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Zhodnocení 
„Letního výcvikového tábora 2018 – Yacht klub Pardubice – SEČ“ 
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Hned na začátku bych chtěla všem moc, moc poděkovat, protože bez Vás všech by to nešlo.  
 

Děkuji výcvikářům Katce Brtníkové, Petru Šourkovi, Karol 
Juráskové a Jitce Gregorové, kteří byli mou pravou rukou a po celou 
dobu tábora vám všem radili, jak správně poznat svého psa a 
praktikovat naše rady o výcviku. Zvláštní poděkování patří i Aničce 
Brunčič, která nám přijela ukázat nejen pozitivní výcvik za hranicemi 
(ve Slovinsku), ale opět jsme mohli vyzkoušet pro nás méně známý 
kynologický sport Rally obedience. 
 

Petře Janouškové moc, moc děkujeme za nonstop ordinační hodiny, které především zneužívaly 
některé děti …protože u ošetření nebyla jen náplast, ale i vlídné pochopení už tak nesmírné 
bolesti. 
Ve večerních hodinách pak zdravotník převzal péči o dospělé, aneb alkohol z rukou zdravotníka je 

lék ☺ …. 
 
Děkuji i Kristýně Štáfové, Karol Juráskové, Jitce Gregorové a Šárce Valachové za přínos u 
socializačních cviků. Naši čuvači nejsou rasisti, ale určitě je dobré, když se mohou setkat a 
pochopit mimiky i jiných plemen jako je australský ovčák, saluki, beauceron a německý ovčák. 
 
Za pomoc při bonitacích a výstavách děkuji Žanetě Tancošové …. Žanetko, už jen schází udělat 
nějakou tu zkoušku a stát se oficiálním rozhodčím exteriéru – MOC TI TO ŠLO!!! 
 
Velkým kulturním tahounem večerních sezení byl super kytarista Jirka Skála, který za pomoci 
pitného režimu zdravotníka přežil dlouhé noci. Jako správný zpěvák měl s sebou i vokalistky 
Selin, Sárku a Karolínu - nebylo třeba znát slova písniček, protože rychle všichni pochopili, že 
Jirka má svou výbavičku not i slov a stačilo umět číst. Klobouk dolů před Selin, která možná na 
našem táboře poprvé slyšela češtinu ve větší míře a zároveň v ní i dokonale zpívala. 
Naše mladé vokalistky ve středu vystřídali táborový matadoři duo Katka Brtníková + Katka 
Raimová, a protože slova znali dokonale, tak vložili do večerního nejen zpěv, ale i taneční kreace. 
 
Katka Rajmová umí nejen dobře zpívat a tančit, ale i fotit … konečně máme i společné fotky od 
profíka!!! Veliké poděkování Katce patří takéi za to, že nám vzala na tábor i kus svého moderního 

šatníku Jožina z Bažina ☺. 
 
Ve čtvrtek proletěl navečer kempem asi nějaký vampír … a nakazil některé členy tábora.U 
některých to byla bohužel i celá rodina, u některých větší část rodiny. Opravdu bych nechtěla 
žádné to strašidlo potkat sama v lese, a tak i dětem bylo umožněno jít ve dvojici až trojici. 
Moc děkuji Pétě, Milanovi, Viktorce, Kačce, Ivaně, Radimovi, Draze, Jirkovi a Aničce. 
Byli jste fakt dokonale nakaženi a užili jsme si všichni srandu. Bubák, který byl jednoznačně 

nejlepší a chybí na fotce bydlel v chatce číslo 16 ☺ …. se svou větou: „Co je to tu za bordel, my 
se chceme vyspat“ byl prostě dokonalý – obzvlášť, když tenhle bubák měl sebou dítě ve věku těch 
našich. 

