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Informace ohledně příjezdu: 

Příjezd do areálu RZ Lučkovice si naplánujte v průběhu sobotního odpoledne ideálně kolem čtvrté/páté 

hodiny. Střídáme dětský tábor, tak ať už máme volno. Večeře bude kolem sedmé hodiny. Po příjezdu 

se pokuste najít Zuzku – ta vás ubytuje. Co se bydlení týká, tak chatky jsou po většinou po dvou/čtyřech. 

Níže je uvedeno, kdo s kým spí … možno na místě doladit a změnit. Bydlení jsme se snažili udělat tak, 

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

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

 

Aktuální rozdělení instruktorů pro jednotlivé skupiny:  

Pavel Blaška - skupina ohařů, příprava podzimní zkoušky, pokročilí 

Klára Bubeníková – skupina ostatních plemen, příprava na zkoušky 

Petra Golinovská - skupina mix, příprava na zkoušky 

Petra Janíková + Gonzalo García – skupina ohařů, příprava na zkoušky vloh 

Jan Kopřiva - skupina ohařů, příprava na na vyšší typy zkoušek, mírně pokročilí 

Honzík Kopřiva – technický asistent 

Nela Kopřivová – technický asistent 

Patrik Šarina - skupina ohařů, příprava na podzimní zkoušky, začtečníci 

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

Viktor Veselý – - skupina ohařů, příprava na na vyšší typy zkoušek, pokročilí 

 

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, píšťalku, vodítko a barvářský řemen + obojek, kozlík či 

dummy, mističku na mlsky na konec barev … 

Dále 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! 

 

 

Výbava areálu 

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

formou plné penze. 

 

!!Důležité!!! 

Vzhledem k vládním nařízením prosím o očkování 

na COVID, negativní test nebo čestné prohlášení. 

Bude řešeno při příjezdu. Díky!!!! 
 

 

Pro táborovou tombolu 

S sebou nezapomeňte zabalit něco do táborové tomboly, která proběhne ve středu.  

 

Jinak ve středu bude přednáška, užijeme si opět trochu srandy při táborové výstavě a večer proběhne 

opékání .  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loveckyvycvik.cz/


Rozdělení chatek 

 

číslo ubytovaní 

A1 Zuzana Veselá, Jana Kubešová, Tereza Šárová 

A2 Milan Touš, Michal Burian 

A3 Adéla Vičlová, Zuzana Staňková 

A4 Karel Kos,  Jan Friedel, Radek Šikola 

A5 Miroslav Kubát, Jitka Kubátová 

A6 Jan Fiala, Patrik Šarina, Zděněk Žáček 

B1 Viktor Veselý, Petr Kubeša, Jan Kopřiva, Jan Kopřiva 

B2 Alexanda Kalinová, Dana Moralesová 

B3 Věra Vtelenská, Pavel Vtelenský, Ema Vtelenská 

B4 Nina Tydlidátová, Jakub Beneš 

B5 Klára Bubeníková,  Oliver Šimonek, Iveta Kokrdová 

B6 Iva Petřinová , Jakub Ďurica 

C1 Kateřina Sibřinová, Romana Zelenková 

C2 Martin Bureš, Marie Bureš 

C3 Irena Mejtská, Sylva Veličová, Radka Štěpánková 

C4 Barbora Uličná, Petr Uličný 

C5 Iveta Sekeráková, Veronika Rusová, Nela Kopřivová 

C6 Richard Martinec, Lenka Pechová, Maxmilián Martinec 

1 Petra Golinovská 

2 Pavel Blaška 

3 Jan Chroust 

4 Věra Forstová 

5 Dana Marešová 

6 Pavel Diblík 

D1 Petra Janíková, Gonzalo García, Karel García 

D2 Petra Marková, Michal Roubal, Sofie Roubalová, Mikuláš Roubal 

D3 Magdaléna Boudníková, Marek Miroslav Boudník, Michaela Boudníková,  Laura Vítů 

 

 

 

 

Těšíme se na Vás….  


