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Program: 

pátek  příjezd odpoledne 

  táborák, seznámení 

úterý  volný den bez výcviku, soutěže, přednáška 

čtvrtek  výstava 

pátek  večerní karneval 

sobota  odpoledne odjezd domů 

 

denně  výcvik, zdarma kurz vystavování, irských a country tanců 

 

 

Pro zkvalitnění výcviku psů jsme letos snížili počty cvičících  

u jednotlivých výcvikářů, takže se můžete těšit na ještě intenzivnější výcvik  

Novinkou jsou letos – stopy, péče o sportujícího psa a výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Výcvikové kombinace: 

Typ výcviku   Počet míst Cena 

Agility + Poslušnost 6 1600 

Agility + Agility 4 1600 

Agility + Dog dancing 6 2300 

Agility + Sportovní příprava 4 1700 

Agility + Záchranařina 2 1900 

Agility + Obrany 2 2100 

Agility + Výchova 1 1600 

Dog dancing + Poslušnost 6 2300 

Dog dancing + Sportovní příprava 1 2300 

Výchova + Výchova 3 1600 

Výchova + Poslušnost 3 1600 

Obrany + Poslušnost 5 2300 

Obrany +  Stopy 6 2300 

Obrany + Záchranařina 1 2300 

Záchranařina + Poslušnost 5 1900 

Záchranařina + Stopy 1 2000 

Poslušnost + Poslušnost 2 1700 

Poslušnost + Stopy 4 2000 

 

 

Cena zahrnuje 2x denně výcvik, výcvik vystavování + kurz tanců zdarma, soutěže, výstavu. 

 

Výcvik 1x denně   

Typ výcviku Počet míst Cena 

Agility 1 800 

Stopy  1 940 

Záchranařina  1 940 

Poslušnost 3 940 

Výchova 2 800 

Sportovní příprava 1 800 

Poslušnost – individuální hodiny (popř.skupina) 

Dogdancing – individuální hodiny po 2 lidech 

Záchranařina – skupina 5 lidí, výjezdy do terénu 

Stopy – výjezdy do okolí na stopy 

Agility – trénink ve skupině 2-4 lidí, skupiny dle 

velikosti a stupně pokročilosti 

Obrany – každý den 2 kola 

Výchova – socializace, etologie psa, řešení 

nežádoucího a problémového chování 

Sportovní příprava – teoretická část + praxe, 

protahování, cvičení na míčích,.. 

Vystavování – nácvik výstavního kruhu 

Tanec – country, irsko 



Pro majitele více psů: 

 

Výcvik 1x denně je vhodný pro majitele např. více pejsků. 

Př. mám psa Alíka se kterým chci dělat agility+záchranařinu, ale mám ještě Bena, se kterým chci dělat jen poslušnost →  objednám si tedy 

agility+záchranařinu a poslušnost 1x denně. 

 

Platíte si za odcvičené místo, takže můžete střídat pejsky. 

Př. mám výcvik agility + poslušnost → s Alíkem cvičím dopoledne agility, s Benem odpoledne poslušnost. 

 

Výcvikáři: 

agility – J.Liberová, B.Potočná 

poslušnost – R.Melnicuk, S.Šabacká, R.Polická, K.Švarcová 

stopy – D.Vintrlíková 

obrany – R.Pecár 

dog dancing – V.Gretorová 

sportovní příprava – J.Liberová 

záchranařina – S.Šabacká, K.Švarcová 

výchova psa – V.Chovanec 

vystavování – L.Hodová, D.Řeháková 

irský tanec – L.Kotková (Nejedlá) 

 

Výstava: pro všechny účastníky tábora i pro jejich necvičící pejsky, hodnotí se předvedení pejsky, souhra psovoda se psem, mohou se účastnit i voříšci 

a psi bez pp. 
 

Platba: 

– přihláška je platná až po zaplacení zálohy ve výši 1000 kč za místo (pro účastníky minulých akcí stačí zaplatit záloha 500kč) 

– doplatky výcviku zasílejte nejpozději do: 5.dubna 2014 

– na účet ČSOB: 254498048/0300 

 

– zpráva pro příjemce vaše jméno a příjmení - LVT, variabilní symbol číslo vašeho mobilu 

– nebo složenkou typu c: Radek Řehák, Velíkovská 329, 76314, Zlín 12 

– nebo osobně na NVP Brno, MVP Brno 

– k přihlášce doložte fotokopii dokladu o zaplacení, bez něj je přihláška neplatná 

– platba je NEVRATNÁ, pokud se nebudete moci z jakéhokoliv důvodu tábora účastnit, můžete si za sebe najít náhradu, peníze nevracíme.  

– při pobytu na kratší dobu platí účastník plnou cenu  



Veterinární podmínky: 

• psi musí být klinicky zdraví a mít platné očkování 

• zákaz psům s kupírovanýma ušima, fenám ve vyšším stupni březosti 

 

Podmínky společného soužití: 

• háravé feny se LVT mohou zúčastnit, neúčastní se pouze společných soutěží a výstavy 

• háravé feny – prosím o nahlášení dopředu, bude jim upraven výcvik, aby co nejméně narušovaly chod tábora 

• VENČENÍ v areálu POUZE NA VODÍTKU, zákaz volného pohybu psů po areálu 

• venčit na volno můžete mimo areál, který je obklopen rozlehlými lesy 

• po svém pejskovi si prosím uklízejte :) 

• pořadatel nenese zodpovědnost za škody způsobené psy a účastníky LVT 

• děti mladší 18 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let nebo mít potvrzení od rodičů 

  

Platba za ubytování + stravu: až na místě 

Ubytování: 

• rezervaci ubytování potvrďte na přihlášce 

• http://msks.aga-web.cz/cenik 

• člen MSKS (klubu KK Vranov) – 140 kč/den, nečlen 255 kč/den, mládežník do 18 let 140 kč/den, dítě do 2 let zdarma, vlastní stan 80 kč/den, 

vlastní karavan 110 kč/den 

• pes na pokoji v kenele 60 kč/den, kotec 35 kč/den 

Stravování: 

• objednávky stravování budou přijímány na místě 

• snídaně 50kč, obědy 79kč, večeře 69kč (aktuální ceník) 

• lze objednat jen některé typy, dle vašeho výběru a chuťe 

 

 

Kontaktní informace: 

www.psitabor.wbs.cz 

psitabor@seznam.cz 

organizace – Denisa Řeháková, 776633091 

pořadatel – KK Vranov 

 

Slevy: členové KK Vranov mají levnější ubytování, pokud máte zájem se stát členy našeho klubu, kontaktujte mě na e-mail. Stávající členství budu 

vyřizovat v lednu 2014, ty kdo ještě nemají zaplacené členství prosím, aby tak učinili – 100kč. 
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