
PROPOZICE – VÍKENDOVÝ VÝCVIK 
Příprava na zkoušky vloh OHAŘŮa MALÝCH PLEMEN 

 

 
 

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

toto jaro chystají na zkoušky vloh. Výcvik bude probíhat v dobře zazvěřené 

honitbě. Vyskytuje se zde dostatek drobné zvěře – zajíc a bažant. Nachází se tady 

velká pole, kde se psi mohou dostatečně rozběhnout . V případě nedostatku 

divoké zvěře bude k dispozici zvěř vypuštěná. Program výcviku je zaměřen pouze 

na předměty zkoušek vloh, tj. práci před výstřelem. Aportíky nechte doma .  

 
Místo: honitba Kutlíře u Kolína 

 

Datum: 26. – 28. dubna 2019. Příjezd v pátek do 19.00, odjezd v neděli v průběhu 

odpoledne. 

 

Přihlašování: e-mailem od 12. 3.2019 (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: Motel Oseček, v 2- 4lůžkových s vlastním sociálním zařízením na pokoji, 

lůžkoviny zajištěny. V Motelu máme k dispozici salónek a stravování v restauraci. Více 

na www.motel-osecek.cz. Psi budou ubytováni na pokojích. Vzhledem  ke koberci, je 

vhodná přepravka či klec. Pejsci by neměli spát v posteli. Za škody způsobené psem si 

každý ručí sám. Parkování u Motelu. Požadavky na ubytování, doprovodné osoby atd. 

prosím uvádějte do přihlášky.  

 

 

Stravování: Snídaně jsou domluvené v Motelu a jsou v ceně ubytování. Ostatní jídla dle 

dohody a programu jednotlivých výcvikových skupin. Večer posezení, kynologická 

diskuze a zábava.  

http://www.motel-osecek.cz/


Obědy a večeře si účastník hradí sám. Na obědy provedeme společnou rezervaci 

v restauraci poblíž honitby. Večeře dle požadavků, možno v Motelu. 

 

Program:  

 nácvik poslušnosti, vedení psa po poli 

 příprava na samotné zkoušky, nácvik všech disciplín  

 projekce videozáznamů + rozbor 

 teoretické zvládnutí zkušebního řádu 

 společenská kynologická zábava  

 

Výcvik bude započat v pátek večer. Proběhne teorie zkušebního řádu. Teorie jednotlivých 

disciplín zkoušek vloh. V sobotu budou po skupinách probíhat přípravy na jednotlivé 

disciplíny. Sobotní večerní program bude společenské posezení a teoretický výcvik.  

Nedělní dopoledne bude věnováno zkouškám vloh „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 5ti členných skupinách. 

 

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

obojek, stopovačku a pamlsky. Pro páníčky vhodné oblečení do terénu. Doporučujeme 

holinky či pláštěnku. Vzhledem ke kobercům a tomu, že se budeme pohybovat v terénu, 

prosíme o boty na přezutí a hygienické potřeby pro pejsky (hlavně dlouhosrsté).  

 

Cena:   
za výcvik a ubytování jednoho vůdce a jednoho psa od pátečního večera do 

neděle odpoledne         ……3200,-  

za ubytování doprovodné osoby bez psa od pátečního večera do neděle odpoledne

           ……1100,-  

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

odpoledne          ……1200,-  

 

Placeno do konce března na výcviku Zuzce či převodem na účet u České spořitelny: 

2319043319/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte ZV a Vaše jméno a příjmení, VS 

uvádějte Vaše telefonní číslo. Plaťte po potvrzení přihlášky. 

 

   Obědy a večeře si každý účastník hradí sám. 

 

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

uklízet výkaly svého psa v areálu Motelu. Zodpovídá za to, že jeho pes nebude rušit 

ostatní déle trvajícím štěkotem nebo vytím v denních i nočních hodinách. Účastnici 

budou na akci přijímáni podle pořadí došlých přihlášek. Kapacita je omezená počtem 20-

ti psů (15ohařů a 5 malých plemen). V případě nenaplnění kapacity účastníky 

s „mlaďochy“, kteří se chystají na zkoušky vloh, tak lze po dohodě doplnit o účastníky, 

kteří potřebují „dopilovat“ polní práci na vyšší typy zkoušek. 

 

 
 

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

mailto:info@loveckyvycvik.cz

