
LVT Slovenských čuvačů 7. – 14. 8. 2021

Rekreační středisko LUKA
Podhradí nad Dyjí 
67106 okr. Znojmo

Souřadnice tábora:
48°53'42.3"N 15°41'42.6"E

Klub chovatelů slovenských čuvačů v ČR založený v roce 1933, z.s. 

Vás srdečně zve na 

33. ročník letního výcvikového tábora
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Letní výcvikový tábor slovenských čuvačů je tradiční každoroční týdenní pobyt s našimi psími i 
lidskými kamarády plný legrace i ponaučení. Kromě různých forem výcviku, jako jsou kupříkladu 
stopování, poslušnost nebo socializace, je to velmi příjemně strávená dovolená, obohacená o 
předávání si zkušeností mezi sebou i získávání informací od povolanějších. Výcvik je vždy veden 
zkušenými výcvikáři, což nám umožňuje seznámit se vskutku s různými metodami a najít si ten 
správný přístup pro sebe a svého psa. Bohatý program zajišťuje velmi pestrou nabídku různých 
aktivit. Co je ale ze všeho na táboře nejdůležitější pro nás lidi, je zde 24hodinový kontakt s našim 
psím parťákem.

Věnovat se Vám budou 3 špičkoví výcvikáři a celý tým organizátorů. Ti nejdůležitější jsou zde:

Honza Líkař

Se svým prvním psem jsem začal pracovat před jedenácti lety v ZKO 
v Českých Budějovicích. V posledních třech letech se intenzivně 
zabývám trénováním psů. Zúčastnil jsem se několika seminářů, 
víkendových a týdenních výcvikových akcí u pana Jiřího Ščučky, kde 
jsem také absolvoval první dva stupně výcvikové školy Jiří Ščučka - 
Animal Training Academy. 

Těším se na Vás, váš Honza a Coudy.

Věrka Weber

Jsem Věra a u psů se pohybuji bezmála 20 let. Věnuji se hlavně 
sportovní kynologii, především MZŘ, obedienci a neméně i 
klikrtréninku, kterému se věnuji již 7 let. Mám složené jak 
jedničkové, tak trojkové zkoušky, některé opakovaně s různými psy. 
Momentálně se s mým NO chystám na IGP2/3. 

Těším se na Vás, Věrka, Cytron a Ross.

Ilonka Schejbalová

Jsem Ivona, psům se věnuji už nějaký pátek :) Zabýváme se 
sportovní kynologii a začínáme se okrajově zajímat výcviku služební 
kynologie,která nás oba hodně baví. Mám za sebou výcvikářské 
zkoušky v ZKO Jaroměř kde jsem i členem. Mám složené zkoušky z 
NZŘ ZVV1 a dále se věnuji MZŘ, kde se plně připravujeme na IGP. 
Do budoucna bychom se chtěli věnovat služební kynologii. 

Těším se na Vás, Ivča a Dargo.
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Ubytování 

Je zajištěno v rekreačním středisku RS Luka Podhradí nad Dyjí www.rsluka.cz ve dvou až čtyř 
lůžkových chatkách s terasou, nebo v pokojích umístěných v hlavní budově (1-4 lůžkové).

Ceník je platný na stránkách kempu http://www.rsluka.cz/?page=cenik

Způsob ubytování osoba / noc děti do 3-ti let děti do 12-ti let

2-3 lůžkové chatky
1 os. 275,- Kč
2-3 os. 225,- Kč

Zdarma,
bez nároku na lůžko

50% z ceny

3-4 lůžkové chatky
1 os. 275,- Kč
2-4 os. 225,- Kč

Zdarma,
bez nároku na lůžko

50% z ceny

pokoje bez sociálky 295,- Kč
Zdarma,
bez nároku na lůžko

50% z ceny

pokoj s vlastním soc. 
zaříz.

375,- Kč
Zdarma,
bez nároku na lůžko

50% z ceny

zapůjčení lůžkovin 70,- Kč / pobyt

topení 50,- Kč / chatka (pokoj) / den

přistýlka 50,- Kč / den

Pobyty v měsících červenec a srpen jsou možné jen od soboty do soboty s plnou penzí.

Strava cena za osobu dítě do 12-ti let

Plná penze 255,- Kč 130,- Kč

parkování přímo v areálu ZDARMA

Táborové poplatky na akcích pořádaných KCHSČ: 

500,- Kč organizační poplatek za člena a jeho dospělé rodinné příslušníky

1000,- Kč organizační poplatek za nečlena

200,- Kč organizační poplatek za dítě do 15 let člena

400,- Kč organizační poplatek za dítě do 15 let nečlena
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Přihláška:

https://form.jotform.com/203293517529358

Záloha:

2000,- dospělá osoba

1000,- dítě do 12 let

Zálohu zaplaťte na účet KCHSČ

Číslo účtu:  2000248080/2010

Variabilní symbol: 3004 

Do zprávy příjemci uveďte prosím:  LVT 2021 a příjmení uvedené na přihlášce!

Přihláška bude závazně akceptována po uhrazení zálohy.

Uzávěrka přihlášek je do naplnění kapacity.

Záloha vám bude po příjezdu odečtena od ceny pobytu. Pobyt a táborové poplatky se hradí při 
příjezdu.

Storno rezervace ubytování 30 dnů před nástupem Vám bude odečteno 40% ze zálohy na LVT, 14 dní 
před nástupem Vám bude odečteno 70% ze zálohy na LVT.

Podrobné informace k rozdělení ubytování, příjezdu, pobytu a seznam co s sebou, obdržíte cca 14 dní 
před nástupem v e-mailové zprávě.

Těšíme se na Vás � �
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