 
Obrovské poděkování patří králi tábora 2017 Davidovi Krčilovi a jeho paní Terezce, kteří 
převzali štafetu rukodělných prací a připravili si pro děti i dospělé svou manufakturu – výrobu 
potisků na trička. 
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Ve výčtu všech poděkování všech zúčastněných nesmíme zapomenout ani na děti, které si pro nás 
připravily soutěže na jedno celé odpoledne. Tentokrát jsme my dospělí museli poslouchat!!! 
Abychom nezapomněli na náš týden, ráda udělám pro vás všechny malou rekapitulaci: 

I letos každý zůstal po takovou dobu, jak mu to pracovní vytíženost dovolila. Jak jsme 
upozorňovali, pokud potřebujete nějakou radu, navštivte nás kdykoliv během tábora a můžete se 
zapojit do našeho výcviku. Jsme tam vždy jen a jen pro vás a vaše problémy, které chcete řešit. 
Letos dokonce i o náš program měla zájem rodinka s postiženým synem, která chtěla vidět „jen 
tak pejsky“ Není krásnější pocit, když můžete udělat někoho opravdu šťastným … a to jenom tím, 
že ho necháte pohladit svého psa a necháte ho koukat, tak si psi hrají. 

Celkem nám po place šlapalo neuvěřitelných 220 nohou! 
(30 psů a 50 lidí) 

 
Oproti loňsku, kdy jsme měli zimu a déšť, letos bylo parno - díky pocení jsme se mohli cítit 

opravdu jako u moře. Sůl jsme na sobě do přehrady nosili všichni poctivě ☺.  
Stejně tak jako loni bylo třeba přizpůsobit výcvik počasí. Nebylo možné na prudkém sluníčku 
cvičit několikrát denně, proto jsme se snažili o proložení přednáškami a zasvětili vás i více do 
teorie. 
 
Sobota 
Den příjezdu. Lehké donavigování nově přijíždějících, seznamování se s řádem kempu, výcviku i 
lidí samotných.  
 
Neděle 
Tvrdý výcvikový plán začal ranními stopami už v 6:30 pod vedením Petra. Hned po snídani jsme 
se věnovali prvním socializačním cvikům. Poznali jsme tak hned na začátku, jak se naši psi 
chovají a na co si dávat pozor. Pak už si výcvikáři rozdělili jednotlivé psi a věnovali jsme se 
individuálnímu výcviku a problémům jednotlivých psů. 

V polední pauze jsme poobědvali a kdo to „stihnul“, tak si o odpočinul ☺ 
Hned po polední pauze jsme si představili naše plemeno. Obecně jsme seznámili se slovenským 
čuvačem, pověděli si něco o standardu, povaze, nejčastějších odchylkách, seznámili jsme se i 
podrobněji s typy skusů u psů i počtem zubů. Dalším velkým tématem bylo čipování a registrace 
čipů. Tady bychom rádi zopakovali poučnou větu: Bez registrace je vám čip vlastně k ničemu, 
neboť psa pak není možné dohledat. Asi nejčastěji je využíván národní registr zvířat, který najdete 
na odkazu: www.narodniregistr.cz. 
Naši psi během přednášek odpočívali vždy na chatkách, abychom se hned po jejich odpočinku 
mohli věnovat znovu výcviku jednotlivců a zakončit vše před večeří společnými krátkými 
socializačními cviky. 
Po večeři jsme si něco krátce pověděli o klikru a jeho používání. Není nad to, když si člověk může 
vyzkoušet jaké to je, když po něm někdo něco chce a on vlastně neví co. ANO přesně tak se cítí 
náš pes. A to jsme jen odměňovali na druhém to správné!!! Myslím, že si všichni uvědomili, že 
trestat psa za něco, co jsme ho nenaučili, není jen zbytečné, ale naprosto nesmyslné!!! 
Byla to vlastně první sranda, kterou jsme si společně užili a dokázali se zasmát jedem druhému. 
 
