
Hovawart klub ČR, o.s. 
 

pořádá 
 

LVT Švábov 
http://hotel-harmonie.webnode.cz/ 

 
 

zaměřený na socializaci, výchovu, výcvik, svody, bonitac e a 
výstavy 

 
 
 

 
 

 
 
 
Termín: od 13.7. do 20.7.2013 
(začátek v sobotu večeří, konec v sobotu snídaní (popř. obědem) – 7 nocí) 
 
 



Poloha:  
Hotel leží v krásném prostředí Jihlavských vrchů nedaleko Javořice, nejvyššího bodu 
Vysočiny. 
 
Vybavení a služby:  
Hotel Harmonie je vybaven 2, 3 a 4 lůžkovými pokoji (každý se sprchou, WC, 
balkónem). Dále je v hotelu sauna a posilovna, dva rybníky pro rybolov, velké 
fotbalové hřiště, tenisový kurt, cvičiště pro psy. Celková kapacita hotelu je 90 lůžek. 
 
Náplň tábora:  
Věnovat se Vám budou: Mirek Pospíšil , Honza Ságner (obrany), Blanka Brázdová , 
Hanka Jemelková , Tereza Mulačová a Hanka Vendlerová 
 
Zkoušky: proběhnou dle zájmu účastníků (v plánu jsou zkoušky KJ ČR Brno a dle 
MZŘ IPO) 
 
 

 



 
Cena za pobyt:  
Ubytování + polopenze(dospělí) : 440,- Kč/den, celkem: ...........................3.080,- Kč 
Ubytování + plná penze : 510,- Kč/den, celkem: ………………..................3.570,- Kč 
Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. 
Pes(za výcvik) …………………………………............................................. 1.600,- Kč 
Druhý pes (jednoho psovoda) .................................................................... 1.600,- Kč 
 
Stravování:  
Možnost výběru ze dvou variant: polopenze a plná penze (plná penze bude možná v 
případě, že bude zájem min.20 účastníků). Snídaně formou bufetu. 
 
Z důvodu malé kapacity budou přihlášení jednotlivci umisťováni do pokojů společně s 
ohledem na snášenlivost psů. 
 
V areálu nejsou k dispozici odkládací kotce, psi mohou být ubytovaní na pokojích. 
 
Přihláška a způsob úhrady: 
Rezervaci a následně přihlášku zasílejte spolu s potvrzením o zaplacení zálohy a 
výcviku na email: 
brazdova@hovawart.cz 
 
Po potvrzení rezervace zaplaťte zálohu ve výši 2.000,- Kč/osoba a 1.600,- Kč/pes do 
1 týdne po obdržení potvrzení. Po tomto termínu se rezervace ruší. 
Zbývající částku za pobyt zašlete do 31.5.2013 
 
Úhradu provádějte převodem na účet: 
Číslo účtu: 135 455 176 / 0300 

¨ 

 

 

Nezapomeňte na platný očkovací průkaz svého psa! 
 
 
 
Storno poplatky: 
Storno poplatek činí 100% ve výši zaplacené zálohy. 
Po 1.6.2013 činí storno poplatek 80% z celkové částky. 


