
Pěkný večer milí účastníci, 

čas tábora se nám rychle blíží, takže zasílám podrobnější informace ohledně organizace, prosím 

věnujte pozornost následujícím řádkům. 

Stravování: 

V druhé příloze s názvem stravování  zasílám podrobnější informace a přihlášku ke stravování, kterou 

prosím zašlete nejpozději do 5.srpna. Ceny stravování: snídaně 45kč, obědy 75kč, večeře 65kč, 

jídelníček vám zašlu týden před akcí na e-mail. Stravování se platí přímo na místě v restauraci. 

Časy: snídaně do 9:30, oběd 12:30, večeře 19:30 

Ubytování: 

Pokud jste členy MSKS, vezněte si sebou průkazku člena MSKS, jinak budete platit cenu za ubytování 

jako nečleni, takže prosím KARTIČKU NEZAPOMENOUT !!! 

Nástup na ubytování je v neděli 26.8.2012 od 10:00-12:00, pokud přijedete na tábor jiný den, dejte 

prosím vědět na můj e-mail, který den a přesně v kolik hodin do Zbraslavi dorazíte, abych mohla 

kontaktovat správce,který vám zajistí v danou dobu ubytování. Ubytování končí opět v neděli 

dopoledne. Cena za ubytování se platí na místě do rukou správce areálu. 

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 

za osobu ve stanu a karavanu - 20,- Kč/1 den 

Co nezapomenout doma: 

- očkovací průkaz, vodítko, obojek, hračku, členové MSKS kartičku členství, popřípadě výstavní 

vodítko a aport, špekáčky, něco na čem špekáček opečete, misku pro psa, krmení, pamlsky 

- DOBROU NÁLADU !! 

 

Předběžný  harmonogram: 

Neděle 26.8. 

o 10:00-12:00 Nájezd účastníků, ubytovávání 

o 13:30  Krátká informační schůzka   

o Odpoledne  Výcvik 

o Večer  Opékání špěkáčků  a dořešení organizačních věcí  

                                   (špěkáčky si vezněte z domu i s pruty na opékání) 

 



Pondělí 27.8.  

o Dopoledne  výcvik 

o Odpoledne  výcvik 

Úterý 28.8. 

o Dopoledne   výcvik 

o Odpoledne  výcvik 

o Večer  Frisbee – bez psů ( učení hodů diskem) 

 

Středa 29.8.   

o Dopoledne   výcvik 

o Odpoledne   výcvik není, soutěže pro psovody ve skupinkách 

    ( turnaj ve frisbee – házení disků, soutěže po lese) 

Čtvrtek 30.8. 

o Dopoledne  výcvik 

o Odpoledne  výcvik 

o 16:00  vyšetření očí DOV + přednáška o očních vadách                                                   

( zatím je bohužel málo přihlášených na vyšetření očí, takže pokud se               

stav přihlášek nezlepší, pan MVDr.Petr Staňa nepřijede, minimální 

počet pro konání akce je 10 psů na vyšetření )  

Pátek 31.8. 

o Dopoledne   výcvik 

o Odpoledne  výcvik 

Sobota 1.9  

o 9:00  Táborová výstava 

o Odpoledne probíhá normální výcvik 

o  Cca k večeru Přednáška o canisterapii Martinka Michalková (Zmysel Života) 

Neděle 2.9. 

o 9:00  Závod v poslušnosti 

o   Závod agility 

o   Psí karneval 

o Závěr  Vyhlášení nejúspěšnějšího účastníka táboru 

Výcvik bude probíhat 2x denně dle vašeho výběru, poslušnost bude probíhat individuálně, 

popřípadě některé tréninky budou probíhat skupinově. Agility budou probíhat na více skupin dle 

pokročilosti, většinou po 4 lidech ve skupině. 

Vystavování  Během týdne budou mezi výcviky probíhat ještě hodiny vystavování, kdo má, vezněte 

si sebou výstavní vodítko. 



