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Ubytování: to, jak budete ubytování na pokojích, bude rozděleno s ohledem na snášenlivost pejsků, přátelské či „jiné“ vztahy atd. 

Pokud chcete přímo s někým konkrétním bydlet (doprovodné osoby jsou jasně na pokoji s vámi ), 

tak dejte vědět do poznámky pro organizátory. Pokud máte nějaké speciální nároky (pejsek se pere, je bázlivý apod. …napište rovněž 
do přihlášky). Vzhledem k pronájmu celého areálu se budeme snažit vás ubytovat po dvou max. po třech. 

 

Podrobný program:  
Sobota 19.8.   příjezd v průběhu odpoledne, ubytování, večeře, po večeři nástup, představení instruktorů, sdělení 

harmonogramu tábora, programu a dalších důležitých informací, rozdělení do skupin dle úrovně výcviku, první posezení a naražení 

sudu . 
Neděle 20.8.  snídaně, dopolední výcvik po skupinách, oběd, odpolední výcvik po skupinách, večeře, seznamovací 

večer 

Pondělí 21.8.  snídaně, dopolední výcvik po skupinách, oběd, odpolední výcvik po skupinách, večeře, příp. 
přednáška o výcviku psa, individuální večerní program 

Úterý 22.8.  snídaně, dopolední výcvik po skupinách, oběd, odpolední výcvik po skupinách příp. přednáška o 

výstavách a praktické ukázky a ukázka úpravy jednotlivých plemen psů, večeře, individuální večerní program 
Středa 23.8.  snídaně, volné dopoledne (spaní, výlet apod. ) – pejsci budou odpočívat!!, oběd, přednáška 

rozhodčího z exteriéru či veterináře (bude upřesněno), překvapení, grilování, společný večer 
Čtvrtek 24.8.  snídaně, dopolední výcvik po skupinách, oběd, odpolední výcvik po skupinách příp. zkoušky „na 

nečisto“, večeře, individuální večerní program 

Pátek 25.8.  snídaně, dopolední výcvik po skupinách příp. zkoušky „na nečisto“, oběd, odpolední zakončení 
výcviku, focení a ukončení tábora, večeře, závěrečné posezení 

Sobota 26.8.   snídaně, úklid a odjezd 

 
Přesné časy jídla budou upřesněny. Počítáme snídaně 8:00, oběd 13:00, večeře 18:30. Výcvik dopolední – cca 9:00 – 12:30, odpolední 

15:00 – 18:00. Program se může měnit s ohledem na počasí.  

 

Instruktoři:  

O kvalitní vedení jednotlivých skupin se postarají následující instruktoři. Všichni jsou několikanásobní účastníci vrcholových zkoušek 

pro psy, většina je rozhodčími z výkonu a zkušenými chovateli. Blíže se vám představí na táboře.  
 

Bohuslav Mužák - skupina ohařů, příprava na zkoušky  

Jan Kopřiva - skupina ohařů, příprava na zkoušky  
Kateřina Benediktová – skupina ostatních plemen, příprava na zkoušky 

Klára Bubeníková – – skupina ostatních plemen, příprava na zkoušky 

Pavel Blaška - skupina ohařů, příprava na zkoušky 
Pavla Mičulková – skupina ohařů, příprava na zkoušky 

Viktor Veselý – skupina ohařů, příprava na zkoušky 

Zuzana Veselá – skupina ohařů, příprava na zkoušky 
 

Honzík Kopřiva, František Vachtl – technická podpora a pomoc 

 
MVDr. Věra Moravská – veterinární dozor 

 

Změny možné s ohledem na sestavení konkrétních skupin. 

Speciální soutěž: překvapení na táboře (vyhlášena na nástupu), na konci tábora bude vyhlášena soutěž „o skokana tábora a skupiny“, 

předány účastnické listy a diplomy + drobné ceny od sponzorů. 

Stravování: plná penze zajištěna v jídelně areálu. Pokud máte dietetická omezení, uveďte prosím do přihlášky. 
Tácky a jiné potřeby k táboráku zajištěny. Možnost pití čepovaného piva či limonády. Vhodná vlastní skleněná nádoba (nebo 

budete mít kelímek ).…. Vítaný dobrovolný příspěvek na pivo a limo do kasičky… 

Seznam důležitých věcí:  

Pro pejska: s sebou dle úrovně výcviku aportovací kozlík (začátečníci cca 0,5 kg dřevenou činku), přepínací vodítko, obojek, 

stopovačku. Dále barvářský obojek (malá plemena, ohaři pokročilí -  příprava na BZ, LZ), barvářský řemen (možno i stopovačka, 

alespoň 5 metrů dlouhá), vypouštěcí šňůru na vlečky (nácvik na PZ). Pro nácvik na výstavy předváděcí vodítko. Doporučujeme ručník 
a šampon na pejska. Pinzetu na klíšťata. Deku. Ideální přepravka pro odpočinek na pokoji! Obojky, vodítka či další potřeby bude 

možné zakoupit na místě. V případě zájmu napište prosím do poznámky na přihlášku. 

Pro páníčky vhodné oblečení do terénu, holinky a pláštěnku, pokrývku hlavy, plavky, repelent. Nůž. Pro čepování nápojů vlastní 
nádobu. Papír, tužku, zkušební řád. Hudební nástroje. Skládací židličku. Tekuté „kolky“ či jiné pochutiny k večernímu posezení dle 

volby .  

 

A hlavně dobrou náladu!!!! 


