
Jarní výcvikový pobyt  

 

pořádaný chovatelskou stanicí Chlupaté štěstí společně s dlouholetou výcvikářkou Jiřinkou 

Kantorovou!!! 

 

Termín:  18.6. 2020 – 21.6. 2020 

Místo konání: rekreační středisko Osika 

http://www.chatyosika.cz/  

Ubytování:  

v chatkách. Lůžkoviny je možné zapůjčit za poplatek nebo si je přivézt. Sociální zařízení společné, 

sprchy na žetony. Chatky jsou vybaveny kuchyňkou a ledničkou. Možnost použití pračky či sušičky za 

poplatek. V chatkách jsou přímotopy, v případě chladnějšího počasí možno využít, spotřebovaná 

elektřina se doplácí při ukončení pobytu. Každá část chaty má svůj vlastní odečet.  

 

Stravování: plná penze - začíná snídaní 19.6. a končí obědem 21.6. a vyhlášením výsledků OVVR 

 

Z pobytu budou vyloučeny háravé feny a nemocní psi.  

  

Pro psa si vezměte s sebou potravu na jakou je zvyklý. Průkaz původu, očkovací průkaz ( Pet pas), 

misky, pelech, vodítko a obojek, píšťalku,pokud máte, tak stopovací vodítko, aport na jaký je zvyklý, 

hračku, pamlsky a pro sebe spousta dobré nálady ( dle zálib – kytara, kolo, karty, míč...) Doporučujeme 

spací pytel na spaní a na pokrytí postele deku, v případě,že by vám na postel vlezl pes. Dále určitě 

nezapomeňte teplé oblečení, pláštěnky, holíny, výcvik probíhá za každého počasí.  

 

Pobyt je zaměřen na přípravu psíků na OVVR, socializaci psů ve smečce, zlepšení základní 

poslušnosti a ovladatelnosti, seznámení se zvěří. Budete seznámeni s přípravou psa na výstavu a 

ukážeme si výstavní úpravu psa a výstavní postoj. Bude možné si zakoupit výcvikové pomůcky.  

Pokročilejší psi se budou připravovat na vyšší lovecké zkoušky!  

 

Pobyt bude zakončen zkouškami OVVR dne 21.6.   

 

CENA NEZAHRNUJE poplatek za OVVR – pro členy klubu KCHLS 400Kč , pro nečleny KCHLS 800Kč. 

OVVR je možné přihlásit a zaplatit v průběhu pobytu.  

 

Výcvik začíná v čtvrtek v 16h  

 

Cena za dospělou osobu: 1 850Kč  

Cena zahrnuje ubytování, parkování, plnou penzi, rekreační poplatek, poplatek za psa  

 

Cena za výcvik 1 600Kč/ 1 pes, druhý pes účastnící se výcviku za částku 600Kč.  

 

Stornovací poplatky:  

45 dnů před konáním tábora – 25% ceny 

44 -25 dnů před konáním tábora – 50% ceny 

24-5 dnů před konáním tábora – 75 % ceny 

4 – 0 před konáním tábora včetně jeho průběhu 100% ceny 

 

 

http://www.chatyosika.cz/


Vzhledem k menšímu počtu chatek není možné pobyt zkrátit ( pouze bez nároku na vrácení peněz) a 

každá ubytovací jednotka musí být obsazena minimálně 2 osobami. WIFI v okolí hospůdky. 

 
Parkování na parkovišti zdarma, u chatek se neparkuje. V hospůdce točené pivo, limo, čaj, káva, 
alkohol dle nabídky, drobné pochutiny, pizza, hranolky, párek v rohlíku... 

 

Děti do 2 let: zdarma 

Děti od 2 – 10 let: 1200Kč 

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo emailem společně s kopií dokladu o zaplacení (platba na adresu 

nebo na vyžádání na účet). Bez dokladu o zaplacení nemůže být přihláška akceptována.  

 

Uzávěrka přihlášek 28.2.2020 

(pozor, omezená kapacita míst, naplněním kapacity končí možnost se přihlásit na pobyt) 

Vyplněný formulář zašlete e-mailem nebo poštou, nezapomeňte vyplnit počet osob a psů. 

Srdečně zveme všechny příznivce retrívrů a těšíme se na shledání. 

Doporučujeme  

 

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem, nebo za ztrátu psa.  
 

S chovatelským pozdravem Iva Maříková, chovatelská stanice Chlupaté štěstí a dlouholetá výcvikářka 

Jiřinka Kantorová 

Iva Maříková 

Sedlo 1 

378 33 Nová Bystřice 

chlupatestesti@chlupatestesti.cz 

Tel. 773 232727 

 

 


