
Přihláška na LVT Louny 2013 

 

Jméno psovoda:  

Adresa:  

Tel.:  

Počet rodinných příslušníků:  

Rok narození:  

Požadavek na místo pro karavan 

ano ne 

 
 
Druh kurzu:   
 

A1 agility začátečníci 
– počet psů 

 věk:  plemeno:  

A2 agility pokročilí – 
počet psů 

MP malá 
plemena-počet 
psů 

 věk: 

 

věk: 

 plemeno: 

 

plemeno: 

Chci se 
připravov
at na 
zkoušku: 

 

Datum:  Podpis  

 
VS pro platbu: 999 . . . . . .  (uveďte 6 místné číslo) 

 
 
Agility - hlásím se k instruktorovi (bude vyhověno, 
pokud to bude možné): 

 Anna Koťátková  

 Renata Mandová  

 Veronika Brunhoferová  

 Simona Hurábová 
 
 
 
 

 
 

 
LVT LOUNY 

 
 
        Pořádá OSA Agility Hloubětín o.s., 
        vedoucí tábora Ing. Zuzana Rozová 

(v termínu 5. 8. - 9. 8. 2013) 
 
 
Tábor se koná na cvičišti KK Louny, ubytování na cvičišti ve vlastních 
stanech,  karavanech nebo v blízké ubytovně(ubytování  v ubytovně 
nezajišťujeme,kontakt …..). Na cvičišti jsou odkládací kotce,velká 
klubovna,zastřešená terasa, sociální zařízení, sprcha, v klubovně k 
dispozici chladnička, el. vařič, rychlovarná konvice.  
 
 
Stravování – po celou dobu tábora  a závodů zajištěna výborná 
domácí kuchyně paní Vavricové, podle zájmu snídaně, večeře a 
občerstvení vlastní nebo také v kantýně. Ve dnech závodů kantýna 
celodenně. 
Náplň tábora: 
 
1. Kurzy agility pro úplné začátečníky i pokročilé. Kurzy probíhají pod 
vedením zkušených instruktorů, podle počasí zpravidla ráno a večer. 
Každé družstvo má k dispozici vlastní parkúr. Nejmodernější překážky 
(rozkládací kruh, elektr. zóny na kladině, houpačka s nastavitelnou 
výškou atd.) Osvětlení parkúru. V přihlášce se můžete zapsat 
k instruktorovi dle vlastního výběru do naplnění kapacity družstev, 
pokud se nevejdete, bude vám nabídnut jiný instruktor. Toto se týká 
hlavně pokročilých, počet začátečníků není omezen a budou zařazeni 
k instruktorům dle možností. 
2. Speciální cviky a poslušnost malých plemen, včetně obrany pro 
začátečníky i pokročilé. Zkušení lektoři pan Pavel Beer a Ing. Zuzana 
Rozová 
 
Pro zájemce proběhnou během tábora tréninky coursingu a ukázky 
z dalších pejskařských disciplín. 
 
Ve volném čase možné výlety, koupání v řece Ohři (za táborem)  
nebo na koupališti. Večer společná posezení, táboráky. 
 

Kurzy : 
 
A1 – agility pro začátečníky – (5. až 9. 8.) 

příjezd možno neděle 4. 8. nebo na závod 3. 8., doporučený odjezd 
neděle 11. 8.  

 
(je možno se zúčastnit neof. závodů (her) v kategorii začátečníků – A0 
nebo štěňat – Baby, podle stáří psa, pomoc s pořádáním závodů je 
v náplni kurzů) 
 

A2 – agility pro pokročilé – (5. až 9. 8.) 

příjezd viz. začátečníci, odjezd neděle 11. 8. po závodech 
 
 

(možnost účastnit se víkendových závodů, pomoc s pořádáním závodů 
je v náplni kurzu) 

 

MP - malá plemena – (5. až 9. 8.) 

příjezd možno večer neděle 4. 8. nebo v pondělí brzy ráno 
 

 
Cena kurzů: 
agility 1200 Kč (2. pes v kurzu 600 Kč, necvičící pes zdarma, nesmí na 
parkúr), 
malá plemena 1000 Kč (2. pes  500 Kč) 
Pokud máte zájem současně o agility a malá plemena, umožníme vám 
to, ovšem nezaručujeme, že stihnete absolvovat všechny lekce! Cena 
1500 Kč (2. pes 750 Kč). Účastníci tábora mají zdarma jeden 
tréninkový běh coursingu. 

 
V ceně kurzu je ubytování od pondělí 5. 8. do pátku 9.8.  
rodinní příslušníci a kurzisti ve dnech závodů platí 
60,- Kč na den 
příplatek za el. přípojku (dohodou) 
 
 
Závazné přihlášky posílejte od 1. 1.  do 30. 4. 2013!! Po tomto datu 
zveřejníme, jestli jsou ještě volná místa a ke komu je možno se 
přihlásit! 
E-mailem na adresu: zroznetu@seznam.cz 
Výjimečně poštou na adresu: 
Ing. Zuzana Rozová, Petrohradská 25, 101 00 Praha 10, 

   mobil: 728129810  
 
Účast mladších dětí pouze v doprovodu rodičů, nebo jimi pověřené 
osoby, u nezletilých účastníků musí přihláška obsahovat písemný 
souhlas rodičů, originál předají při příjezdu do tábora. 
 
S přihláškou pošlete kopii dokladu o zaplacení zálohy 300 Kč (která je 
po uzávěrce nevratná), zbytek kurzovného zaplatíte při příjezdu na 
LVT. 
Zálohu posílejte na účet č. 2700157278/2010 
                          v. symbol: 999 + libovolné  6 místné číslo, které 
uvedete v přihlášce (pro snazší identifikaci platby neposílejte současně 
se závody). 
Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, popř. jméno psa. Přihlášky 
potvrdíme a pošleme bližší údaje. Pokud by vaše přihláška nebyla 
z nějakého důvodu přijata, oznámíme to ihned!!! 

 
Veterinární podmínky: 
1. Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). 
2. Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem 

(dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá 
zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti 
vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. 
f) veterinárního zákona. 

3. Psi kteří neprošli vet. přejímkou se nesmí akce zúčastnit. 

 
Příjezd:  
GPS souřadnice: 50°22'4.141"N, 13°47'6.666"E 
Ze směru Praha a Chomutov po průjezdu městem odbočit na Most, 
přejet přes Ohři, před povodňovým mostem zabočit doleva (do 
zahrádkářské kolonie) a pokračovat po levé silnici až ke kynologickému 
cvičišti (asi 500 m).  Ze směru Most a Teplice po průjezdu obcí 
Dobroměřice a po přejezdu povodňového mostu ihned zatočit vpravo a 
pokračovat po levé silnici až ke kynologickému cvičišti. 

mailto:zroznetu@seznam.cz

