
26.8.-2.9.2012 

www.psitabor.wbs.cz 

Kde: areál MSKS Zbraslav u Brna (49°12'51.905"N 16°16'58.109"E ) 

Kontakt:    psitabor@seznam.cz , www.psitabor.wbs.cz  

 

Možnost se přihlásit na jeden ze 4 výcvikových okruhů: 

1.) 2x denně agility (Iveta Matzenauerová nebo Jana Liberová) max. 15 lidí 

1. pes 1 500 Kč, 2. pes 1 000 Kč 

2.) agility + poslušnost  (Jana Liberová + Romana Polická) max. 10 lidí 

1.pes 1 500 Kč, 2. pes 1 000 Kč 

3) 2x denně poslušnost (Romana Polická) max. 5 lidí   

1.pes 1 500 Kč, 2. pes 1 000 Kč 

4) poslušnost + obrany  ( Kateřina Švarcová + Vojtěch Konečný) max. 15 lidí 

1.pes 1 700 Kč, 2. pes 1 000 Kč 

 

DOPROVODNÉ PROGRAMY pro každý z okruhů (bude upřesněno): 

- pro děti možnost každodenního nácviku JUNIOR HANDLINGU 

- přednáška o canisterapii - Martinka Michalková SK ( Zmysel života) 

- nácvik vystavování ( Denisa Řeháková ) 

- nácvik dogfrisbee ( Aneta Krčmová ) 

- soutěže: táborová výstava / pro AUO a ostatní plemena / agility závody, závod                       
v poslušnosti, psí karneval, branný závod,.. 

Ve dnech 25.-26.8 bude probíhat Mistrovství australských ovčáků, účastníci této akce se 
mohou ubytovat v neděli večer po skončení akce  

mailto:psitabor@seznam.cz
http://www.psitabor.wbs.cz/


 

Veterinární podmínky:  

 Psi musí mít platné očkování proti vzteklině ( ne starší 1 rok ne mladší 1 měsíce) 

 Zvířata musí být klinicky zdravá ( nemusí mít potvrzení od veterináře) 

 Z akce jsou vyloučeni psi s kupírovanýma ušima 

Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené psem či vystavovatelem, ani za 

úhyn nebo ztrátu psa.Pořadatel má právo za nevhodného počasí či z jiného důvodu změnu 

termínu nebo změnu programu akce, popř. její zrušení. 

 

Záloha pro výcvik:   ve výši 1500 Kč (obrany 1700kč ) uhraďte do 1.5.2012 na účet 

mKonta:  

 670100-2204486523/6210 (mBank) Aneta Krčmová 

Variabilní symbol: celé telefonní číslo táborníka 

Zpráva pro příjemce: TABOR jméno a příjmení závodníka 

 

Pokud nebude dostatečný počet účastníků, výcvikový blok nebude otevřen, zálohy 

budou vráceny !!! 

 

Ubytování: 

Stravování v hospodě přímo v areálu. 

Ubytování platí táborník správci areálu dle platného ceníku. 

Ceník ubytování v kynologickém areálu MSKS ve Zbraslavi u Rosic, platný dnem 27. 3. 2010: 
děti do 2 let  - zdarma 
člen MSKS, ubytovna, pokoje dvou, tří, čtyř a pětilůžkové  - 120,- Kč/1 den/osoba 
nečlen - dospělý 220,- Kč/1den 
mládežník, člen i nečlen - 120,- Kč/1 den 
pes na pokoji - 100,- Kč/1 den 
pes na pokoji v "kenele" - 50,- Kč/den 
vlastní stan - 70,-Kč/1 den 
vlastní karavan - 90,- Kč/1 den 
za osobu ve stanu a karavanu - 20,- Kč/1 den 

Lůžkoviny jsou v cenně ubytování, možnost využití společné lednice, WC a sprchy společné.   

mobil:  

Denisa Řeháková - tel. 776 633 091 , Aneta Krčmová – tel. 724041347 


