
I. ZIMNÍ   VÝCVIKOVÝ    TÁBOR 
 

  ZKO 434 – Březenecká 
 

 
� 02.02. – 09.02.2014 (jarní prázdniny našeho okresu)  
     (od nedělního odpoledne 02.09. do nedělního oběda 09.02.2014.) 
� Horský hotel Lesná - budova B (informace na tel. 724727230) 
� náplň tábora:   

- pobyt na horách spojený se zimními aktivitami  
- příprava na lavinové zkoušky (speciály a poslušnosti) 
- pro zájemce běžkové lyžování v místě a sjezdovka cca 5 km (Pyšná, Svahová) 
- večer společenské hry, povídání a je možné i cvičení poslušnosti (ladění) na 

sále 
� ubytování ve 3 – 6 lůžkových pokojích, společné sociální zařízení 
� psi jsou ubytováni ve společném prostoru (sál) v kenelkách  
� k dispozici plně vybavená kuchyně (úklid kuchyně; včetně nádobí apod. si 

zajišťujeme sami – dle připraveného rozpisu služeb) 
� v prostoru chaty se pohybujeme pouze v domácí obuvi !!! 
� stravování : 

- snídaně a večeře z vlastních zdrojů  
- obědy buď také z vlastních zdrojů,  nebo je možnost zajistit společné 

stravování v hotelu vzdáleném cca 500m  
- jako vždy zajistíme (je v ceně pobytu) bramboráky, pečená kuřecí stehna, 

palačinky a tousty (zapečené v troubě) 
� na závěr tábora pro zájemce uspořádáme lavinové zkoušky dle NZŘ SZBK ČR 
� za organizaci výcviku zodpovídá:   Jarka Machulková 
� za organizaci pobytu a společných večeří zodpovídají:   Petra Černá, Jiřinka 

Kleinmannová 
� výcvikový harmonogram sestavíme v neděli 02.02.2014 dle požadavků účastníků 
� cena pobytu: 

- 2100,00 Kč dospělá osoba 
- 1050,00 Kč dítě do 15 let 
-   500,00 Kč poplatek za psa (cvičícího) 
-   200,00 Kč poplatek za doprovod bez psa  

 
                  poplatek slouží k zajištění: 

- pobytu výcvikářů 
- nákladů spojených „s doplňkovým stravováním“ 
- nákladů na pronájem sálu na ubytování psů 

 
� uzávěrka přihlášek je 30.11.2013 a zároveň s podáním přihlášky je třeba uhradit 

zálohu ve výši 1.000,00 Kč, doplatek je splatný v den nástupu 
 

� v případě storna pobytu přihlášeného účastníka:  
do 15.01.2014 záloha je vratná v plné výši 1.000,00Kč 
později vrátíme 500,00 Kč 
 

� Přihlášku spolu se zálohou pošlete na adresu Petra Černá, Smetanova 279, 
Spořice 431 01 nebo můžete obojí předat osobně! 

 
 
 
 
 
 



 

Přihláška na pobyt Lesná – únor 2014 
 
 
 
jméno a příjmení: 
 
jméno psa: 
 
mám zájem o složení zkoušky ZLP 1:      ano                    ne 
 
mám zájem o zabezpečení obědu v Hotelu Lesná:         ano      ne 
 
záloha uhrazena dne:  
 
 
Souhlasím s podmínkami uvedenými v propozicích pobytu: 
 
 
 dne:                                                                                             podpis: 
 
 
 
 


