’’ Věrnost psa je skvostný dar, který morálně zavazuje stejně jako přátelství člověka.’’
Konrad Lorenz

VÝCHOVNĚ-VÝCVIKOVÉ SETKÁNÍ PSŮ A PÁNÍČKŮ
s Milanem Mihokem a Kateřinou Šmídovou
Pro koho: pro všechny lidi a jejich pejsky, jakékoli rasy, velikosti, stáří, ať hraví, bázliví, hyperaktivní,
problémoví, bezproblémoví, ambiciózní.. s přípravou na zkoušky, bonitace, závody atd… jsme tu pro vás.
zn. Nikdy není pozdě naučit pejska novým kouskům.
Termín: 4.-7.září 2014
Kde: Areál kynologického klubu DÍLY
- http://www.obec-dily.cz/

http://www.mapy.cz/s/bjtm

- krásný areál obrostlý stromy, malá klubovna, možnost zatopit
- překážky - kladina, žebřík, metrovka, áčko
- ohniště – možnost opékání, grilování, posezení
- voda v barelech, plynový vařič na kávu a podobně
- prostorné odkládací boxy (omezený počet), jinak pejsci v autech nebo osobních boxech, klecích
- zajištěné prostorné fotbalové hřiště v obci, každý si bude moci vyzkoušet ,,prostorovou orientaci,,
Ubytování:
- Na cvičáku – stany, přívěsy – po domluvě možno od středy odpoledne
- Místní mateřská školka – 20-30 lidí
( možnost vaření, wc, sprchy pro všechny - cca 500 m od cvičáku)
- v okolí možnost kdekoli – pensiony, hotely …
(http://www.hotel-sadek.cz/ ,2 km http://www.hotelgame.cz/cz/uvod/ …)

V obci Díly obchod, hospůdka s vyhlídkou na panorámata, v hotelu restaurace, kuželna. Krásné prostředí na
hranici CHKO Český les v nadmořské výšce 600m, v historické oblasti horního Chodska. Nádherný výhled do
krajiny na místa vzdálená vzdušnou čarou i 55km se vine od severovýchodu k jihovýchodu až k Šumavě.
Hluboké lesy, které obklopují Díly, jsou rájem houbařů i turistů, jsou plné divoké zvěře, přírodních
zajímavostí, potůčků atd. Úžasné prostředí pro turistiku, cyklistiku a další aktivity. Okolí je také bohaté na
historické zajímavosti spojené zejména s minulostí Chodska, nedaleko nejvyšší vrchol Čerchov 1042 m. Je to
kraj hrdých Chodů, J. Š. Baara, Jana Sladkého – Koziny a pověstného Lomikara. V Domažlicích cca 10 km
Kaufland otevřeno každý den vč. víkendu.
Akce se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci, kamarádi i pejsci – přijeďte, jste vítáni 

Sraz, co s sebou: čtvrtek- 9-10h.
- hračky co má pejsek rád
- pamlsky všechno druhu (na malé kousky buřtík,
sýr, rybičky, maso atd.), hodně a psa nekrmit,
nejlépe den před zahájením poskromnu
- řetízkový, nejlépe jednořadý obojek
- jednořadé vodítko bez poutek, krátké cca 50 cm na poslušnosti nebo cca 120 cm , 4 m na obrany, postroj
na obrany, 10m stopovací vodítko
- náhubek
- platné očkování a dobrý zdravotní stav pejska samozřejmostí
- osobní věci, teplé oblečení, boty atd.. dle vlastního uvážení
(p.s. nevíme jaké bude počasí i když je objednáno krásné..)

Program (vše bude upřesněno dle uchazečů):
1. NOVÁČCI / ZAČÁTEČNÍCI
– seznámení, informace, dotazy
- koncentrace psa a oční kontakt – základ všeho, pes vás musí vnímat a pak
můžete společně pracovat, dále postupné hromadné socializační cvičení přenesení teorie do praxe
- hra-pohyb

2. POKROČILÍ
- stopy, poslušnosti, aport, obrany
- spojeno se socializačním cvičením
- příprava dle IPO, NZŘ
3. ZKUŠENÍ
- stopy, poslušnosti, aport, obrany
- ZTP příprava (německá bonitace- cílem je prověřit jedince plemena dobrman,
zda jsou vhodní, dle standardu plemene pro použití v chovu a zároveň selektovat
jedince kteří jsou pro chov nevhodní)
- Körung příprava (výběrová bonitace-speciální test povahy, konaná v zemi původu
plemene 1x do roka)
- příprava na bonitace a socializace dle IPO a NZŘ
Změna programu vyhrazena poskytovateli dle počtu účastníků a počasí.
Opakování je matka moudrosti a proto OČNÍ KONTAKT A SOCIALIZACI musí zvládat každý.
Večer - diskuze, dotazy, probírání teorie a pro nás velice důležitá zpětná vazba.
U každého z vás je individualita samozřejmostí, každý pejsek je originál a dle toho se musíme a
budeme řídit.
A naprostou nezbytností co nesmíte nikdo zapomenout je DOBRÁ NÁLADA.
Cena:
- CELÝ POBYT : 1200 Kč (osoba/ 1 pes) - za každého dalšího pejska ve výcviku 100 Kč/den
- CENA ZA DEN: 400 Kč (den/osoba/1 pes) – za každého dalšího pejska ve výcviku 100 Kč/den
Přihlášky na email jingls@seznam.cz a zálohu 500 Kč zaslat do 15. Srpna 2014
Na č.u. 170217122/0300, při platbě do zprávy pro příjemce zadejte své příjmení např. ,,Šmídová,,
Počet účastníků je omezen. Záloha je v případě neúčasti nevratná.
Za osoby, stany, auta a přívěsy se neplatí žádný poplatek.
Jakékoli dotazy emailem nebo na tel. 00420 602 408 388.
Zahájení i ukončení společného pobytu grilování ala Kačí a Michal 
Milan

Těšíme se na vás převelice

Kačí

