
 

Agility dovolená 

v srdci Beskyd 

16.-20.6.2014 
 

 

Místo konání: fotbalové hřiště ve Valašské Bystřici.  

 

Ubytování: v pokojích po dvou až třech lidech, v penzionu na hřišti (www.nahristi.cz), který 

sousedí s fotbalovým hřištěm, kde bude probíhat výcvik. K dispozici je společné sociální zázemí, s 

toaletami a sprchovým koutem. Topení podle potřeby (počasí) - mají ho tam :-) Ubytovaní mají k 

dispozici společenskou místnost s velkoplošnou televizí se satelitem, wi-fi a barem. Dále kuchyňku 

s vařičem, mikrovlnkou a ledničkou. Penzion disponuje parkovištěm, venkovním posezením s 

pískovištěm a prolézačkami pro děti. K dispozici je také asfaltová plocha pro tenis, nohejbal apod. 

 

Termín: 16. – 20.6. 2014 

V případě volné kapacity budou přijímány přihlášky i na jednotlivý dny.  

 

Program 

Trénink agility 2 x denně ve skupinkách cca po 4 týmech pod vedením mladé ale velmi zkušené 

instruktorky Elišky Panáčové. Eliška momentálně běhá se svou šeltií Cassie a border kolií Nyx. 

 

Další detaily o Elišce a její smečce se dozvíte na internetových stránkách http://elegance-
simple.weebly.com/, videa na http://www.youtube.com/user/NyxCassie 

 

 

Úspěchy s Cassie: 

Kategorie SA3, A3 Champion 

European Open 2009 

European Open 2010,  postup do Finále z 

9.místa (157 závodníků) ve Finále 10.místo 

Mistrovství ČR 2010: 4. místo v jednotlivcích a 

3. místo v družstvech 

Vicemistr ČR družstva small 2011 

 

 

úspěchy s Nyx: 

Mistrovství světa 2012 (náhradníci) 

European open 2012 

Vícemistři MR BCCCZ - družstva 

 

 
 

Fotogalerie z loňska: http://ak-roznov.rajce.idnes.cz/Klubovy_minitabor 

http://www.nahristi.cz/
http://elegance-simple.weebly.com/
http://elegance-simple.weebly.com/
http://www.youtube.com/user/NyxCassie
http://ak-roznov.rajce.idnes.cz/Klubovy_minitabor


Stravování: 

Po dohodě lze zajistit obědy přímo v penzionu Na hřišti (cca 70 Kč). 

Další dostupné restaurace, kde nabízí menu za příznivé ceny:  

 U Pernických (http://www.upernickych.cz/, cca 300 metrů),  

 Hostinec u Machýčků (2 km, dobrá dostupnost autem). 

Nejbližší obchod je vzdálen asi 600 metrů.  

K večernímu posezení vybízí nedaleká pizzerie Baba Jaga (http://www.babajagapizza.cz/), 

vyhlášená po širokém okolí. 

 

Ostatní informace: 

Komu zbudou síly, může vyrazit na výlet po okolních kopcích, nebo navštívit některou z místních 

pamětihodností. V okruhu 15 km najdete plavecký bazén otevřený i krytý a také přehradu 

Bystřicka, budete-li chtít dopřát koupání i svému pejskovi. Náš kraj je pro turisty velmi 

atraktivní, a pokud s Vámi přijede i zbytek rodiny, určitě se nudit nebude  Tipy na výlety i další 
užitečné informace najdete na stránkách obce.  
 

V blízkém dosahu je beach volejbalové hřiště a tenisové kurty, pro účastníky s dětmi a pro 

mládežníky i dětské hřiště. (Bližší informace opět na obecních stránkách.) 
 

Účastnický poplatek: 

2 400 Kč za ubytování a 1 cvičícího psa na 5 dnů 

3 900 Kč za ubytování a 2 cvičící psy na 5 dnů 

600 Kč za ubytování pro doprovod na 5 dní 

 

Přihlašování a podmínky účasti   

 Jedná se spíše o komorní akci, počet účastníků je omezen kapacitou instruktora (cca 14 

týmů). Po přijetí přihlášky Vás budeme kontaktovat a obdržíte pokyny k platbě. Přihláška 

se stává závaznou až po zaplacení zálohy. 

 Nevratnou zálohu ve výši 1 000 Kč za tým je potřeba uhradit společně s přihláškou, jinak 

nebereme přihlášku za závaznou. Doplatek do 30. 4. 2014. V případě vaši neúčasti vám 

bude váš poplatek vrácen v plné výši, pokud za sebe seženete náhradníka nebo nějakého 

náhradníka budeme mít v záloze my. 

 Pejsci musí mít všechna platná očkování (vzteklina, psinka, parvoviroza, infekční 

hepatitida) a musí být zdraví.  

 Každý účastník tábora zodpovídá v plné výši za škody způsobené svým psem i vlastní 

osobou. Každý účastník tábora se zavazuje, že jeho pes nebude rušit okolí déletrvajícím 

štěkotem nebo vytím v denních i nočních hodinách. 

 V celém areálu i jeho okolí je třeba udržovat pořádek, především uklízet psí exkrementy! 

 V případě přihlášení osoby mladší 18 let, je potřeba vlastnoručně podepsaný souhlas zák. 

zástupce. Děti mladší 15 let se mohou tábora zúčastnit jen s osobou starší 18 let.  

 

Následující údaje pošlete jako přihlášku na ak-roznov@seznam.cz 

 Jméno a příjmení psovoda, datum narození, adresu a kontakt (telefon, e-mail) 

 Jméno a plemeno psa, datum narození, velikostní a výkonnostní kategorii 

 Spolubydlící, vaše požadavky na ubytování 

 Požadavek na stravování – mám zájem o obědy (cca 70 Kč) ANO :: NE 

 

Pro bližší informace kontaktujte zodpovědnou osobu, kterou je: 

Lenka Svaková – 734 715 525; ak-roznov@seznam.cz 

http://www.upernickych.cz/
http://www.babajagapizza.cz/
http://valasskabystrice.cz/
http://valasskabystrice.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=54
mailto:ak-roznov@seznam.cz


 

 

             


