XII. ročník – Letní výcvikový tábor PŘÁTELSTVÍ 2013
Javorová skála 17. – 28. 8. 2013
V letošním roce jsme se přesunuli s pořádáním naší pravidelné akce – letního
výcvikového tábora na jih středočeského kraje, do nádherné krajiny Českého
Meránu, do Kynologického centra Javorová skála, nedaleko lyžařského areálu
Monínec u Sedlece-Prčice.

Na tábor jsme naplánovali opět spoustu zajímavých a „výživných“ akcí, aby se
účastníci vůbec nenudili. Pevně věříme, že se náš záměr splnil vrchovatě.
Hlavním sponzorem našeho tábora byla již tradičně firma VAFO PRAHA
Chrášťany s.r.o., výrobce krmiv značky Brit a dalších. Ceny a odměny byly velmi
pěkné a udělaly všem oceněným
velkou radost. Pro účastníky jsme
měli krmení zn. Brit, trenikové
pamlsky (NOVINKA), sušené
masové pamlsky Let´s Bite a
další dárkové předměty. Hlavně
pomůcky pro výcvik a výstavy.
Firmě VAFO, našemu sponzorovi,
tímto srdečně děkujeme.

Jako na každém táboře máme, mimo pravidelných nácviků – tj výcviky v družstvech,
nácvik ve výstavním kruhu a další, také pravidelné stěžejní táborové akce.
V letošním roce bylo na táboře
několik družstev: štěňátek,
dospívajících, agility, již
zkušených psů s psovody a
družstvo těch, kteří potřebují řešit
nějaký problém nebo
nestandardní chování svého psa
a potřebují odbornou pomoc nebo
radu.
Hned na úvod je mimo běžného
nástupu účastníků, také nástup
účastníků v maskách. Na každém
táboře je vyhlášeno téma tábora, v jehož duchu se nese atmosféra soutěží a her.
Pro letošní rok to bylo témě: „Letem filmovým světem“.
Proto se nám na nástupu sešli např.:
manželka detektiva Colomba se
šerifem, Marfuška s dědečkem
Hříbečkem, tygřík, králíček a zlobr
Šrek, nádherná rodiny pirátů
z Karibiku, maxipes Fík s Ájou,
Quasimodo (zvoník od Matky boží),
krásná Adina Mandlová po
xxxletech, sportovci, strašidla,
princezny, Kajínek, Flinstounovi,
Zlatovláska, šerif – prostě přehlídka
filmových postav byla opravdu moc
pěkná a u některých velmi
„vymazlená“.
První z nich je závod, spojený s dovedností pejsků i psovodů – Štěk-treck. Na
letošním závodě bylo 8 stanovišť, kde plnili účastníci různé úkoly a dostávali body
do bodovací kartičky. Měli jsme tu například houpačku (mezi stromy), bludiště,
shazování plechovek tenisovými míčky, postavení pejska do kotlíků, mini-agility,
přecházení laviček a obrácené kanoe a další.

Současně s body byl také měřen čas, který pak rozhodoval při rovnosti bodů. Pro
„skalní“ účastníky táborů, ale také pro některé nové patřilo „k věci“ přijít na start
v náležitém a fešném oblečku.
Závodníci startovali v několika kategoriích. Mimo dospělé, dorostence a děti byla
vyhlášena také kategorie skupin nebo štěňat. Druhý den po obědě bylo vyhlášení
výsledků. Závodníci na prvních místech byli odměněni pěknými cenami od hlavního
sponzora, firmy VAFO.

Ale nikdo z účastníků nešel z vyhlášení s prázdnou. Všichni dostali diplomy a také
drobné ceny od drobných sponzorů (většinou dárky od účastníků tábora).

Další super zábava a prima socializace pro zúčastněné pesany byl Karnevalový
večer. Tentokrát byly spojeny tři karnevaly: dětský, psí a Miss šereda a tudíž bylo
masek plná restaurace. Výborně jsme se pobavili a nakonec si společně i zajuchali
v tanečním rytmu.

V pátek, na konci prvního týdne, byla uspořádána tradiční prestižní táborová
výstava, pojatá jako výstava „o vystavování – souhře psovoda a psa“, která má také
již tradiční název „O Pohár LVT Přátelství“. Mimo to, že se vlastně jedná o výstavu
pro všechna plemena, a to i pejsky bez PP, je
vyhlášena celkem ve 4 soutěžních třídách.
Třídě štěňat a mladých, mezitřídě a tř.
otevřené. Již úspěšní „výstavní matadoři“
předvádějí svoje umění ve třídě čestné.
Vítězové, kteří získají krásný velký pohár, jsou
ze dvou skupin. Jednak vítěz ze všech
vyhlášených tříd (mimo čestnou) a potom
vítěz třídy čestné (v soutěži mezi psem a
fenou).

Každý účastník dostává medaily s logem tábora a první čtyři poháry a plakety.
Všichni účastníci byli odměněni cenami, diplomy a ti, kteří se umístili, nádhernými
cenami od našeho hlavního sponzora – firmy VAFO PRAHA s.r.o.

Tábor pokračoval ještě na začátku dalšího týdne. Tady nás však docela zaskočilo
počasí, kdy bylo velmi chladno, pršelo celý den a byly husté mlhy. Proto jsme uvítali
možnost využití místní tělocvičny k výcviku. Družstva se tu střídala a mohli jsme se
zdokonalovat v přesnosti nebo si procvičit metodiku „pozitivní motivace –
potvrzování“.
Na táboře probíhaly také různé přednášky, semináře a besedy včetně aktivního
zapojení účastníků. Zájem byl značný a jsme tomu velmi rádi. Pevně věříme, že si
každý odvezl hodnotné poznatky a naučil se něco nového.
Na závěr bych ještě jednou ráda poděkovala hlavnímu sponzorovi, firmě VAFO
PRAHA s.r.o., výrobci značky Brit a dalších, za hodnotné ceny.
Další velký dík patří našim úžasným výcvikářům: Lence Schönbekové,
Markétě Sojkové, Anežce Bartákové, S lávovi Dohnalovi, Vašku Chovancovi a
Milanu Rulcovi, který se věnoval se zájemci také nácviku sportovních obran.
Současně děkuji všem účastníkům, kteří nám pomáhali při pořádání závodů a
výstavy. Bez jejich pomoci, které věnovali řadu hodin ze svého volného času,
bychom nemohli všechno zvládnout.
Za rok se opět budeme těšit na kamarády, přátele, majitele odchovů a další
účastníky. Budeme se snažit připravit opět bohatý program tak, aby si každý našel
svoje vyžití a mohl se něco nového naučit. Na viděnou na LVT 2014…
S dojmy a zážitky z LVT Přátelství 2013 se podělila Jaromíra Sojková