Pondělí 
Po raních stopách jsme se rozdělili na tři skupinky. Ti, co neměli objednanou snídani, odjížděli 
hned po stopách na výcvik u oveček do výcvikového střediska Dajavera. Druhá skupinka 
odjížděla hned po snídani a třetí zůstávala v kempu na individuální výcvik. 
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Mnozí si zaplatili jen jedno jediné setkání se stádem oveček, protože nevěřili, že jejich čuvač má 
vlohy pro práci se stádem – jaké to překvapení, že všichni čuvači na táboře byli ti nejšikovnější a 

hned pochopili, co se po nich chce ☺. 
U stáda oveček vás provázela paní Daniela Rájová, která se věnuje nejen pasení ovcí jako 
trenérka, ale je zároveň je i rozhodčí pro posuzování zkoušek pasení. Mnohé z vás tento výcvik 
zaujal a tak se rádi do tohoto výcvikového střediska vrátíte. Tréninky je třeba si předem domluvit. 

Telefon na paní Rájovou je: 603 508 355 – hlaste se jako čuvači ☺. Pokud budete hledat 
internetové stránky, najdete je zde: http://pasenidajavera.weebly.com. Spolek chovatelů 
slovenských čuvačů pravidelně pořádá i společné prodloužené víkendy – sledujte naše www 
stránky. 
Po polední pauze nás navštívila Míša Chábová s Lácou, aby nám představila krásnou přednášku o 
anatomii psa s využitím Dornovy metody u psů. Pokud budete někdo chtít využít Dornovu 
metodu pro Vašeho psa, tak je možné se s Míšou spojit telefonicky 607 147 834 nebo přes FB 
https://www.facebook.com/michaela.kominova?fref=ts 
 
Po skončení přednášky jsme se opět věnovali individuálnímu výcviku a po večeři socializačním 
cvikům. Unavené psy jsme nechali na chatkách a udělali si krásný večer při kytaře s občerstvením 

podávaným z rukou zdravotníka ☺. Vokály Selin, Sárka a Kája nás všechny opravdu překvapili. 
 
Úterý 
Tradiční ranní stopy a velmi podobný dopolední harmonogram předchozího dne. Ti, co neměli 
objednanou snídani, odjížděli hned po stopách na výcvik u oveček do výcvikového střediska 
Dajavera. Druhá skupinka odjížděla hned po snídani a třetí zůstávala v kempu na individuální 
výcvik. 
Po polední pauze následoval blok překvapení, který si pro dospělé připravili děti. Nasmáli jsme se, 

ale také protestovali …. no prostě jsme si to užili jako děti ☺. Naše připomínky si děti snad 
vezmou k srdci a budou dávat třeba větší písmenka pro ty starší s horším zrakem. Nicméně 
klobouk dolů, že přišli den předem za mnou s otázkou „jaký bude program“ … že mají pro nás 
blok překvapení „asi na hodinu“ – nakonec z toho bylo celé odpoledne. Nicméně zorganizovali si 
to naprosto sami!!! 
Po večeři jsme se věnovali teorii o výcviku, který se trochu protáhl a zastínil večerní sezení u 
skleničky. Jsem ráda, že otázek bylo opravdu hodně. 
 
Středa 
Ranní stopy před snídaní a dopolední výstavní blok informací. Nejdříve jsme si pověděli o 
výstavách základní informace v stínu pod smrky a následovalo praktické vyzkoušení si výstavního 
kruhu. Ukázali jsme vám jaký je rozdíl v předvedení psa a jak nejlépe svého psa předvést. 
Po poledním klidu, který se nám díky bouřce trochu protáhl, jsme se věnovali trochu dětem.  
20 minutová silná přeprška nám pročistila vzduch a my mohli poslat děti do terénu plnit úkoly. 
Pro nás dospělé to bylo velice poučné, protože jsme se dozvěděli spoustu nových věcí, jak třeba, 

že pes má 2 žaludky, lopatku má na zádech ☺ … I děti dostaly nový pohled na nečekané situace – 
museli se naučit spolupracovat, protože v tříčlenné skupince byli vždy dva, kteří měli zavázané oči 
a jednoho vidícího, kterému museli celou cestu důvěřovat. 
Nakonec, ale heslo k pokladu vyluštily obě skupinky a vyhráli obě skupinky – jedna měla více 
správných odpovědí a druhá měla lepší celkový čas. 

