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Informace ohledně příjezdu: 

Příjezd do areálu RZ Lučkovice si naplánujte v průběhu sobotního odpoledne ideálně kolem čtvrté hodiny. 

Střídáme dětský tábor, tak ať už máme volno. Večeře bude kolem sedmé hodiny. Po příjezdu se pokuste 

najít někoho z instruktorů – jmenovitě Zuzku či Fandu a ty vás ubytují…. Co se bydlení týká, tak chatky 

jsou po většinou po čtyřech. Níže je uvedeno, kdo s kým spí … možno na místě doladit a změnit. Bydlení 

jsme se snažili udělat tak, abyste si vyhovovali…pokud by byl jakýkoli problém…dejte vědět…. 

Po večeři bude táborák a společné info o tom, co nás čeká v následujících dnech + představení 

instruktorů… 

 

Aktuální rozdělení instruktorů pro jednotlivé skupiny:  

Kateřina Benediktová – skupina ostatních plemen, PZ, BZ, BZH apod. 

Pavel Blaška - skupina ohařů, příprava podzimní zkoušky, zkoušky z vodní práce 

Klára Bubeníková – skupina teriérů typu BULL, příprava na zkoušky 

Tereza Eiseltová – skupina ohařů, asistent 

Jan Kopřiva - skupina ohařů, příprava na na vyšší typy zkoušek, mírně pokročilí 

Bohuslav Mužák - skupina ohařů, příprava na vyšší typy zkoušek, pokročilí 

Petra Golinovská - skupina ohařů, příprava na vyšší typy zkoušek, začátečníci 

Jaroslav Řezba – skupina teriérů, příprava na zkoušky 

František Vachtl – technický asistent 

Zuzana Veselá – skupina ohařů, příprava na ZV, aporty začátek 

Štěpánka Kolářová - – skupina ohařů, příprava na PZ, aporty mírně pokročilí 

Viktor Veselý – skupina ohařů, příprava na PZ, SVP 

 

Změny možné s ohledem na sestavení konkrétních skupin. 

 

Co nezapomenout! 

Doma nenechte očkovací průkaz, repelent, plavky, ručník pro psa, píšťalku, nádobu na vodu pro pejska i 

pro vás po dobu cvičení, pytlíky na psí exkrementy, píšťalku, vodítko a barvářský řemen + obojek, kozlík či 

dummy, mističku na mlsky na konec barev … 

Dále holinky, pláštěnky, nádobu na pití - půllitr, hrnky na kávu, skládací židličku k ohni, tekuté kolky, 

pochutiny na grilování a jiné dobroty k ohni, hudební nástroje a dobrou náladu! 

 

Výbava areálu 

V areálu je lednička, mrazák a kuchyňka (možno uskladnit potraviny atd.). Jídlo je zajištěno v jídelně 

formou plné penze. 

 

!!Důležité pro táborovou tombolu!! 

S sebou nezapomeňte zabalit 2 věci do táborové tomboly. Jedna věc by mělo být něco pro psy…pamlsky, 

oboječek, hračka….fantazii se meze nekladou…prostě něco, co udělá někomu radost. Druhá věc by mělo 

být něco vtipného či cokoli čeho se „potřebujete zbavit“… prostě si užijeme trochu jak jinak než srandy!  

 

Jinak ve středu bude opět zajímavá přednáška, snad i možnost vyzkoušet coursing, užijeme si opět trochu 

srandy při táborové výstavě a večer proběhne opékání selátka .  

 

Trička 

Opět budou táborová trička. Kdo bude mít zájem, tak možno koupit na místě za 200Kč. Krásné logo níže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loveckyvycvik.cz/


Rozdělení chatek 

 

číslo kapacita počet osob ubytovaní 

A1 5 4 Blažek, Starenko, Voch, Hájíček 

A2 5 3 Dudáčková, Mašková, Forstová 

A3 5 3 Prokopová,Sedláčková, Schmarcová,  

A4 5 3  Šárová, Mošnerová, Vašíčková, Mastná 

A5 5 4  Ďurica, Petřinová, Plíhal, Belšán 

A6 5 3 Vachtl, Kopřiva Jan a Honzík 

B1 5 4 Masařová, Kuncová, Štěpánková, Kellovská 

B2 5 3 Cífková, Schneiderová, Míšková 

B3 5 3 Jakešová, Jánská, Fialová 

B4 5 3 Sibřinová, Pertlíková, Kodadová 

B5 5 4 Eiseltová, Hošek, Pešta, Jitka Peštová 

B6 5 3 Stavinoha, Stavinohová, mimino 

C1 5 2 Moravská, Vtelenský 

C2 5 2 Diblík, Alena Palečková, Veličová, Velič 

C3 5 3 Eliášová, Kokrdová, Bajtlerová, Šatková 

C4 5 3 Konigová, Konig,  Janouškovcová 

C5 5 5 Cvrčková, Dohnalová, Gratzbachlová, Nádrvorníková, Kindl 

C6 5 2 Bubeníková, Benediktová 

1 3 1 Mužák 

2 4 1 Řezba 

3 4 1 Blaška 

4 4 1 Kolářová 

5 5 2 Vrábelová, Vrábel 

6 6 3 Golinovská 

D1 5 2 Masařová, Masař, miminno, Kubálková, Vývarská 

D2 5 4 Kadlíčková, děti, chůva 

D3 5 3 Veselá, Veselá, Hůlková 

Těšíme se na Vás….  


