
Informace VÝCVIKOVÉMU VÍKENDU – Příprava na LZ a BZ  

Bydlení se snídaní máme od čtvrtečního večera rezerované v Hotelu Sv. Hubert. Kdo by chtěl dorazit 

dříve, tak není problém. Kontaktujte recepci Hotelu.  Níže je rozpis pokojů.Příjezd na hotel je ve 

čtvrtek odpoledne. Počítáme, že my dorazíme kolem šesté. Program začne kolem 20té hodiny – 

výkladem zkušebního řádu. Po příjezdu se prosím ubytujte. Po ubytování se v klidu občerstvěte a 

povenčete hafany. Prosíme o toleranci vůči ostatním návštěvníkům Hotelu a zajištění maximální 

čistoty po psech v obci a okolí! Na večeři budeme docházet asi 100m pěšky. Posezení s nápoji bude 

večer přímo v hotelu. 

Na cvičení budeme dojíždět cca 14km. Jídlo si každý hradí sám (vyjma snídaně, kterou máme na 

hotelu). Na oběd se budeme hromadně přesouvat z lesa do restaurace, kde budeme mít hotovou 

rezervaci. Večeře bude na Hotelu. Jeden den budeme opékat…Cvičíme v pátek a sobotu celý den a v 

neděli dopoledne. Zvěř a barva je zajištěna. 

Na výcvik budete rozděleni do 4 skupin po 4 psech.  

Výcvikáři toho víkendu: 

Viktor Veselý (skupina ostatních plemen – příprava na LZ, BZ, ZVVZ, HZ) 
Zuzana Veselá (skupina ohařů – příprava na LZ) 
Jan Kopřiva (skupina ohařů – příprava na LZ) 
Honzík Kopřiva (technický pracovník, kapač barev) 
 
Rozpis bydení: 

Pokoje Kapacita Obsazení Pes Poznámka 

1 2 Veličová, Velič 1   

2 2 Vrábelová, Vrábel 1 dorazí v pátek 

3 2  Kubát, Kubátová 0   

4 2 Štěpánková, Dudáčková 1   

5 2  Bednařík, Novelinka 2   

6 3 Vachtl, Šarina, Češka 1   

7 3  Kokrdová, doprovod 0 Dudáčková dorazí v pátek 

8 3  Schmarcová, Schmarc 1 Schmarc do soboty 

9 3 Žáček, Forstová 2   

10 4 Kopřiva, Kopřiva, Dufek 0   

11 4 Veselá, Veselý 0   

 
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, slunečník, bednu na psa  

Těšíme se … 
www.loveckyvycvik.cz 


