
Podrobné propozice ke konání Podzimního výcvikového a relaxačního 
víkendu ve dnech 23. - 28.9.2022 ATC Keramika u Hracholuské přehrady 

 
 

Tyto propozice jsou vypracovány z důvodu hladkého průběhu akce, klidu a pohody. Prosíme, pečlivě 
pročtěte. 

 

Mně, Jarku Sojkovou, najdete v chatce č. 26 – viz mapka chatek ATC Keramika.  

 

Snídaně plánujeme každý samostatně nebo je možno si je předem objednat na recepci kempu.  

Obědy od 12,00 a večeře na 18,00 hodin – časy mohou být upřesněny před začátkem akce. 
  

Nástup všech účastníků v sobotu 24.9. v 10:00 dopoledne před hlavní budovou.  

Tam si řekneme podrobnosti a rozdělení do družstev. 

 

 

                                                           DŮLEŽITÁ  UPOZORNĚNÍ 

 

KAŽDÝ PES MUSÍ MÍT OŠETŘENÍ  PROTI  BLECHÁM  A  KLÍŠŤATŮM. Ideálně potvrzené 
v očkovacím průkazu.  
 

Pobyt se psy v chatách. Snažte se mít pejsky na verandě a nebo v chatě pod dozorem. Pro štěňata si přivezte 
přepravky nebo klece na odložení, když nebudete s nimi, aby nic neokousali a nezničili. Chatky i pokoje 

jsou vybaveny lůžkovinami. Prosíme, přivezte si svoje povlečení na polštář, deku a vaše prostěradlo.  
Také nějaké deky, jako přehozy na postele (hlavně ti, kterým pejsci na postele rádi lezou). 

 

Přitápění – v každé chatě bude přímotop, který můžete používat, když budete potřebovat. Za odebranou 
kWh se při odjezdu bude platit podle aktuálního ceníku ATC Keramika. Mimo mobilheimu č. 35 – tady je 

potřeba přímotop svůj). Doporučuji: ofoťte si stav elektroměru a vodoměru na začátku a na konci pobytu, 
abyste si spotřebu mohli zkontrolovat a nedošlo k dodatečným dohadům. Chceme mít pohodový pobyt.  
 

Placení – při příjezdu na recepci si vás zapíšou a zaplatíte za pobyt (ti, kteří již nezaplatili převodem) 
doplatíte místní poplatky podle ceníku na webu. Místní poplatek za psa se bude platit také na recepci za 
všechny psy, kteří budou bydlet s vámi v chatách. Za pejsky ve vozíkách (odkládačkách venku) se neplatí. 
Při odjezdu ještě doplatíte za spotřebu el. energie a vody – viz web ATC Keramika.  

 

 

KAŽDÝ JE ZODPOVĚDNÝ ZA SVÉHO PSA A ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY, JÍM ZPŮSOBENÉ.  
 

K tréninku a společnému pobytu: 

 

Příjezd většiny účastníků je v pátek 23.9.2022 během dne nebo navečer. Práci v družstvech si budou 

s vámi od soboty plánovat jednotliví výcvikáři.  
Každý den ve 13:30 hod. bude trénink ve výstavním kruhu. 
Končíme ve středu obědem.  
  

 

1. Pro psy je potřeba mít s sebou min. dva obojky a dvě vodítka.  

Pro majitele dlouhosrstých psů, pro případy deštivého počasí nebo pokud se váš pejsek rád koupe, 

přibalte s sebou vysoušeč pro psy (pořádné vysušení psa je prevence nepříjemným zapařeninám). 
Dále  doporučujeme dezinfekci na rány, např. Betadine (koupíte v každé lékárně) a kapky do očí. 
Nějaký podpůrný léčebný prostředek proti průjmu (Smectu, Imodium nebo živočišné uhlí).  
 



2. Účastníkům doporučujeme prostředky na prevenci proti komárům a klíšťatům. Kemp je u 

přehrady. 
 

3. Vezměte si s sebou sáčky na exkrementy Po kempu je mnoho nádob na odpadky, kam lze 
exkrementy v sáčcích odhazovat.  

Náhradní sáčky budeme mít také u sebe.  
 

4. Venčení – pokud možno mimo areál kempu. Když to váš pejsek náhodou nevydrží, prosíme o 
pečlivé uklizení. Současně důrazně doporučujeme přibalit silnou baterku a večer chodit venčit 
s baterkou. Nebudeme se po ránu okolo chatek brodit v hovínkách. Každý bude odpovídat za čistotu 
okolo své chatky a bude uklízet i „cizí“ hovínka,  jelikož zase třeba soused sebere hovínko jeho psa. 

Večer venčíme pouze na vodítku, s ohledem na další účastníky.  

Současně budeme exkrementy uklízet i při venčení mimo areál. Nikde tam po nás nesmí nic zůstat.  

 

Všichni, kteří mají ostřejší psy za ně plně odpovídají a jsou povinni je zabezpečit tak, aby nedošlo 
k úrazu nebo nebezpečné situaci (např. boxy na odložení - klece), když půjdete na oběd nebo budete 
chtít nechat pejsky odpočívat. 
 

VEŠKERÉ  ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI  BUDETE  ŘEŠIT  SE  MNOU – JAROMÍROU 
SOJKOVOU.  VEŠKERÉ  ZÁLEŽITOSTI,  TÝKAJÍCÍ  SE  TRÉNINKŮ SE  SVÝM  TRENÉREM.  

VEŠKERÉ PROVOZNÍ  (nedostatky v chatkách, event. pokud se něco rozbije, poničí) s provozovateli 

kempu na recepci. 

PŘEJEME VŠEM ŠŤASTNOU CESTU A  PEVNÉ ZDRAVÍ 

PŘÍJEMNÝ A POHODOVÝ POBYT 

 

 

Příjezd do ATC Keramika      49°47'21.6"N 13°09'37.9"E 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


