Výcvikový den 16.09.2012
Zpráva z výcvikového dne konaného v lokalitě Lavičky – Orlík:
Dne 16.9.2012 uspořádal Klub chovatelů honičů Praha nově výcvikový den v podzimním termínu.
Pro některé účastníky to je finální příprava na memoriál Dr. Urbana, konaný 22.9.2012. I pořádání
tohoto memoriálu se ujal Klub chovatelů honičů Praha.
Sešli jsme se ráno před kulturním domem v Kozárovicích, kde proběhla prezentace pejsků, a poté
jsme se přesunuli do lesa kde byly připraveny stopy a prostor na ostatní disciplíny.
Výcvikového dne se účastnila tato plemena :
•
•
•
•
•
•
•
•

basset hound 4x,
velký vendeéský hrubosrstý basset 4x,
porcelaine 2x,
karelský medvědí pes 2x,
švýcarský bernský honič 1x,
švédský losí pes 1x,
slovenský kopov 1x
rakouský hladkosrstý brakýř 1x.

Výcvik vedli pánové Jiří Nejedlý, Pavel Štangl, Marek Chudý a Pavel Burda, kteří si pejsky rozdělili do
čtyř skupin a jednotlivě připravovali pejsky na disciplíny, které jsou na BZH a radili vůdcům i v
problematice výcviku.
Když jsme prošli všechny disciplíny, sešli jsme se na louce u lesa na malé občerstvení a vášnivě
diskutovali, jak jinak než zase o pejscích.
Na závěr jsme zhodnotili průběh výcvikového dne. Všichni pejsci i s jejich vůdci na výcvikovém dni
obstáli úspěšně. Popřáli jsme účastníkům mnoho úspěchů do další výcvikové sezóny a těšíme se na
další společné akce.

Na e-mail klubu přišel text poděkování pro pány Nejedlého, Štangla, Chudého a Burdu:
...ráda bych touto cestou poděkovala za výcvikový den na Orlíku Lavičkách, který včera
proběhl. Všichni rozhodčí se nám maximálně věnovali, dávali užitečné rady a na všechny naše
dotazy nám ochotně odpovídali, přestože předcházející den v sobotu dělali rozhodčí na
zkouškách Klubu bloodhoundů.
Protože jsme holky z města, velmi oceňuji tuto možnost vyzkoušet si zkoušky nanečisto se vším
všudy. Organizace byla výborná včetně občerstvení, děkuji paní Burdové.
Marta Voborníková
...Jinak, my jsme se této akce zúčastnili poprvé a bylo to skvělý. Moc děkujeme klubu, že pro
nás tohle dělá. Díky všem co nám pomáhali připravit psisko na zkoušky.
Alena a Franta Veselých