 

Nejúspěšnější účastník tábora: 

Obdrží pohár LVT za nejlepšího psovoda tábora. Všechny soutěže, které za celý týden proběhnou 

budou obodované / vítězům jednotlivých soutěží budou přiděleny body/ a člověk s největším počtem 

bodů získá cenu a pohár. Takže čím více soutěží, tím větší pravděpodobnost vítězství  Takže pokud 

se chcete ještě dohlásit na některou soutěž, máte možnost do 5.srpna. 

Dodatky k soutěžím: 

Pokud se chcete přehlásit do jiné kategorie, než kterou jste uvedli, nebo jste se nepřihlásili, můžete tak 

učinit do 5.srpna. 

Výstava:  můžou se zúčastnit psi s pp, bez pp, voříšci. Nebude se posuzovat exteriér psa, ale souhra 

vystavovatele a psa, předvedení v postoji a v pohybu. Jednoduše to, co jste se na lekcích vystavování 

naučili, dopilovali, potrénovali.  

Agility závody:  můžou se přihlásit všichni, i ti, co agility nedělají a chtějí si agi vyzkoušet. Štěňátka a 

začátečníci si mohou vzít na trať hračku jako motivaci pro pejska. Agility budou vyhodnoceny zvlášť 

australští ovčáci a zvlášť ostatní plemena. 

Psí karneval: pokud máte fantazii, vymyslete pro svého psa vtipnou masku, nejlepší budou oceněni. 

Závod v poslušnosti: mohou se taktéž přihlásit všichni. Abychom to zjednodušili, nakonec jsme se 

rozhodli udělat tyto cviky dle zkoušek, abyste si mohli vyzkoušet, jak vám to s pejskem půjde 

nanečisto. Vyhodnoceni budou zvlášť aussíci a zvlášť ostatní plemena. 

Kategorie Dle zkoušky Obsah závodu 

Štěňata Žádná zkouška 
Psovod může 
používat 
pamlsky 

1.) Přivolání – štěňátko může přidržet pomocník, následně si jej 
majitel přivolá 

2.) Sedni, Lehni 
3.) Tunel 
4.) Přenášení cizí osobou 
5.) Ukázka zubů 

Začátečníci ZOP bez 
speciálních 
cviků 

1. Přivolání - volba ze dvou variant; 
a) v klidu s přesednutím před psovoda (10 bodů) 
b) za pohybu k noze psovoda 

2. Ovladatelnost na vodítku (10 bodů) 

3. Ovladatelnost bez vodítka (10 bodů) 

4. Sedni - lehni - vstaň ( na vodítku (10 bodů) 

5. Odložení (vzdálenost 20 kroků) (10 bodů) 

Pokročilí ZPU-1 bez 
hlídačky, 
 bez stopy,  
bez speciálních 
cviků 

1. Přivolání - volba ze dvou variant: (10 bodů) 
a) v klidu s předsednutím před psovoda 
b) za pohybu k noze psovoda (10 bodů) 

2. Ovladatelnost bez vodítka 10 bodů) 
3. Sedni - lehni - vstaň (u nohy, bez vodítka) (10 bodů) 
4. Štěkání (v sedě u nohy, bez vodítka) (10 bodů) 



5. Aport volný ( předmět psovoda ) (10 bodů) 
6. Skok vysoký (jedním směrem, bez vodítka, pes zároveň s 

psovodem) (10 bodů) 
7. Skok šplhem { překážka typu A, jedním směrem, bez vodítka, 

pes zároveň s psovodem) (10 bodů) 
8. Odložení { vzdálenost 30 kroků, psovod v úkrytu ) (10 bodů) 

Zkouškaři ZVV-1, 
Bez stopy, 
bez obrany,  
bez střelby 

2. Poslušnost :  

a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10     

b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10     

c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10     

d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10     

e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10     

f) aport volný (činka psovoda) ZP 10     

g) skok vysoký (100 cm) ZP 10     

h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10     

ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10     

i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70) 
 

 

MAPA AREÁLU: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


