
 

 Psí sporty Žabka 
Všechny aktivní pejskaře zvou na: 

Žabí zápřah 
- Pátý ročník - 

 
Aneb mini tábor plný agility, hoopers a spousty zábavy 

Termín: 18.8.2021 (čtvrtek) až 21.8.2021 (neděle) 

Počet účastníků: cca 12 týmů 
Místo konání: náš cvičák – Břasy u Rokycan 

GPS: 49°49'40.818"N, 13°35'0.970"E 

 

 

 O co přesně jde? 
Čekají nás čtyři dny nabité od rána až do večera . 

Každý den bude probíhat trénink AGILITY s Kristý, v pátek a v sobotu navíc tréninky 
HOOPERS s Terkou Jelínkovou. V pátek večer bude navíc možné s Terkou vyzkoušet i 
DOGPULLER. Ve večerních hodinách bude také připraven program – hry pro psovody i 

psy, fitness pro psy a další. 
 

Tréninky budou uzpůsobeny individuálně – vhodné jak pro začátečníky, tak i 

ostřílené pejskaře! 

 

 Podrobné informace: 
Celý tábor budete opět získávat body do celotáborovky za účast na rozcvičkách, hrách 

atd.. Tři nejlepší vyhrajou ceny .  
Trénink agility bude 1x denně, 2 až 3 hodiny – budeme se přizpůsobovat především 
psům a jejich kondici – rozhodně je nechceme vyšťavit a nebo jim agility znechutit! 

Na agility budete rozděleni do čtyř menších skupinek po 3-4 týmech. 
Tréninky hoopers budou pod taktovkou Terezy, skupinky budou cca stejné, to si ještě 
domluvíme před táborem. Hoopers tréninky budou v pátek a v sobotu. Terka trénuje i 
DogPuller, tak v pátek večer bude možnost vyzkoušet i tento psí sport.  
Ve čtvrtek nás bude čekat ubytování (cca po obědě), protažení pejsků – dogfitness, 
vysvětlení bojovky a první hra. V pátek pojedeme tréninky agility a hoopers, večer navíc 

možný dogpuller. V sobotu opět tréninky agility a hoopers, večer necháme pejsky 
odpočívat, dáme hru pro psovody – asi něco na paměť . V neděli nás bude dopoledne 
čekat agility trénink, odpoledne malý sranda závod a vyhodnocení   
 

Ubytování: 
Ve vlastních stanech. Na cvičáku máme sociální zařízení, kuchyňku i gril – možnost si 

něco malého uvařit, případně je možnost objednat si jídlo v nedaleké restauraci. 
Ubytování je již započítáno v ceně tábora. 

Další osoba jako doprovod: 300 Kč za celý pobyt 

 
 
 



Cena: 
2.500 Kč za celý tábor (1 psovod + 1 pes) 

2. cvičící pes 1.700 Kč 
2.000 Kč za celý tábor pro členy Žabky 

Cena zahrnuje: agility a hoopers tréninky, cvičení, večerní program, ubytování ve 
vlastních stanech, chod cvičáku..  

 

Přihlášení 
Přednost mají účastníci obou sportů – agility i hoopers. 
Přihlášky zasílejte na mail: kristy.behounkova@gmail.com 

Do přihlášky uveďte prosím: Vaše jméno a příjmení, + pokud Vás neznám jméno psa, 
plemeno, věk psa, velikost a výkonnostní kategorii agility (zda jste začátečník, A1, A2 či 

A3), výkonnostní kategorii hoopers. Pokud máte nějaké speciální přání, na co se v 
tréninkách zaměřit – napište nám o tom! 

Po zaslání přihlášky Vám bude sděleno, zda je ještě volné místo a zaslány údaje k platbě. 

Cca 14 před táborem Vám zašlu ještě podrobné informace o rozdělení do skupinek atd.  
Pokud máte nějaké dotazy, pište či volejte  

Kristýna Běhounková 
Kristy.behounkova@gmail.com 

Tel: 730 996 202 

 
Těšíme se na všechny! :-) 

 
 


