
Pozvánka na I. Zimní uva í setkání 14.-16.1.2011 Beneckoč č
Motto: „Kdyby m l Han  s sebou uva e, prohání se po horách s Vrbatou dodnes“ě č č č

Ahoj, přátelé, kamarádi a příznivci slovenských čuvačů!

Rád bych Vás pozval na I. Zimní čuvačí setkání, do Krkonoš na Benecko. Setkání se uskuteční od 
pátku do neděle 14.-16.1.2011 v hotelu Hančova bouda.  Pozor, je možné uskutečnit prodloužený 
víkend, přijet již ve čtvrtek! Náplní setkání bude povídání, papání, bumbání, sport a výcvik. 

S sebou potřebujete alespoň jednoho psa/fenu nejlépe slovenského čuvače (příbuzná a severská 
plemena mají výjimku), lyže běžky, oblečení vhodné do sněhu a na běžky, pro psa vhodný postroj 
(nesmí škrtit a dřít), cca 3m dlouhou šńůru nejlépe skijoringovou s amortizérem (případně stačí 3m 
vodítko, nebo stopovačka), postroj pro psovoda nebo pás. Na výcvik potřebujete stopovačku a 
odměny pro psa. 

Dále potřebujete dobrou náladu a nezapomenout se včas přihlásit. 

Z důvodu, že někteří zájemci nemohou ze zdravotních důvodů na lyže, bude 
vytvořena i malá skupinka pro pěší !!!

• Kdo nemáte běžky vlastní, zajistíme v půjčovně, cena cca 100kč/den za komplet. V 
případě zájmu sdělte svoji výšku a číslo bot.

• Cena za ubytování je 400,-Kč /os a den se snídaní, 0,-Kč za psa, dítě do 12 let 300,- 
Kč/den

• Ubytování se bude platit po příjezdu na recepci hotelu, resp.  po přihlášení zaplatíte 
zálohu ve výši 1000,-  na číslo účtu hotelu.

• Termín pro závazné nahlášení  účasti je: do 20.prosince 2010, prosím co nejdříve :-)

http://benecko.ceskehory.cz/
http://www.hancovabouda.cz/cz-index.html


Program :

varianta čtvrtek 13.1.2011 

příjezd od  16,00 do 19,00h – ubytování

19,00-20,00h  večeře ,

20,30h teoretická příprava na ráno, rozdělení do skupin, 

            povídání, bumbání, …..

pátek 14.1.2011

8,00 -9,00 h snídaně

9,00h odchod do půjčovny pro běžky (kdo nemá vlastní)

9,30h odchod na běžky po skupinách

cca 12,00h oběd  -  U piráta

15,00h návrat na Hančovu boudu, pokus o uvedení psovodů do původního stavu :-)

18,00h -20,00h  večeře

příjezd  ostatních účastníků do 19,00h – ubytování

20,00h teoretická příprava na ráno, rozdělení do skupin na běžky, povídání, bumbání,...

příjezd do 19,00h – ubytování

19,00-20,00h  večeře ,

sobota 15.1.2011

8,00 -9,00 h snídaně

9,00h odchod do půjčovny pro běžky (kdo ještě nemá)

9,30h odchod na běžky po skupinách

12,30h oběd  - Hucul farma 

15,00h návrat na Hančovu boudu, vrácení zapůjčených běžek,

             pokus o uvedení psovodů do původního stavu :-)

18,00h večeře

20,00h  domluva programu na ráno, teoretická příprava, rozdělení do skupin povídání, bumbání,...

neděle 16.1.2011

8,00h snídaně

9,00h Var.1 - nástup na výcvik hledání osob ve sněhu,

                      po skupinách

          Var.2 – skijoring

          Var.3 – dle domluvy

12,30h společný oběd Hančova bouda – dle domluvy a zájmu
13,30h zakončení setkání, volný program (procházka po Benecku, snowtubing,...)

Uvolnění pokojů v hotelu bude upřesněno, pokud se nic nezmění a nebudou noví hosté najíždět v 
neděli, budou nám pokoje k dispozici celý den.

http://www.penzion-u-pirata.cz/
http://www.hucul.org/hospudka.php


Webkamera Benecko – počasí

Inspirativní videa:

http://www.youtube.com/watch?v=xPz4Ydv-MUw

http://www.youtube.com/watch?v=dgBGB1r1z-8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=seSj5k895mM

http://www.youtube.com/watch?v=9O3rGamhGH4

Vybavení na skijoring: 

www.manmat.cz  vybavení použijete i na bikejoring, caniscross, dogtreking, nebo i pro výcvik stop, 
obran,...

Možností a výrobců je více, používají se ale převážně dva druhy postrojů. Prodloužený ( tah jde 
více v rovině vhodný i na sáně) a klasický (tah je možný šikmo vzůru - kolo, lyže,..) . Já na radu 
výrobce používám klasický postroj. Šňůra je lepší skijoringová - má v sobě "gumicuk" a tak 
zachycuje rázy, cuky při rozjezdech nebo brždění. Pás používám se spodními tahy. Stejné vybavení 
nezávisle na mě má i Katka Brtníková, používá ho pro chůzi i lyže. Ostatní co mají stejné vybavení 
jsou také spokojení - Maruška Moravanská a Katka Rychetská.  

Potřebujete  tedy:
Postroj SOFT UNIVERSAL
SKI opasek
SKI šňůra - pro 1 psa 

Dalším českým výrobcem je Zero DC.

Odborné popsání druhů postrojů a jejich použití. Samota Mushing

Volejte, mailujte, SKYPEujte v případě dotazů :

Petr Navrátilík    m.tel.: +420 603410876, 

e-mail petr@tatranskaperla.com

SKYPE: petr.navratilik

         V případě zájmu prosím o zaslání emailu:  petr@tatranskaperla.com
   * s počtem osob (pokojů) 
   * s počtem psů / fen
   * zda chcete zajistit běžky
   * kdy máte zájem přijet - čtvrtek 13.1.2011 nebo pátek 14.1.2011
   * co byste rádi doplnili, nebo změnili v programu :-)

mailto:petr@tatranskaperla.com
http://samota.mushing.cz/Tipy/Postroje.html
http://www.zerodc.cz/
http://www.manmat.cz/cs/products/displayProduct/Vybaven%C3%AD+pro+skijoring%2C+canicross/27)+SKI+%C5%A1%C5%88%C5%AFra+-+pro+1+psa/35
http://www.manmat.cz/cs/products/displayProduct/Vybaven%C3%AD+pro+skijoring%2C+canicross/22)+SKI+opasek/40
http://www.manmat.cz/cs/products/displayProduct/Postroje+vod%C3%ADc%C3%AD%2C+skijoringov%C3%A9/6)+Postroj++SOFT+UNIVERSAL/80
http://www.manmat.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=9O3rGamhGH4
http://www.youtube.com/watch?v=seSj5k895mM
http://www.youtube.com/watch?v=dgBGB1r1z-8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xPz4Ydv-MUw
http://www.holidayinfo.cz/leto/kamera.php?rg=2&loc=10&ttt=1280550321
mailto:petr@tatranskaperla.com
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