Informace VÝCVIKOVÉMU VÍKENDU – Příprava na LZ a BZ

Bydlení s plnou penzí máme od pátečního večera zarezervováno v Penzionu Kovářská
(https://penzionkovarska.cz/ ). Kdo by chtěl dorazit dříve, tak není problém. Níže je rozpis pokojů.
Příjezd na hotel je v pátek odpoledne. Počítáme, že my dorazíme kolem šesté. Program začne kolem
20-21hodiny – výkladem zkušebního řádu. Po příjezdu se prosím ubytujte. Po ubytování se v klidu
občerstvěte a povenčete hafany. Prosíme o toleranci vůči ostatním návštěvníkům Penzionu a zajištění
maximální čistoty po psech v obci a okolí! Večeře, oběd a další občerstvení je zajištěno v penzionu.
Večeře bude v pátek kolem 19té hodiny.
Parkování na parkovišti penzionu a v přilehlé ulici. Parkujte inteligentně, ať se tam nacpe co nejvíce
aut a dá se vyjet! Ráno pojedeme všichni společně. Některým z vás, spí psi v autech, takže u
parkování přemýšlejte!!
Na cvičení budeme dojíždět cca 5km. Na oběd se budeme hromadně přesouvat z lesa zpět na
Penzion.
Cvičíme celý víkend, v pondělí a úterý dopoledne. Zvěř a barva je zajištěna.
Na výcvik budete rozděleni do 5 skupin po 4 psech.
Výcvikáři toho víkendu:
Pavel Flener (skupina ostatních plemen – příprava na LZ, BZ, ZVVZ, HZ)
Jan Kopřiva (skupina ohařů – příprava na LZ)
Patrik Šarina (skupina ohařů – příprava na LZ)
Viktor Veselý (skupina ohařů – příprava na LZ)
Zuzana Veselá (skupina ohařů – příprava na LZ)
Honzík Kopřiva (technický pracovník, kapač barev)

Rozpis bydení:
Pokoje
Jména
102 František Dibelka, Zdeňka Mourková
103 Jan Fiala, Martina Fialová
104 Jana Kubešová, Petr Kubeša
105 Miroslav Kubát, Jitka Kubátová
106 Milan Touš, Michal Burian
107 Dana Moralesová, Alexanra Kalinová

202 Eliška Havlová, Sylva Veličová, Lenka Bejčková
203 Patrik Šarina, Zdeněk Žáček, Jan Kopřiva ml., Jan Kopřiva st.
204 Radek Šikola, Richard Martinec, Karel Kos
205 Dana Marešová, Tomáš Gorgel
206-207

Zuzana Veselá, Viktor Veselý, Pavel Flener, Petra Flenerová

208 Gabriela Homolková

Nezapomeňte: oblečení do terénu, pohorky, holinky, pláštěnku, klobouk či jinou pokrývku hlavy,
repelent, opalovací krém, ručník na psa, dummy či kozlík, stopovačku, barvářský obojek a řemen,
vypouštěcí šňůru na vlečky, dostatek mňamek a mističku na konec barev, hudební nástroje (pokud na
ně umíte ), poznámkový bloček, oblečení do terénu, pamsky.
Doporučujeme: rybářskou židličku, bednu na psa 

Těšíme se …
www.loveckyvycvik.cz

