X. jubilejní ročník – Letní výcvikový a společensko-relaxační tábor
Přátelství 2011
Opět po roce jsme se všichni sešli v RS Brněnka v Herolticích, kde nám bylo poskytnuto
veškeré zázemí pro naše aktivity. V areálu RS jsme měli k dispozici výcvikové prostory,
kynologické překážky, spoustu dalších překážek a vychytávek na socializaci našich psů.
Vzhledem ke krásnému počasí (obzvláště druhý týden), jsme bohatě využívali místní bazén
a pejsci řeku Svratku, která teče hned podle tábora.
Bohatá a vstřícná kuchyně včetně celodenní obsluhy v baru, pro nás byla velmi pohodlná a
příjemná. Nejen děti ale i dospělí si užívali nanuků a zmrzlin a také zmrzlinových pohárů. Měli
jsme výběr ze široké škály nápojů, včetně dvou druhů výborných čepovaných limonád.
Letošní tábor byl prostě ... jak to nazvat a nepřehánět ... BOŢÍ.
Relaxační téma tábora: Ţivot v pralese 
Jak to dobře charakterizoval jeden z pravidelných účastníků před odjezdem .... "každý rok si
říkám, že už to lepší být nemůže a každý rok se přesvědčuju, že může - nejlepší tábor" - a to
opravdu zahřeje u srdíčka a pak si řeknu, že to prostě STOJÍ ZA TO !!!
První týden se náš sešlo vč. dětí okolo
90 účastníků celkem s cca 60 pejsky.
Druhý týden nás byla asi polovina.
Ovšem, oba týdny stály za to...
Denně probíhala pravidelná činnost v
druţstvech, která byla rozdělena podle
úrovně výcviku a také šikovnosti :-).
Současně byly denně nácviky
vystavování a vše s tím spojeného
(handlingu) se zkušenou handlerkou.
Kaţdý den ráno, před snídaní, se
vyráţelo na stopy a nechyběl ani
nácvik obran s figurantem II. tř.
Současně probíhal každý den i program
na odreagování a zpestření pobytu.
Ať to byl dětský nebo psí karneval, karneval pro dospělé i děti - "Miss šereda", závody v
terénu s plněním různých úkolů Štěk-treck, pěvecká amatérská soutěž "O zlatého kakadu",
dvoudenní večerní povídání o výcviku formou pozitivní motivace, kdy druhý večer jsme
téměř všichni až do půlnoci pletli z fleecových dek úžasná přetahovadla a hračky pro pejsky.
Pro zájemce proběhlo i povídání o výcviku obran, o zásadách výcviku a co v současnosti je
jejich cílem.
Na čtvrteční večer byla připravena velmi zajímavá přednáška "O výţivě psů", spojená s
dotazy přítomných. Srdečně děkujeme firmě Vafo-Brit a Ing. Martinovi Kvášovi za tuto
možnost, která určitě obohatila náš program.
Vyvrcholením prvního týdne byla nádherná prestiţní výstava "O Pohár LVT Přátelství".
Celá výstava je hlavně "o umění vystavovat" a také o ideálním vztahu psovoda a pejska. Takže
se vůbec neposuzoval exteriér psů a mohli se jí zúčastnit i někteří přítomní kříženci. Výstavu
nám posuzovala Ing. Eva Voborníková – předsedkyně a poradce chovu v CDC klubu.

V sobotu pro nás ještě děvčata připravila super agility závody, pro všechny úrovně šikovnosti
i pro štěňátka. Závodilo se čestně a s plným nasazením.
Na přelomu týdnů - v neděli, měli účastníci volný den a pro výcvikáře byl uspořádán naprosto
úžasný Seminář obedience s Luckou Gabrielovou - reprezentantkou a rozhodčí v obedience.
Měli jsme tak možnost načerpat nové zkušenosti a "vychytávky" při pozitivním výcviku psů.
Druhý týden tábora nás začalo provázet velmi teplé počasí, takže se cvičilo hlavně po ránu
a navečer, kdy se také vyráželo na stopy. Proběhla další přednáška a beseda o Pozitivní
motivaci. Úterní večerní Trenink metodiky cviků interaktivní metodou byl pro nás pro
všechny úžasným zážitkem a pevně věříme, že si přítomní z této akce odnesli spoustu poznatků
a zkušeností.
Ve středu jsme si promítli velmi zajímavou přednášku MVDr. Bednáře o dysplazii
kyčelních kloubů.
Ve středu a ve čtvrtek odpoledne, kdy se vedrem všichni ploužili, jsme uspořádali turnaje
čtyřčlenných druţstev ve vodním pólu. Byla to prostě "bomba". Všichni se krásně vyřádili
a odreagovali a zachvátil nás úžasný soutěživý duch, takže nějaká ta modřina nebyla výjimkou.
Z turnaje byli všichni moc a moc nadšeni.
Ve čtvrtek 18. 8. jsme měli zkoušky z výkonu podle řádů KJ Brno, které pískala Ing. Míša
Martinů. Celkem bylo 13 účastníků, z toho 9 ZOPkařů a 4 na zkoušce ZPU1. Na zkoušce ZOP
se dařilo a jenom jedna neudělala, na zkoušce vyšší to bylo horší a ze 4 kandidátů se zadařilo
jenom jedné ..... tak příště s chutí opět do toho :-)
V pátek jsme uspořádali na odlehčení závody "O ţelezného a bronzového psa". Závody byly
úžasné a moc jsme se se psy a "bez nervů" pobavili a zařádili si.
Pevně věříme, ţe se na našem táboře nikdo, ale opravdu nikdo, nenudil.
Současně bych chtěla srdečně poděkovat generálnímu sponzorovi tábora - firmě VafoBrit Praha za krásné ceny a odměny do všech soutěţí, včetně výstavy.
Fotogalerie z tábora: http://www.sojkovy-queenelsa.cz/tabor
http://taborypropsy.rajce.idnes.cz/

Finanční sbírka pro sdruţení BSP v nouzi
Účastníci našeho Letního výcvikového tábora Přátelství 2011 v Herolticích uspořádali sbírku
na podporu sdružení BSP v nouzi. Přestože první týden jsme měli velmi nepříjemný zážitek,
kdy ve čtvrtek v noci se vloupali neznámi zloději do jídelny, a o celé dosud nashromážděné
peníze jsme přišli.
Přesto jsme se nevzdali a v pátek večer, po pěvecké
soutěži "O zlatého kakadu" dala řada účastníků do
dražby svoji cenu z výstavy. O tyto ceny se dražilo
(pytle s granulemi od firmy Brit nebo barely).
Všichni vydražitelé ještě po vyhrané dražbě
věnovali výhru také sdružení BSP v nouzi. Nakonec
jsme si říkali, že všechno špatné je pro něco dobré vybralo se 12 tisíc. Kč a ještě jsme přidali krmení.
Velmi děkujeme hlavnímu sponzorovi našeho
tábora za úžasné ceny, z kterých část posloužila na
dobročinné účely.
Firmě Vafo-Brit Chrášťany - http://www.krmivo-brit.cz/

