
 

vás zve
na psí tábor v Nýrsku

22. - 28. 8. 2015

Program tábora:
Tábor bude zaměřený na agility, dogfrisbee, dogdancing, přípravu psa pro 
sportování (protahování, posilování, cvičení na gymnastických míčích), během 
tábora si Vy i Váš pejsek můžete vyzkoušet i další aktivity podle Vašeho zájmu.

Cena za týdenní pobyt je 3500Kč
 - další pejsek účastnící se výcviku + 1000Kč
 - další osoba + 1000Kč
 - necvičící pejsek + 200Kč
 - ubytování v chatce + 1000Kč
Složení aktivit na táboře si může každý účastník zvolit sám:
- agility 
- cvičení na gymnastických míčích 
- protahování, posilování
- dogdancing
- dogtrekking
- dogfrisbee
- ukázky protahování a masáže po zátěži

Program tábora je možné v případě zájmu rozšířit o vámi zvolenou individuální 
aktivitu.

Přibližný program tábora:

Den Dopoledne Odpoledne
Sobota příjezd od 12:00 trénink odložení, 

strečing, menší výlet
Neděle agility, gymball frisbee, dogdancing
Pondělí agility sekvence, focení odložení, frisbee, 
Úterý dogtrekking masáže, frisbee hry
Středa výběr aktivit podle zájmu 

(agi/dd/frisbee/gymball)
agility, frisbee hry

Čtvrtek výběr aktivit podle zájmu 
(agi/dd/frisbee/gymball)

soutěžní odpoledne

Pátek výběr aktivit podle zájmu 
(agi/dd/frisbee/gymball)

ukončení tábora

V případě zájmu je možné pobyt na táboře prodloužit do neděle 30.8. 
(150Kč/os/den) prodloužený pobyt je bez oficiálního programu, s 
možností domluvy aktivit pro Vás i Vaše pejsky.



Tréninky agility:
individuálně pro každého 
pejska - menší zátěž a 

víc tréninku:)

Dog dancing:
Trénink jednotlivých 
prvků tance se psem, 
pro pokročilé pejsky 

sestavy

Frisbee:
nácvik jednotlivých hodů, 
zájem pejska o frisbee, 

trénink páníčků:)

Gymball, protahování, 
posilování:

Tréninky zaměřené na 
zlepšení fyzické kondice 

pejska

Masáže:
Společná sportovní 

masáž (každý svého 
pejska) s instruktáží

Dogtrekking:
Úterý: trasa cca 20km, 

během týdne individálně s 
možností zapůjčení 
vybavení pro pejska

Jak se přihlásit:
- přihlašování probíhá e-mailem: plzenskypes@email.cz
- do e-mailu je potřeba uvést počet osob a cvičících/necvičících pejsků
- pro potvrzení přihlášky je nutné zaplatit zálohu ve výši 1.000Kč na účet 35-
1655590237/0100, záloha je vratná v případě zrušení tábora vyšší mocí, nebo při 
nahrazení jiným týmem, bez uhrazené zálohy přihláška nemůže být přijata
- doplatek se hradí na stejný účet do 1. 8. 2015 (v případě neúčasti na táboře je 
doplatek vrácen)
- uzávěrka přihlášek nejpozději 14. 8. 2015
- počet účastníků: 10 cvičících týmů + naši pejsci
- v případě jakéhokoli dotazu mě neváhejte kontaktovat na e-mailu, 
nebo na tel.: 777 891 485

Kde: 
kynologický klub Nýrsko (49°16'56.863"N, 13°8'42.000"E)
k dispozici bude celý areál, klubovna včetně kuchyňky (3 lednice, rychlovarná 
konvice, mikrovlnka, plotýnky, nádobí) pitná voda, sociální zařízení, sprchy, 
odkládací boxy pro pejsky, okolo cvičiště protéká řeka - možnost koupání pejsků. 

Ubytování ve vlastních stanech, nebo v chatce. V případě rezervace chatky je 
záloha za tábor 2000Kč. Do centra města cca 15 min cesty pěšky, restaurace a 
koupaliště v kempu kousek od cvičáku.

Důležité: 
tábor je určený pouze pro pejsky, kteří u nás absolvovali alespoň 5 tréninkových 
lekcí, mají platné očkování, nejsou agresivní.

Těší se na vás Honza a Katka
Psí škola Plzeňský pes
www.plzenskypes.net


