
 

Chcete prožít týden v panenské jihočeské přírodě a přitom se 

aktivně věnovat svému čtyřnohému příteli? Zveme vás na 

výcvikový tábor zaměřený na sportovní kynologii. Náplní 

našeho LVT budou stopy, poslušnosti i obrany v rámci 

zkušebních řádů - NZŘ a IPO. 

Tábor je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak i pro ostřílené 

psovody.  

Vítána jsou nejen klasická pracovní plemena, ale i kříženci a 

psi bez PP. Naši instruktoři mají velké zkušenosti i s méně 

obvyklými plemeny ve sportovní kynologii - např. 

s beaucerony, rotvajlery nebo dobrmany. Společně můžete 

doladit případné nedostatky v poslušnosti, nabízíme možnost 

tréninku cizích stop, vysvětlení nejasností ve výkladu 

zkušebního řádu apod. 

Oplocený areál uprostřed lesů disponuje dvěma oddělenými 

travnatými cvičebními plochami, vybavenými překážkami a 

maketami. Možnost venčení psů v bezprostředním okolí 

v lese. Nedaleko je i krásný rybník, kde se můžete spolu se 

svými pejsky vykoupat. K dispozici Vám je také nová 

restaurace a prostorná společenská místnost, kde lze zakoupit 



po celý den drobné občerstvení a teplé i studené nápoje. 

K večernímu posezení vybízí velká zastřešená veranda před 

restaurací. V případě, že s sebou vezmete i rodinné 

příslušníky, pro vášnivé cyklisty je v okolí síť cyklostezek a pro 

turisty spousta malebných jihočeských památek včetně 

nedalekého Písku. V areálu možnost hry stolního tenisu, 

volejbalu apod. 

 Stopy a poslušnosti povede - 

dlouholetý psovod a výcvikář - držitel 

zlatého odznaku za výcvik, figurant 1. třídy 

MSKS, mnohonásobný účastník MČR a MS 

dobrmanů, MČR belgických ovčáků, MČR 

všech plemen, MS francouzských ovčáků, 

Mistr MSKS 2012, 4 x Mistr ČR dobrmanů, 

složeno bezmála 100 zkoušek z výkonu se 

psy různých plemen.  

 Na obraně se Vám bude věnovat 

vynikající svazový figurant - má 

bohaté zkušenosti v oblasti obrany z 

republikových i mezinárodních akcí, figurant 

MČR různých plemen, figurant MS 

francouzských ovčáků, bonitační figurant, 

taktéž zkušený psovod s řadou složených 

zkoušek, instruktor výcviku a figurant Policie 

ČR a výcvikář v domovské ZKO.  

 



Naši instruktoři jsou velmi zkušení, ochotní Vám se vším 

pomoci a hlavně nikdy nezkazí žádnou legraci!  

Ranč Esadera Zátaví u Písku. 

http://www.rancesadera.wbs.cz/ 

GPS: 49°17´44.17" N,  14°5´55.09" E 

Areál se nachází uprostřed lesů, čtyři kilometry od 

jihočeského Písku, na spojnici mezi obcemi Malé Nepodřice a 

Zátaví. Odbočka v obci Malé Nepodřice u autobusové 

zastávky ze silnice 139 Písek - Strakonice, 1,8 km značená 

cyklostezka č. 1049 Vás dovede polní cestou přímo na místo. 

14. - 21. 8. 2016 - příjezd i odjezd v neděli odpoledne 

v dřevěných jednoduše zařízených chatkách 

vybavených elektrickou zásuvkou a osvětlením, k dispozici 

jsou lůžkoviny (peřina + polštář) i povlečení. Sociální zařízení a 

sprchy jsou společné v centrální budově, zvlášť pro ženy a 

muže. 

Psy je možné umístit do odkládaček v areálu, ponechat v autě 

nebo v chatce - doporučujeme vlastní kenelku, klec, případně 

i vlastní povlečení nebo deku na zakrytí postele. 

5500,- Kč zahrnuje výcvik 1. psa, plnou penzi a 

ubytování. Druhý a další pes ve výcviku platí 1400,- Kč. Začíná 

se v neděli večeří a končí se v neděli obědem. Uzávěrka 

přihlášek včetně zaplacení nevratné zálohy 2 000,- Kč na účet 

číslo: 2800108721/2010  je 30. 4. 2016. Doplatek pobytu je 

nutné uhradit do 30. 6. 2016. Storno poplatek z doplatku činí 

http://www.rancesadera.wbs.cz/


30% a Vaši případnou neúčast je třeba nahlásit co nejdříve! 

V případě zrušení účasti na táboře ve lhůtě kratší než 14 

kalendářních dní před konáním LVT, propadá celá uhrazená 

částka pořadateli k pokrytí vzniklých nákladů! 

stopy, poslušnosti obden, každý den 2 kola obran, 

v případě zájmu možnost tréninku na bonitace, povahové 

testy (např. TAN), výstavy apod. V závěru tábora jsou 

naplánovány zkoušky podle MZŘ (IPO), případně NZŘ. 

Úprava programu možná podle počtu a skladby přihlášených 

psů a zájmu psovodů. 

Na akci budou vpuštěni pouze psi s platným 

očkováním! Doporučujeme psa preventivně ošetřit proti 

blechám a klíšťatům a odčervit. Nezapomeňte s sebou 

očkovací průkaz nebo Pet pass! V případě účasti na zkouškách 

nezapomeňte PP a výkonnostní knížku psa a doklad o Vašem 

členství v některé organizaci patřící pod ČMKU (FCI)! 

Podmínkou účasti je zaplacení pobytu a zaslání vlastnoručně 

podepsané přihlášky. 

V případě dotazů se kdykoliv obracejte na pořadatele, 

všechny Vaše dotazy ráda zodpovím. 

Bc. Denisa Zimová, Hruškové Dvory 370 E, 586 01 Jihlava 

e-mail: denizimova@seznam.cz, 

Tel.: 777 890 137 

mailto:denizimova@seznam.cz


Platbu prosím zasílejte složenkou typu A nebo převodem na 

účet číslo: 2800108721/2010 . Do zprávy pro příjemce prosím 

napište LVT a svoje celé jméno a jako VS uveďte telefonní 

číslo, které jste vyplnili na přihlášce! 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku s kopií dokladu o 

zaplacení prosím posílejte poštou na adresu pořadatele nebo 

naskenovanou spolu s Vaším vlastnoručním podpisem 

emailem. 

 


