
Letní výcvikový tábor
výcviková i rodinná dovolená

26.6. - 2.7.2021

Místo konání:

Rekreační středisko Lučkovice v jižních

Čechách, které najdete uprostřed lesů, mezi

obcemi Mirotice a Blatná. 

Program:

sobota: příjezd a seznámení

neděle – čtvrtek: výcvik a výlety do okolí

pátek: rozloučení a odjezd

Tábor je zaměřen na teoretický i praktický výcvik poslušnosti, stop, socializaci, řešení problémů,

nácvik výstav, svodu, bonitace a procházek do okolí

Platby:

Dospělá osoba: Dítě do 12 let: 

ubytování: 300 kč/noc ubytování: 200 kč/noc

plná penze: 330 kč/den plná penze: 260 kč/den

polopenze: 210 kč/den polopenze: 165 kč/den

dítě do 3 let bez nároku na stravu:

zdarma

Poplatek za výcvik   psa  :    1.800 kč/pes



Co nezapomenout s sebou:

Pro pejska: očkovací průkaz s platnou vakcinací psinky a vztekliny, pamlsky, stopovací vodítko, 

řetízkový obojek (stopovací postroj), cedulku a předměty na stopu (pokud už máte zkušenosti se 

stopami), vodítko na poslušnost, balónek, peška nebo jinou oblíbenou hračku, dostatečné množství 

pamlsků, pro všechny případy košík, sáčky napsí exkrementy, výstavní vodítko

Pro psy ubytované na pokoji doporučuji vzít přepravní box nebo klec. Minimálně však podložku pod 

psa, aby neležel na posteli.

Pro páníčka: pevná obuv, gumáky a dobrou náladu

Popis cesty:

Nejezděte do vesnice Lučkovice. Ve vesnici Myštice (okres Strakonice) odbočte u rybníka Labuť 

směrem na vesnici Lom a po 2 km je u silnice ukazatel na odbočku do RZ Lučkovice.

GPS: 49°26'14.835"N, 13°58'45.826"E 

web: http://www.pobytyprodeti.cz/detail.php?ID=20

Prosím o uhrazení zálohy 500 kč/pes na účet č.: 1013427323/6100 do týdne od odeslání přihlášky,

jinak bude přihláška stornována.

V případě zrušení akce z důvodu vládních nařízení bude záloha v plné výši vrácena.

Kontakt pro více informací a zasílání přihlášek:

Lenka Řačáková

tel: 734 318797

email: L.racakova@centrum.cz



Přihláška na výcvikový tábor 26.6.-3.7.2021

Jméno účastníka Datum 
narození

Adresa Tel./email Strava plná 
penze/polopenze
/bez stravy

Jméno psa (včetně 
chovatelské stanice)

Datum narození Plemeno Co bych chtěl/a psa/sebe na táboře 
naučit

V ...........................dne ..................... podpis ...........................
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