Nakonec jsme se báli, abychom nezmeškali večeři ☺. Bez dětí sena večeři jít nedalo. Dle 
požadavků stravovacího zařízení musely chodit nejdříve na jídlo děti. Nakonec všechny děti 
dorazily do přístavu kempu. 
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Po večeři jsme trochu museli změnit
vypadalo na začátku jako jednoduchá
z koho“. 
Je dobře, že se druzí mohli podívat
fotodokumentaci jen proto, že se 
Večerní zpívání s Jirkou a mladými

v našich záznamech ☺. Už ani ne
odvážné vokalistky K+K nám nejen
jste byli dobře vidět a zkusíte to nejen
 
Čtvrtek 
Po stopách byl opět dopolední ovečkový
čekalo překvapení, o kterém všichni
navrhovat možné odkrytí tajemství

Goliášové, jak se mnozí domnívali
Sama jsem seděla v jednom autě,
předníma. Veliké auto s nápisem:

Nefalšovaný komentář: „Ty kráááso,
Jsme rádi, že nám pan Jaromír Hanu
jezdit.  
Nedílnou součástí bylo i představení
Jen, co se auto otevřelo a začaly se
rychlostí si je začali děti rozebírat
vhodné tak maximálně ležet u vody

děti chladí ☺. 
Nakonec se dostalo i na dospělé a
jízdu po pláži. Pokud vás cokoliv
Bylo to naprosto super sportovní 
fotkou na pláži. 
Po večeři jsme se věnovali bonitaci
neprošli bonitací, to byla zkušenost

Bonitace byl program jen pro dospěl
potištění triček. Tak hodné děti jsme

Davidovi, kteří to celé vymysleli,
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změnit program a zkusili si focení psů ve výstavním
jednoduchá a krátká akce se ukázala jako taková bojová

podívat na to, že i pes, který je dokonalý nemusí svou
 mu prostě zrovna nechce. 

mladými vokalistkami mělo opět veliký úspěch a najdete

nevím čas, ale došlo i na zlatý hřeb v polovině 
nejen zazpívali, ale také zatančili … holky příště

nejen na pódiu, ale rovnou na stole. 

ovečkový blok a individuální výcvik. Po polední
všichni věděli už ode dne příjezdu. Marně se někteří

tajemství – opravdu to nebyla návštěva naší poradkyně

domnívali ☺. 
autě, když jsme se vrátili z oběda … no a překvapení

nápisem: 

 
kráááso, koloběžky, to mě mohlo napadnout!!!“ mě

Hanuš představil novinky i dal rady, jak správně

představení postrojů a možností si vyzkoušení kolobrndu
se vyndávat poklady v podobě různých typů …tak

rozebírat a zkoušet. Když pominu krásné letní počasí,
vody … tak to chvílemi vypadalo, že se snad tou

a každý měl čas vyzkoušet si nejen trávu, ale 
cokoliv zaujalo, najdete informace na https://www.kostkakolobezky.cz

 odpoledne, které uteklo jako voda a my se rozloučili

bonitaci a zkusili jsme si přeměřit naše psy. U mladých
zkušenost pejsků a rady majitelům, jak to nejlépe vypilovat.

dospělé ☺ … děti měli program naprosto rozdílný
jsme snad celý tábor neměli. Veliké poděkování

vymysleli, naplánovali a připravili … a hlavně zabavily
 
Úderem 23 hodiny se po kempu
ozývat divné zvuky. Všichni jsme
jsme po dvojících vysílali děti,
prozkoumali. Úkol byl jasný: „Na
s vaším jménem – přineste ho“
z nich nevěděl dopředu, že na 
s nápisem „odvážlivec tábora
dospělé na konci diplom žádný
bylo proto, že jsme se báli a šli
dokonce i v doprovodu dětí, které
v případě Tomáše dokonce třetí
 

cuvac.biz 

výstavním postoji. To, co 
bojová hra „kdo 

svou krásu předat na 

najdete do i nahraný 

 pobytu. Dvě 
příště tam dáme stůl, aby 

polední pauze na všechny 
někteří snažili 

poradkyně chovu paní Jany 

řekvapení tam přijelo těsně 

mě moc potěšil. 
správně na koloběžce 

kolobrndu se svým psem. 
…tak stejnou 

počasí, ve kterém je 
tou rychlou jízdou i 

 i silnici a dokonce i 
https://www.kostkakolobezky.cz 

rozloučili společnou 

mladých zvířat, co ještě 
vypilovat. 

