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Informace ohledně příjezdu: 

Příjezd do areálu Zámku v Kostelci nad Černými lesy si naplánujte v průběhu nedělního odpoledne. Cca od 

15-di hodin.. Začínáme večeří, která bude kolem sedmé hodiny. Po příjezdu se pokuste najít někoho 

z instruktorů – jmenovitě Zuzku, Fandu či Viktora a ti vás ubytují. Co se bydlení týká, tak v přiloženém 

samostatném pdf. je uvedeno, kdo s kým spí. Možno na místě doladit a změnit. Bydlení jsme se snažili 

udělat tak, abyste si vyhovovali, tj. pokud by byl jakýkoli problém, tak dejte vědět. 

Po večeři bude posezení a společné info o tom, co nás čeká v následujících dnech + představení 

instruktorů… 

 

Aktuální rozdělení instruktorů pro jednotlivé skupiny: 

 

Pavel Blaška - skupina ohařů, příprava na PZ, SVP příp. úvod do LZ (+ VIII:FCI) - pokročilí 

Klára Bubeníková – skupina ostatních plemen 

Štěpánka Kolářová- skupina ohařů, příprava na ZV, aporty začátečníci 

Jan Kopřiva - skupina ohařů, příprava na PZ, aporty mírně pokročilí 

Radek Dufek - skupina ohařů, příprava na vyšší typy zkoušek, pokročilí 

Zuzana Veselá – skupina ohařů, příprava na vyšší typy zkoušek - začátečníci a mírně pokročilí 

Viktor Veselý – skupina ohařů, příprava na ZV, PZ příp.SVP - mírně pokročilí 

František Vachtl – technický asistent 

Honzík Kopřiva – technický asistent 

 

Změny možné s ohledem na sestavení konkrétních skupin. 

 

 

Co nezapomenout! 

Doma nenechte: očkovací průkaz, repelent, plavky, ručník pro psa, píšťalku, nádobu na vodu pro pejska i 

pro vás po dobu cvičení, pytlíky na psí exkrementy, vodítko a barvářský řemen + obojek, kozlík či dummy, 

mističku na mlsky na konec barev … 

Dále pokrývku hlavy, holinky, pláštěnky, nádobu na pití - půllitr, hrnky na kávu, skládací židličku k ohni, 

tekuté kolky, pochutiny na grilování a jiné dobroty k ohni, hudební nástroje a dobrou náladu! 

Důležité: bydlíme v prostorách internátu v předzámčí, nutné dodržovat čistotu na pokojích a 

v interiérech i exteriérech zámku.  

 

Výbava areálu 

V areálu je lednička, mrazák a kuchyňka (možno uskladnit potraviny atd.). Jídlo je zajištěno v jídelně 

formou plné penze. 

 

!!Důležité pro táborovou tombolu!! 

S sebou nezapomeňte zabalit nějakou drobnost/drobnosti do táborové tomboly.  

 

Ve čtvrtek bude volný den, bude vzdělávací program a můžeme se těšit na tombolu a táborovou výstavu . 

Pejsci budou odpočívat. 

 

Odjezd: 

Odjezd bude v neděli po snídani.  

 

 

Těšíme se na Vás….  

http://www.loveckyvycvik.cz/

