
Propozice - Výcvikový tábor KBO 2.- 9.6.2023 
 

 Tábor je pro členy Klubu bílého ovčáka, jejich rodinné příslušníky a blízké přátele. 

 Pokud nejste členem KBO a chcete se zúčastnit, můžete se do klubu přihlásit. 

 Příjezd 2.6. od 15h, ubytování. 

 Zahájení - 18h seznámení s výcvikáři a programem tábora, diskuze. 

 V průběhu tábora proběhnou mimo výcvik přednášky na různá důležitá témata ohledně BŠO. 

 Pondělí volný den, v sobotu společný program. 

 Ukončení 9.6. po obědě. Po dohodě je možné pobyt prodloužit do 10.6. nebo 11.6. 
 

Místo konání: Juniorcamp Tobogán (Caravan Club) – Nová Živohošť, www.zivohost.cz 
 

    Areál leží na břehu Slapské přehrady, což nabízí koupání pro lidi i psy. Pohyb psů v areálu a restauraci není 
omezen, nesmí však narušovat průběh výcviku. Každý si zodpovídá za své psy sám, musí si po nich uklízet a 
chovat se ohleduplně k ostatním psům a lidem. Parkování je v areálu přímo před chatkou. Sociální zařízení v 
blízkosti chatek bez poplatků. 
 

Ceník tábora: ceny tábora jsou uvedeny včetně ubytování, parkování a psů                                    

 2450 Kč  /  osoba  (bez stravy)   

 5400 Kč  /  osoba  (plná penze)  

 1750 Kč  /  dítě do 12 let   (bez stravy) 

 3360 Kč  /  dítě do 12 let   (plná penze) 

 100 Kč / 1 lekce 

 dítě do 2 let ubytování zdarma 
 

Ubytování: 2,4 a 5 lůžkové chatky 

 Na chatkách jsou postele včetně kompletních lůžkovin 

 Chatky nejsou vybaveny kuchyňkou a nelze na pokoji používat elektrické spotřebiče (konvice, vařiče 
atd.). Na maso pro psy je k dispozici chladící box v hlavní budově. 

 Každý přihlášený člen bude mít vlastní chatku pro sebe a osoby, které uvede v přihlášce. 

 V případě ubytování psa na pokoji si musí každý zajistit ochranné potahy na neobsazená lůžka. Za každé 
znečištěné lůžko může být účtován poplatek. 

 

Stravování:  

 Plná penze je za zvýhodněnou cenu (snídaně formou bufetu, oběd, večeře). 

 Celodenní občerstvení bude zajištěno na místě včetně jídel. 

 V restauraci si také můžete domluvit samostatně jen snídaně, obědy nebo večeře. 
 

Přihlášení: tábor včetně ubytování 

 Uzávěrka přihlášek je 20.5.2022, nebo v případě naplnění kapacity. 

 Vyplněnou přihlášku zašlete na email pecar.kbo@seznam.cz  

 Po přijetí přihlášky a zálohy Vám zašleme emailem potvrzení a vyúčtování doplatku. 

 Zálohu 1000 Kč za člena klubu zasílejte do 15.5.2022 na účet klubu: 227889326/0600   

 Do zprávy pro příjemce uveďte TÁBOR a Vaše jméno, variabilní symbol: číslo průkazky KBO  

 Bez zaplacené zálohy je přihlášení neplatné. V případě neúčasti je záloha nevratná. 

 Zálohu lze převézt na náhradníka, který se zúčastní místo Vás. Nezajišťuje organizátor. 

 Předčasné ukončení tábora nebo pozdní příjezd nemá vliv na celkovou cenu tábora. 

 Účast na části tábora je možná pouze po předchozí dohodě s Romanem Pecárem. 

 Doplatek za tábor můžete zaplatit na účet klubu do 31.5.2022 nebo hotově na místě. 
 
 

↓ další informace ↓ 
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Informace k výcviku a přihláškám 
 

   Výcvik bude rozdělen podle kategorií a bude probíhat dle časového plánu, který bude vyhotoven po uzavření 
přihlášek. Každý psovod bude předem informován k jakému výcvikáři a na jakou hodinu se má dostavit. 
Účastník si při vyplňování přihlášky sám označí, jakého výcviku a kolikrát by se chtěl se svým psem účastnit. 
Počet psů na jednotlivé výcvikáře je omezen. Výcviku se mohou zúčastnit i nezletilí (je potřeba souhlas 
zákonného zástupce). Výcvik však není podmínkou pro účast na táboře. Můžete klidně přijet se svým psem si 
užívat dovolenou mezi milovníky běloušů, zúčastnit se přednášek a společného programu.  
 

Výcvikáři:  každý výcvikář bude mít přiděleno max. 6 psů dopoledne a 6 psů odpoledne 

 Roman Pecár - 25 let praxe ve výcviku, s BŠO složeno cca 50 zkoušek včetně nejvyšších 

 Oldřiška Plšková - 30 let praxe ve výcviku, s BŠO složeno cca 50 zkoušek včetně nejvyšších 

 Vlasta Kořínková - 15 let praxe, složeno cca 30 zkoušek včetně nejvyšších 

 Petra Nováková + Renata Novotná – složeny zkoušky LA 1-3 (Agility) 
Výcvikové bloky:  podle kterých bude výcvik rozdělen  

