
Informace VÝCVIKOVÉMU VÍKENDU – Příprava na SVP Chanovice 

Bydlení je zajištěno v Penzionu Houba v Horažďovicích. K dispozici máme několik pokojů. Snažila jsem 

se vás ubytovat tak, abyste se znali…možno doladit na místě . 

Příjezd na penzion je v pátek odpoledne. Program začne kolem 20té hodiny – výkladem nového 

zkušebního řádu a posezením v hospůdce. Po příjezdu se prosím ubytujte. Jmenný seznam jak 

bydlíte, budou mít i na Penzionu. Jinak nahlaste, kde máte bydlet . Viktor dorazí kolem šesté. Zuzka 

se moc omlouvá, ale na víkend nemůže dorazit. Další instruktoři jsou zkušení vůdci a rozhodčí Jarda 

Řezba a Petra Golinovská. Někteří je znáte z tábora. 

Po ubytování se v klidu občerstvěte a povenčete hafany. Prosíme o toleranci vůči ostatním 

návštěvníkům Penzionu a zajištění maximální čistoty po psech! Za penzionem je pěkný park na 

dostatečné proběhnutí… kdyžtak se poptejte.  

Na cvičení budeme dojíždět. Oběd a večeře je ve „vaší režii“. Oběd bude zamluven v ozkoušené 

hospůdce a večeře mají fajn na Penzionu… snídaně je v ceně ubytování. …Cvičíme v sobotu celý den a 

v neděli dopoledne. Po ukončení si dáme společný oběd, vyhlásíme zkoušky a pofrčíme domů… 

 

Ubytování jsme se snažili rozdělit tak, abyste se znali a i pejsci si sedli…  

4 lůžák: Jarda Řezba, Viktor Veselý 

4 lůžák: Katka Sibřinová, Eva Pertlíková a doprovod 

4 lůžák: Jana Mošnerová + Kubík, Patrika Jakešová 

3 lůžák: Masařovi 

2 lůžák: Lukáš Vocílka, Míša Šípová 

2 lůžák: Boháčovi 

1 lůžák: Petra Königová 

I. bungalov: Nováček, Hájíček, Voch, Plíhal 

II. bungalov: Kristýna Kellovská, Miluška Masařová, Petra Golinovská 

 

Nezapomeňte: holinky, plavky, pláštěnky, repelent, opalovací krém, ručník na psa, dummy či kozlík, 

stopovačku, hudební nástroje (pokud na ně umíte ), poznámkový bloček, oblečení do terénu, 

pamsky, hudební nástroje a dobrou náladu … Zvěř je zajištěna. 

Doporučujeme: rybářskou židličku, slunečník, bednu na psa  

Těšíme se … 
www.loveckyvycvik.cz 


