
ZKO Písek Vás srdečně zve na Letní výcvikový tábor 2012, který se bude konat ve 

dnech 4. 7. – 8. 7. 2012 v autokempinku Křivonoska u Hluboké nad Vltavou 

 

Těšit se můžete na každodenní trénink obran a poslušností, figurovat bude 

svazový figurant Vlastimil Křeček 

V případě zájmu možno výcvik rozšířit o stopy nebo speciální pachové práce pro 

malá plemena 

5. 7. 2012 proběhne v odpoledních hodinách seminář s rozhodčí Mgr. Danou 

Havlovou na téma „Nejčastější chyby psovodů na poslušnosti a metodika 

posuzování poslušnosti podle NZŘ, IPO a ZŘ KJ Brno“ 

 

Autokempink Křivonoska se nachází v klidném prostředí lesů u rybníka 

Křivonoska, dva kilometry od Hluboké nad Vltavou – http://www.krivonoska.cz 

Ubytování bude zajištěno v chatkách vedle lesa (pro pohodlné venčení) a poblíž 

místní hospůdky. Na výběr máte ze dvou typů chatek: 

 dvoulůžková (bez vody a lednice) 

 čtyřlůžková (se studenou vodou a lednicí) 

Psi mohou být ubytování s Vámi v chatce – bez příplatku 

Parkování aut je možné vedle chatek 

  

http://www.krivonoska.cz/


Příjezd: 4. 7. 2012 odpoledne (večeře v ceně) 

Odjezd: 8. 7. 2012 po obědě 

Cena tábora (jeden psovod + jeden cvičící pes):  

 dvoulůžková chata: 3450,- Kč 

 čtyřlůžková chata: 3650,- Kč 

Další cvičící pes jednoho psovoda: 700,- Kč 

Necvičící pes: zdarma 

Účastník bez psa:  

 dvoulůžková chata: 2750,- Kč (dítě 1790,- Kč) 

 čtyřlůžková chata: 2950,- Kč (dítě 1880,- Kč) 

V případě neúplného obsazení chatek se nedoplácí za neobsazená lůžka 

Cena tábora je konečná. V ceně je zahrnuto: 

 ubytování  

 pobytová taxa 

 parkování auta v areálu 

 výcvik  

 seminář s Mgr. Danou 

Havlovou 

 plná penze v místní 

hospůdce 

 

Kapacita tábora je omezena!  

Přihlášky proto posílejte včas a řádně vyplněné. Podmínkou přijetí přihlášky je 

zaplacení zálohy ve výši 1000,- Kč, a to nejpozději do 19. 5. 2012. Celou částku 

je nutné doplatit nejpozději do 30. 6. 2012. 

Přihlášky můžete zasílat na e-mail rendik@centrum.cz nebo poštou na adresu: 

Renata Voldánová, Třebkov 25, 397 01 Písek 

Veškeré poplatky je možné zasílat složenkou typu C na výše uvedenou adresu 

nebo převodem na číslo účtu 190214498/0300, variabilní symbol: 47872012, do 

zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení 

Případné dotazy můžete psát na výše uvedenou mailovou adresu nebo volat na 

číslo 723 412 331 (Pavla Ježková) nebo 721 941 739 (Renata Voldánová) 

mailto:rendik@centrum.cz

