
Informace k VÝCVIKOVÉMU VÍKENDU – Příprava na ZV Kutlíře u Kolína 

 

Bydlení na Motelu máme zajištěné od pátku do neděle tj. na dvě noci. Na pokoje jsme se Vás snažili 

dát tak, aby ti, co jedou s doprovodem, byli na 2lůžáku a ostatní jsou po 1-4 na pokojích. Pokoje mají 

svou sociálku. Možno doladit ještě na místě. Seznam naleznete níže na další straně. Po příjezdu se 

nahlaste personálu. Seznam, kdo kde je ubytovaný mají k dispozici. 

Mimo snídaně si stravu každý zajišťuje a platí sám. Na oběd se buď vrátíme na Motel, nebo se najíme 

v restauraci poblíž pole, kde máme zamluvená místa. 

Příjezd na Motel je v pátek odpoledne kolem cca 17té hodiny. Po příjezdu se nahlaste personálu a 

ubytujte se. Po ubytování se v klidu občerstvěte a vyvenčete hafany. Prosíme o toleranci vůči 

ostatním návštěvníkům Motelu a zajištění maximální čistoty po psech v Motelu i v okolí! Prosíme, 

abyste nenechávali psy volně běhat kolem Motelu a nevenčili je na upravených travnatých plochách 

v blízkém okolí. Na procházku se dá jít pohodlně přes „silnici“ či bokem od Motelu. Program začne 

kolem 20té hodiny – výkladem zkušebního řádu. 

Na cvičení budeme dojíždět cca 12km auty. Cvičíme v sobotu celý den a v neděli dopoledne. V sobotu 

budeme trénovat a v neděli proběhnou zkoušky „na nečisto“. Vše ukončíme pozdějším obědem. Na 

výcvik budete rozděleni do 4 skupin po 5ti psech. Výcvik probíhá dle vedení instruktora každé 

skupiny. 

Zvěře je na polích dostatek …uvidíme co počasí…snad tam vydrží. Pokud by nebyla, tak máme s sebou 

zvěř na vypouštění. Jinak vše organizační proběhne v pátek večer na teoretické přípravě. 

Instruktoři toho víkendu: 

Viktor Veselý (skupina ostatních plemen) 
Radek Dufek (skupina ohařů) 
Sláva Mužák (skupina ohařů) 
Jan Kopřiva (skupina ohařů) 
 
Instruktoři se vám představí při pátečním večeru . 
 
Nezapomeňte: oblečení do terénu, pohorky, holinky, pláštěnku, klobouk či jinou pokrývku hlavy, 
obojek, vodítko, příp. stopovačku, píšťalku, ručník na psa, dostatek pamlsků, pytlíky na bobky, dobrou 
náladu, hudební nástroje (pokud na ně umíte ), poznámkový bloček, zkušební řád. 
Nějaká vodítka atd. bude možné zakoupit na místě u Vikotra. 
 
Doporučujeme: rybářskou židličku, bednu na psa  

 

Těšíme se … 

www.loveckyvycvik.cz 

 

http://www.loveckyvycvik.cz/


Pokoje 
     osoby poč.psů poč. lůžek č. pokoje umístění kapacita pokoje 

Petr Hořejší, Peter Fabík, Patrik Šarina, Luboš 
Novelinka 4 4 4 1. patro 4 

Monika Boháčová, Karel Boháč 2 2 5 1. patro 3 

Irena Dorozalová, Jana Matessová, Irena 
Mejtská 3 3 6 1. patro 4 

Romana Zelenková, Dana Marešová 2 2 7 1. patro 3 

Petr Kvašňovský, Veronika Veselá 2 2 8 1. patro 4 

Jitka Kubátová, Miroslav Kubát 2 2 9 1. patro 3 

Marcela Vlčková, Michal Vlček 1 2 10 1. patro 2 

Iveta Kokrdová, Marek 1 2 11 1. patro 2 

Tereza Šárová, Radana Štěpánková, Milan 
Touš 2 3 5 2. patro 4 

Lubica Ježová, Libor Jež 1 2 4 2. patro 2 

Jana Kubešová, Petr Kubeša bez psů 2 3 2. patro 2 

Mužák bez psů 1 
2 
(apartmán) 2. patro 2 

Veselý, Dufek (od soboty), Kopřiva bez psů 3 
1 
(apartmán) 2. patro 4 

 


