Prodloužený pastevecký víkend – Martínkovice – 6. 7. – 10. 7. 2016

Rádi bychom navázali na ovčácké víkendy z minulých let konané v Martínkovicích. Jezdíme sem
pravidelně na začátku prázdnin a na přelomu září a října. Zveme k účasti všechny čuvačáře – jak
začátečníky či velmi mírně pokročilé, tak ty, kteří již nějaké zkušenosti s pasením mají. Těm, kteří se
víkendu chtějí zúčastnit poprvé, rádi předem podáme všechny potřebné informace.
Chceme i nadále organizovat dvoufázový trénink (jednou dopoledne a jednou odpoledne) a zároveň
míst čas na výlety do překrásného okolí – Teplické skály, Adršpašské skály, Broumovské stěny, Polsko
…Chceme spojit ovčácký výcvik čuvačů s aktivním odpočinkem a prázdninovými výlety.
V průběhu víkendu bude možné složit zkoušku ZVOP, HWT či zúčastnit se trialu IHT-TS1 nebo IHT-TS2,
které se zapisují do průkazu původu. Program je přizpůsoben tak, aby ti, co úspěšně složí zkoušku
HWT mohli následující den absolvovat i trial IHT-TS1.
Složení zkoušky HWT opravňuje psa ke vstupu do pracovní třídy na všech výstavách v ČR kromě
mezinárodních na základě tzv. malého certifikátu (stejně jako například složená zkouška ZPU-1 dle
Zkušebního řádu Kynologické jednoty Brno nebo ZM či FPr-1 dle zkušebních řádů Českého
kynologického svazu).
Časový program:
6. – 8. 7. – dvoufázový trénink – dopoledne/odpoledne
9. 7. – zkoušky ZVOP, HWT, IHT-TS3 (rozhodčí paní Čapková)
10. 7. – IHT TS1 a IHT TS2 (rozhodčí paní Čapková)
Příjezd ve středu 6. 7. dopoledne do Martínkovic k paní Horské, první trénink dle času dojezdu, večer
možnost posezení. Následující dny dvoufázový trénink. Přesnou dobu tréninku bude nutné
přizpůsobit počasí. Pokud budou vedra, bude se trénovat především brzy ráno a večer. Přes den lze
pak navštívit místní turistické zajímavosti a příjemně zkombinovat ovčácký výcvik čuvače s
oddychovou dovolenou. V sobotu a v neděli – možnost složit zkoušky a zúčastnit se trialů.
- paní instruktorka Horská upozorňuje, že tréninky budou probíhat po celý týden od 4. – 8.7. My
plánujeme zapojit se do tréninků od středy. Pokud má ale někdo zájem přijet trénovat již v pondělí
4. 7. nebo v úterý 5. 7., je možné objednat ubytování již od pondělí
Počet psů-účastníků této akce je maximálně 10. Tréninky budou probíhat spolu s ostatními
pasteveckými plemeny pasoucími tradičním stylem.
Poplatek při dvoufázovém tréninku za jednoho psa a den činí letos Kč 300,--. Bohužel nelze domluvit
pouze polodenní tréninky za poloviční cenu (jen dopoledne či jen odpoledne). Taxa Kč 300,-- je za
den a je jedno, jestli se pes zúčastní tréninku dvoufázově nebo pouze dopoledne či pouze odpoledne.
Pokud se projeví agresivita psa vůči ovcím, bude z dalšího tréninku vyloučen.
Pro výcvik je třeba: stopovací šňůra (10 m) nebo dlouhé vodítko – zejména úplní začátečníci, náhubek
(nutný pro dominantní psy a důrazné psy), klasické vodítko.

Výcvik je vhodný pro psy od 1 roku stáří. Štěňata nemají dostatečné sebevědomí nutné pro
manipulaci s ovcemi a vedení stáda.
Přihlášky (jméno, počet osob, počet psů, požadavek na ubytování a kontakt e-mail a mobil) či dotazy
posílejte Petru Šourkovi – e-mail: sourekp@volny.cz

Ubytování
I v loňském roce se jako největší problém celého víkendu ukázalo zajištění rozumného ubytování. Je
nutné rezervovat si ubytování včas. Rádi bychom letos zkusili ubytování v penzionu Zemanův dvůr
v Božanově. Penzion poskytuje pohodlné bydlení a umožňuje ubytování se psy – www.zemanuvdvur.cz. Do Martínkovic bude sice nutné přibližně 5 km dojíždět, ale ubytování v tomto objektu je
pohodlné a příjemné.
Další možnosti ubytování :
- turistická základna a penzion U Nývltů, Martínkovice
- penzion U Dyntarů, Martínkovice
- kemp Bučnice, Teplice nad Metují

