
KLUB BELGICKÝCH OVČÁKŮ V ČESKÝCH ZEMÍCH 
pořádá 

VÝCVIKOVÝ „MAXIVÍKEND“ 

(4. ročník) 

datum:  10. 8. – 14. 8. 2014 
 

kde: ZKO Letohrad 
 

kapacita: 25 cvičících týmů 
 

náplň: poslušnosti, obrany (pro případné zájemce i stopy) 
instruktor: Ondřej Lodinský 
figurant: Ondřej Lodinský  
 
sejdeme se přímo v areálu ZKO 10. 8. 2014 v 15:00 
 
Ubytování: přímo v areálu ZKO v klubovně v 1. patře – společná „ložnice“, omezená 
kapacita (cca 16 míst) (bez psů!, psi mohou být v kennelách v přízemí klubovny, k 
dispozici jsou i odkládací kotce (omezené množství)), ubytování ve vlastních stanech v 
areálu ZKO, či v penzionech přímo v Letohradě 
 - cena za ubytování za celý tábor činí 300,- na osobu! 
 - pokud účastník nebude ubytovaný přímo v ZKO bude mu účtováno 24,- na den 
za používání areálu a překážek 
   
 
Stravování: snídaně, svačiny – každý sám, k dispozici bude vybavená kuchyňka 
(mirkovlnka, varná konvice, sporák, 2 lednice) 
  obědy (případně večeře) – možnost dovozu či dojití si, hospůdka vzdálená 
cca 2km 
 
S sebou: vodítko, postroj a vodítko na obranu, odměny (pamlsky, hračky) …zkrátka 
běžnou výcvikovou výbavu  

    a na stopy hodně pamlsků 

!dobrá nálada a trpělivost s Vašimi pejsky je v „povinné výbavě“ :-) ! 
Bude se cvičit pomocí pozitivní motivace! 

 

 
 
 
 
 
 
 



Cena za výcvik: 
člen klubu KCHBO 

První pes: 975,-       Druhý pes: 925,- 
V ceně jsou 4x obrany (tj. 8 „kol“), teorie a Ondrova metodika poslušnosti, praxe 
poslušnosti! 
Možnost i individuální domluvy (například pouze obrany atd.)  
 
    
    

nečlen klubu KCHBO 
 První pes: 1275,-       Druhý pes: 1025,- 
 
V ceně jsou 4x obrany (tj. 8 „kol“), teorie a Ondrova metodika poslušnosti, praxe 
poslušnosti! 
Možnost i individuální domluvy (například pouze obrany atd.) 
 
 
platbu (nezapomeňtě připočítat 300,- za ubytování) posílejte POUZE složenkou typu C přímo 
organizátorovi: 
Lenka Krejčová 
Struha 790 
Vamberk  
517 54 
 
DOPORUČUJI ZAPLATIT A PŘIHLÁSIT SE CO NEJDŘÍVE, ZÁJEM JE VELIKÝ v případě 
většího zájmu než je maximální počet (25 týmů) mají přednost ti, kteří budou mít zaplaceno 
dříve! 
 
V případě jakýchkoliv nejasností, nebo dotazů kontaktujte Lenku Krejčovou (lenacek@seznam.cz) 
 
Přihlášky posílejte nejpozději do  1. 8. 2014 
  na lenacek@seznam.cz 
  
(o volných místech budete průběžně informování na webu klubu KCHBO) 
    
V areálu  je každý povinen po svém pejskovi uklízet! 
 
Pořadatel akce nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, ani za úhyn 
nebo ztrátu psa. 
Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. 
Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem dle §6 odst.3 
písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči. a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění vet.zák.. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou 
vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) 
veterinárního zákona. 
Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k 
vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. 


