
 
Soustředění agility 

 
Agility Klub Pohoda o.s. pořádá pro členy a přátele soustředění agility. 

Tímto zveme všechny agiliťáky a jejich rodinné příslušníky na oddychový týden, který 
nebude zaměřen jen na výcvik agilit. 

 
 

Termín:  3. až 10. července 2010 
 
Místo:   Rekreační středisko Zdravotník 

Horní Vysoké - Úštěk 
www.zdravotnik.net

 
Program:  Dvoufázový výcvik psů v agility, táborové hry, táborák,  
 
Výcvikáři:  Hela Pomykaczová, Míša Hornická a Hana Pomykaczová 
 
Podmínky účasti: Platná povinná očkování ne starší 1 roku a ne mladší 1 
   měsíce, každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu a 
   řád rekreačního zařízení, pořadatel neodpovídá za škody 
   způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa, 
   Účast nezletilých možná pouze s doprovodem zletilé  osoby, 

která za ně ponese odpovědnost! 
 
Ubytování:  Ubytování je v 4 lůžkových chatkách, při použití vlastních 

lůžkovin (spacák, prostěradlo i polštářek se může hodit), 
společné sociální zařízení a sprchy (vyhrazené pro náš tábor) 

 
Stravování:  Celodenní stravování zajištěno v areálu střediska, 

je zde i prodej občerstvení. 
 
Cena:   od 15-ti let   3 000,- Kč za psovoda s jedním psem 
   460,- Kč za druhého a dalšího cvičícího psa jednoho psovoda 
   do 15-ti let - 2 560,- Kč za psovoda s jedním psem 
   necvičící pes 160,- Kč (pouze poplatek 20,- Kč den) 
   doprovod od 15-ti let - 2 400,- Kč 
   doprovod do 15-ti let – 1 960,- Kč 
 
Platby: provádějte výhradně na bankovní účet č.: 237176047/0300 a to do 20.6.2010, 
variabilní symbol = číslo tlf. uvedené v přihlášce. 
 
Přihlášky:  zasílejte na e-mail info@agility-pohoda.cz a to nejpozději do 
   20. června 2010 
 
 
 
 
 
 

http://www.zdravotnik.net/
mailto:info@agility-pohoda.cz


Program  
 
Den příjezdu 3.7.2010: 

• příjezd a ubytování do 10,00 hod.  
• 10,00 hodin informační schůzka 
• po obědě první blok tréninku dle rozpisu 

 
Denně: 

• dopolední a odpolední tréninkový blok (cca 2-3hodiny každý blok, záleží  na 
složení družstev, náročnosti sekvencí a počtu účastníků) 

• družstva budou rozdělena dle výkonnosti 
• též se dočkáte teoretické přípravy 
• polední pauza 
• večer volná zábava 
• úterý odpoledne nebo středa odpoledne volno (bez tréninku) z důvodu šetření 

sil našich psích miláčků 
 
Táborové závody ve čtvrtek 8.7.2010 
 
Konec tábora 10.7.2010 – ukončení obědem 

 
Změna programu vyhrazena 
 
 
 
Přihláška: 
 
Jméno a příjmení: ………………………………. Telefon   …………………………….….  
 
Adresa: …………………………….. …………………...PSČ:  ……………..…………..….  
 
Datum narození: ………………………….... 
 
Jméno psa: …………………….…….   Plemeno: …………………………………….……  
 
Další pes: 
 
Jméno psa: …………………………………  Plemeno: …………………………………  
 
Doprovod: 
 

1. Jméno a příjmení: ………………………………………. 
 

2. Jméno a příjmení: ………………………………………. 
 

3. Jméno a příjmení: ………………………………………. 
 

4. Jméno a příjmení: ………………………………………. 


