v 18.00 večeří, následným posezením a 

teoretickou přípravou. Ukončení v neděli odpoledne. 

 

Přihlašování: e-mailem od 8. 4.2018 (kdo dřív přijde, ten dřív ….: ). Přihlašování před 

tímto datem není možné. Musí být stejné pro všechny…. 

 

Podmínka účasti: očkovací průkaz s platným očkováním. Na výcvik nebudou připuštěni 

psi nemocní a háravé feny.  

 

Ubytování: Rekreační zařízení Lučkovice, které se nachází uprostřed lesů, mezi obcemi 

Mirotice a Blatná. Je obklopeno říčkou Lomnice. Ubytování je v 18 zděných 

bezbariérových bungalovech s vlastním sociálním zařízením a 3 bezbariérových 

bungalovech s kuchyňskou linkou a vlastním sociálním zařízením. Další možností je 

ubytování v dřevěné budově se společným nově zrekonstruovaným sociálním zařízením. 

Psi budou ubytováni na pokojích (nutnost přepravky). Parkování v areálu. Na výcvik se 

bude dojíždět auty.  

 

Stravování: 3x denně v jídelně RZ. Večer posezení u táboráku s drobným občerstvením 
a nápoji.  



Program:  

 nácvik polních disciplín, aportů na zvěři 

 příprava na samotné zkoušky, nácvik všech disciplín  

 teoretické zvládnutí zkušebního řádu 

 společenská kynologická zábava  

 

Výcvik bude započat v pátek večer. Proběhne nástup a rozdělení do skupin. Po večeři 

bude teorie zkušebního řádu. Teorie jednotlivých disciplín podzimních zkoušek. V sobotu 

ráno po snídani bude odjezd po skupinách a výcvik. Návrat na oběd a odpolední výcvik 

opět po skupinách. Návrat na večeři.  Sobotní večerní program bude opět společenské 

posezení a teoretický výcvik. 

Nedělní dopoledne bude věnováno podzimním zkouškám „na nečisto“, kdy projdeme 

všechny disciplíny a jako na zkouškách oznámkujeme. Právě nezkoušení psi budou 

docvičovat to, co jim nejde. Odpoledne proběhne ukončení výcviku a individuální odjezd. 

Výcvik bude probíhat v 4 členných skupinách. 

 

Zvěř a veškeré výcvikové pomůcky budou zajištěny. S sebou přepínací vodítko, píšťalku, 

obojek, stopovačku, aport a pamlsky. Pro páníčky vhodné oblečení do terénu (i na 

převlečení a něco teplejšího na večer). Doporučujeme holinky či pláštěnku. Pro psy 

doporučujeme krmení na večer, vodu a ručník na osušení. Vezměte si židličky. 

Nezapomeňte tekuté kolky a něco na oheň . 

 

Cena:   
za výcvik, ubytován a stravu pro jednoho vůdce a jednoho psa od pátečního 

večera do neděle odpoledne         

……3200,-  

za účast doprovodné osoby bez psa (večerní grilování) od pátečního večera do 

neděle odpoledne         ……1200,-  

za výcvik dalšího psa vedeného stejným vůdcem od pátečního večera do neděle 

odpoledne          ……2000,-  

 

 (placeno do konce dubna na výcviku Zuzce či převodem na účet u České 

spořitelny: 2319043319/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte PZ a Vaše jméno a 

příjmení, VS uvádějte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce.). 

 

!!!Plaťte po potvrzení o přijetí přihlášky!!! 

 

 

Každý účastník zodpovídá v plné výši za svého psa a škody jím způsobené. Je povinen 

uklízet výkaly svého psa. Účastnici budou na akci přijímáni podle pořadí došlých 

přihlášek. Kapacita je omezená počtem 16- ti psů (12 ohařů a 4 malých plemen).  

 

 
 

Přihlášky zasílejte na e-mail: info@loveckyvycvik.cz.   

mailto:info@loveckyvycvik.cz

