29. LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR NEJEN DOBRMANŮ
A INTENZIVNÍ ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA
v areálu ZKO Dobřany

ve dnech 11. - 26.8.2018
Obrany: Jan Chochola, Radovan Mach
Poslušnost, stopy, intenzivní školka pro štěňata: Věra Sedláková
Obedience, poslušnost, stopy: Renata Voldánová
Canicross: Lenka Šmírová
Dogdancing: Andrea Rezková
V areálu je klubovna se společenskou místností, WC, sprchy, vybavená kantýna. V obci jsou dobré možnosti
nákupu i stravování. V blízkosti je Litická vodní nádrž. Ubytování ve vlastních stanech nebo karavanech
s možností připojení k elektrice, pes ve stanu či odkládacím boxu. Krmení psů obstarává majitel sám.
Ve dnech 17.8. a 25.8. proběhnou dvoje zkoušky z výkonu podle NZŘ a IPO.
V případě zájmu o složení zkoušky je před zahájením akce požadováno předložení originálu PP, pracovní
knížky a průkazu ZKO se známkou pro r. 2018 či průkazu klubu příslušného plemene (organizovaného ČKS)
a doklad o zaplacení členského příspěvku na r. 2018.
Psi s nečitelným tetováním musí mít čip zaregistrovaný v PP od ČKS.
Psi bez PP musí být očipovaní a vedení v registru psů BPP u ČKS (psovod musí mít Registrační a
výkonnostní průkaz psa BPP).
Poplatek za zkoušku bude stanoven podle počtu účastníků.
Vybavení pro výcvik:
jednořadý řetízkový obojek, vodítko, stopovačka, předměty na stopu, cedulku na označení nášlapu, obojek
či postroj na obrany, náhubek, vlastní aporty, oblíbené hračky psa, pamlsky různých hodnot, případně klikr,
při ubytování psa ve stanu úvazný kolík, klec nebo přepravku.
Na canicross si opatřete sedák, vodítko s amortizérem, tažný postroj pro psa. Můžete si půjčit navzájem a
splatit si nepeněžním plněním při večerních posezeních nad kopýtky.
Veterinární podmínky
• předložení očkovacího průkazu s platným očkováním proti psince, parvoviróze, infekční hepatitidě a
vzteklině
Účast háravé feny je nutné předem domluvit s pořadatelem.
Poplatky za pobyt a den:

OSOBA
PES VE VÝCVIKU
ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA
DÍTĚ DO 15 LET
Připojení k el.síti

150,- Kč
150,- Kč
100,- Kč
40,- Kč
10,- Kč

Dogdancing
Canicross

100,- Kč
50,- Kč

Poplatky za trénink pro dojíždějící účastníky, kteří nebudou na táboře ubytovaní:
OBRANA – 200,- Kč
ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA – 100,- Kč
STOPY – 100,- Kč
OBEDIENCE – 100,- Kč
Nájem cvičiště – šlapné – 50,- za výcvikový den

Je možné se zúčastnit celého běhu tábora, nebo pouze jeho libovolné části (uveďte do přihlášky).
Vyúčtování bude provedeno po příjezdu. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel.
Přihlášky a informace na adrese:

Bc. Martina Merhoutová, Sedlec 217, 332 02 Starý Plzenec
tel.: 605575522, peter.sen@seznam.cz
http://peter-sen.com/
Uzávěrka přihlášek 15.7.2018. Přihláška bude potvrzena na vyžádání SMS na uvedené číslo nebo
mailem. Odmítnutí přihlášky je možné jen z důvodu naplnění kapacity areálu.

INSTRUKTOŘI:
Jan Chochola
• figurant ČKS (II. třída)
• psovod Městské policie Hl. m. Prahy
• figurant SKS TART
• účast na seminářích zaměřených na obrany a poslušnost pod vedením českých i zahraničních lektorů
(Jaroslav Vácha, Břetislav Ťujík, Julen Fernandez)
• účast na seminářích zaměřených na využití pozitivní motivace a klikru v tréninku zvířat pod vedením
českých i zahraničních lektorů (František Šusta, Gabby Harris, Anny Oblasser Mirtl, Barbara Glatz)
• účast na několika etologických konferencích
• složené zkoušky z obecné etologie zvířat a z etologie psů na České zemědělské univerzitě v Praze
• zaměření na trénink obran pozitivním posilováním - bez nátlaku na psa, bez zbytečného trestání,
které není pes schopen v danou chvíli pochopit
• zkušenosti s výcvikem psů do služby i pro sport - možnost tréninku obran na rukáv i na ringo oblek
Věra Sedláková
• kynologii se aktivně věnuje od svých 14 let
• stříbrný odznak vzorného výcvikáře (II. třída)
• složených přes 50 zkoušek z výkonu (s několika psy IPO3)
• od roku 2014 trénuje pod vedením Jiřího Čejky ml. v Uni Dog Center Bochovice
• umístění na stupních vítězů v mnoha závodech
• úšastník VS IPO + splněna kvalifikace na MČR 2017
• instruktorka kurzů poslušnosti a školky pro štěňata po dobu 15-ti let
• kromě sportovního výcviku se věnuje předvýchově a přípravě služebních psů pro speciální pachové
práce
• chovatelka pracovních belgických ovčáků
• zkušenost s výcvikem různých plemen
• preferuje nenásilné výcvikové metody
Renata Voldánová
• zkušenosti s výcvikem různých plemen
• složené zkoušky dle různých zkušebních řádů (NZŘ, IPO, TART, KJ Brno, obedience, dogdancing)
s různými plemeny psů
• složené stopařské zkoušky: FH2, ZPS1, FPr3, SPT2 (příprava na IPO-FH)
• závodnice obedience ve třídě OB-2 (příprava na OB-3)
• zkušenost s výcvikem malých plemen dle NZŘ
• účast na seminářích českých i zahraničních lektorů (František Šusta, Bc. Stanislav Beníšek, Gabby
Harris, Iva Lžičařová)
• účast na tréninkových akcích obedience pod vedením Lucie Stemmerové a Julie Bukovinské
• trénink všech disciplín s využitím pozitivní motivace, bez používání donucovacích pomůcek
Radovan Mach
• figurant 2.třídy
• psovod Policie ČR
• mnohaleté zkušenosti ze sportovní a služební kynologie
• absolvent seminářů pod vedením předních českých figurantů jak sportovní, tak služební kynologie
(Jaroslav Vyhnal, Vlastimil Křeček, Miloslav Fohl, Jan Sluka)
• možnost figurování na sportovní pomůcky a na ringo oblek a skryté manžety