1. Základní výchova a poslušnost - pro začátečníky (+ příprava na svod, výstavy a bonitaci) 
2. Poslušnost (příprava na zkoušky) - pro pokročilejší psy. Výcvik jednotlivých cviků poslušnosti, příprava 

na zkoušky a závody 
3. Nežádoucí chování, rozvoj charakteru - rozvoj sebevědomí a žádoucího chování, řešení problémového 

chování (bázlivost, agresivita, nejistota, závislost, nepozornost, utíkání za zvěří atd.)  
4. Výcvik obrany - pro začátečníky i pokročilé. Figurant 1.třídy ČKS - Roman Pecár  
5. Shaping trénink, spolupráce se psem - výcvik jednotlivých cviků a chování pomocí operantního 

podmiňování (nabízení). Pomocí této metody je pro psa cvičení velmi oblíbené, dobře si ho pamatuje a 
rád ho opakuje (radostný projev, ochota spolupracovat, pozornost, rozvoj motivace atd.) 

6. Základy agility, dogdancing, triky se psem – tréning překážek na Agility (tunel, skočky, slalom). Tréning 
dogdancingu a různých cviků a triků. 

 

Vysvětlení k přihlášce:  níže přikládáme VZOR vyplněné přihlášky 
1. S každým přihlášeným psem se můžete zúčastnit maximálně 10 lekcí s výcvikářem za celou dobu tábora. 

Počítají se max. 2 lekce na jeden den. Např. dopoledne stopy a odpoledne obrany  
2. Do tabulky v přihlášce napište jméno psa, se kterým se budete účastnit výcviku. Pokud bude zapsán v 

řádku s označením 1.pes, tak v další tabulce ve sloupci 1.pes napište kolik lekcí v daném výcvikovém 
bloku chcete s tímto psem během tábora celkem absolvovat. (např. 1.pes :  obrany 2x, poslušnost 5x, 
agility 3x) celkem 10 lekcí. U každého bloku můžete napsat pouze 2,3 nebo 5 lekcí na jednoho psa 

3. Celkový součet lekcí ve sloupci nesmí přesáhnout 10 lekcí. Méně není problém. 
 

Informace k výcviku: 

 Výcvik s Vámi budou výcvikáři řádně konzultovat.  

 Výcvikář určuje pořadí, délku a náročnost tréninku s přihlédnutím na věk a zkušenosti psa a psovoda.  

 Má také vyhrazené právo psa na lekci nepřijmout, pokud má k tomu oprávněný důvod (unavený pes, 
zdravotní problémy psa, nevhodné chovaní psovoda atd.) 

 Neúčast psa na lekci z jakéhokoliv důvodu nemůže být podnět k navrácení poplatků.  

 V případě, že k tomu bude oprávněný důvod, může být pes na doporučení výcvikářů přeřazen do jiného 
výcvikového bloku (bázlivost, nezájem o motivaci, pasivita atd.) 

 

Kontakt pro přihlášení a veškeré dotazy ohledně tábora:    
Roman Pecár,  pecar.kbo@bily-ovcak.cz  tel: 602 522 725 
 

 
 
 

↓ VZOR vyplněné přihlášky ↓ 
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VZOR - Přihláška na Výcvikový tábor KBO 2.- 9.6.2023 
 

Jméno člena klubu, číslo průkazky KBO:  

František Koudelka,  321 
 

Psi/feny BŠO, kteří se zúčastní výcviku: 

 Jméno psa/feny Datum 
narození  

Zkoušky 

1. pes Janek z Dřevěné boudy 6.5.2020 BH 

2. pes    

 v této tabulce uveďte celé jméno psa a datum narození, popř. zkoušky (stačí nejvyšší) 
 

Rozpis výcvikových bloků, kterých se chcete se svým psem nebo psy zúčastnit: 

 Výcvikové bloky Výcvikář 1. pes 2. pes 

lekce lekce 

1. Základní výchova a poslušnost Oldřiška Plšková 2  

2. Poslušnost – příprava na zkoušky Oldřiška Plšková   

3. Nežádoucí chování, rozvoj charakteru Roman Pecár 3  

4. Obrany Roman Pecár   

5. Shaping trénink, spolupráce se psem Vlasta Kořínková 3  

6. Agility, Dogdancing, triky se psem Petra Nováková 2  

 u každého psa vyplňte v tabulce číslem kolika lekcí se chcete zúčastnit a v jakém bloku 

 u každého bloku můžete označit pouze 2, 3 nebo 5 lekcí na jednoho psa 

 maximální počet pro jednoho psa je 10 lekcí za celý tábor (součet všech bloků ve sloupci psa) 

 na jeden den se počítají 2 lekce, 1x dopoledne a 1x odpoledne 

 výcvikové dny: sobota, neděle / / úterý, středa, čtvrtek  
 

Dospělý:  2 Děti:  

 uveďte počet osob včetně Vás (rodina, přítel), děti do 12 let) 
 

Dospělý plná penze: 2 Děti plná penze:  

 uveďte počet osob včetně Vás, pro které chcete plnou penzi (děti do 12 let),  
 

Další psi: 1 

 uveďte počet psů, kteří se s Vámi zúčastní tábora, ale nebudou se účastnit výcviku 
 
 Podpisem této přihlášky beru na vědomí, že na této akci zodpovídám v plném rozsahu za psy a osoby uvedené 
v této přihlášce, a budu respektovat propozice a pravidla této akce. 
  
V případě, že posíláte přihlášku elektronicky bez podpisu, budete podepisovat při příjezdu na tábor.  

Datum:  Podpis člena: 

 

 


