
 
 
 
 
 
 

Datum konání:   6. – 13. 7. 2013  
Místo konání:  areál ZKO Jablonec n. N. – Lukášov 

 

Tábor bude zaměřen na přípravu psů dle IPO i NZŘ - mj. pozitivní posilování, 
v případě zájmu  také clicker trenink. 

Dále bude věnována pozornost způsobu předvedení psa psovodem při zkouškách a soutěžích. 
 

                                     Figurant:    Marek Urban (info www.marekurban.com ) 

                                 Instruktoři:    Elena Susková (úč.  MR IPO3, MS WUSV ) 
                                                          Eliška Susková (3x vítěz MMČR) 
                                                          Markéta Staffová (vítěz MMČR 2011) 
                                                          Veronika Šimonová (4x úč. MMČR – 2x 2. místo, 1x 3. místo) 

                          Trénink agility:     Tereza Wlčková 
 

Profily jednotlivých instruktorů najdete  zde
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1) Příjezd účastníků sobota 6. 7. 2013 odpoledne  - cca 17,00 – 18,00 hodin 
2) Ubytování -  vytápěné pokoje (možno i se psy - nutné vlastní povlečení) , k dispozici  

sprchy, sociální zařízení a velká vytápěná klubovna.  
3) Zkoušky  -  v rámci tábora proběhnou zkoušky NZŘ a IPO 
4) Stravování – obědy v ceně, snídaně a večeře možno doobjednat individuálně.  
5) Účast mládeže – dozor zajištěn, možnost tréninku agility.                                                                  

Účast bez doprovodu rodičů možná od 12 let. 
6) Ukončení tábora sobota 13. 7. 2013 ve 12,00 hodin  
7) S sebou si nezapomeňte vzít:  
                                               a) očkovací průkaz s platným očkováním 
                                               b) kompletní výbava psa pro stopu, poslušnost a obranu  

 

 

Člen ZKO LK do 18 let včetně …………………..……...…………... sleva 500,- Kč 
Člen ZKO LK do 18 let včetně (se zkouškou) …………………  sleva 800,- Kč 

Účastník  VS mládeže 2013…………………...…..…………..…….. sleva 1500,- Kč 

http://www.marekurban.com/
http://cerberus.7x.cz/rubriky/instruktori


 

                Osoba + pes  …………………………….…. 3 850 Kč 
                Osoba bez psa   ………………..……….… 1 750 Kč 
                Dítě do 6 let   …………………………….… 1 260 Kč 
                Další pes ve výcviku  ………….….…….. 2 100 Kč 
                Osoba + pes bez ubytování   ……..…. 3 150 Kč 
                Doplatek za plnou penzi   ……….……...  700 Kč 
   

                Cena nezahrnuje poplatek za účast na zkouškách!

Odkaz na přihlašovací formulář: 
https://docs.google.com/forms/d/1d7W-

C5oCTyt3M29VGMQdzWHptkcoEUWRR2PcBAMatsY/viewform
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kde nás najdete -  sídlo ZKO Cerberus se nachází v Jablonci nad Nisou - Lukášově asi 300 metrů od 
konečné autobusu č. 4 u místní komunikace – u prodejny Citroenu odbočit do ulice Pod Prosečí.  

GPS:   50°44'46.873"N,   15°7'59.114"E    

    
 
                 Na areál se můžete podívat na adrese :  

                          

           
                  Závazné přihlášky zasílejte na e-mail: 

                    

 

                            Platby poukazujte na č.ú.  
                    185 060 666/0600 / GE Money Bank 
           (na přihlášky bez platby nebude brán zřetel) 

         Uzávěrka přihlášek je 10. 06. 2013
 

           
          Pozn.: Počet účastníků je omezen,  
          proto v případě zájmu s přihláškou neváhejte!   

https://docs.google.com/forms/d/1d7W-C5oCTyt3M29VGMQdzWHptkcoEUWRR2PcBAMatsY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1d7W-C5oCTyt3M29VGMQdzWHptkcoEUWRR2PcBAMatsY/viewform
http://www.cerberus.7x.cz/
mailto:elenasuskova@volny.cz