rozdílný – ruční výrobu 
poděkování patří Terce a 

zabavily nám děti ☺ 

kempu najednou začali 
jsme se báli a tak 

děti, aby všechno 
„Na konci je papír 

ho“ Vlastně nikdo 
 konci je diplom 

ábora“ jen bohužel na nás 
žádný nezbyl … asi to 

šli ve větší skupince a 
které šly druhé a 

třetí kolo. 
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Někteří, jako třeba Milan, měli zakázané se jakkoliv zvukově projevovat – tam zněl příkaz jasně: 

„Ty se prosíme jenom zjev.“ Pro jistotu jsme nechali v blízkosti i zdravotníka ☺. 
 
Pátek 
Poslední ranní stopy, snídaně a pak zahraniční host se svým dopoledním programem. 
RALLY OBEDIENCE je sport tzv. poslušnostní parkur, který je třeba zdolat v časovém limitu 3 
minut. Po krátkém teoretickém vysvětlení nám Anička postavila přímo soutěžní parkur a my jsme 
měli možnost si ho se svými psy vyzkoušet… no a protože jsme všichni šikovní, tak po 
vyzkoušení jsme šli rovnou závodit. Na konci byl každý pejsek po zásluze odměněn.  

Všichni to stihli do limitu ☺ !!! 
Po polední pauze jsme se zase trochu věnovali teorii, na kterou ještě nebyl čas.  
Protože jsme psa, vycvičili, vystavili, bonitovali, uchovnili … tak už zbývá jen vybrat ženicha, 
nakrýt, porodit – prostě jsme si povídali o teorii chovu a jak to správně zařídit. 
No a mezi tím, co jsme rodili, nám přijela na večerní přednášku paní MVDr. Gabriela Zelenková, 
která nám povídala o očkování a nemocech psů. Druhá část přednášky pak byla věnovaná 
aktuálnímu tématu cestování se psem a první pomoci psa. 
Večeře na poslední dlouhou noc byla zcela v kompetenci naší táborové osady. Špekáčky jsou jen 
pro chudé táborníky, a proto jsme zvolili pohoštění doslova královské!!! 
Jirka je nejen výborný zpěvák, ale i super obsluha grilu (nesmím zapomenout i na pomocníka 
Milana). O naložené maso se nám postarala Kačka Francouzová a my za to určitě moc, moc 

děkujeme. Zbylo i ke snídani ☺. 
Počasí nám celý týden vyšlo skvěle. Příroda nás celý týden lákala na jasnou oblohu … a protože 
mělo být dnes zatmění měsíce … a nám by to narušilo program (při plánování programu nikdo 

nevěděl) … tak se obloha zatáhla a neviděli jsme nic ☹. 
Za skvělé večeře jsme si zhodnotili táborový týden – a to hezky stylově: „chatku po chatce“ - 
každý si odnesl malý dáreček, jako vzpomínku na celý týden. Pro příští rok platí, že budeme 

bodovat i úklid ☺, jako za starých časů. 
Anička nám po zhodnocení tábora ještě vyhodnotila dopolední soutěž Rally obedience a šikovnost 
psů, dětí i dospělých. 
Závěr celého hodnocení patřil dětem, kterým po celý týden zářili očička. Ve čtvrtek dostali 
prázdný diplom. Jediný úkol měli shodnout se na králi tábora a dopsat jeho jméno na diplom. Bylo 
to jejich tajemství, které bylo tečkou celého tábora. Prvním neoficiálním králem tábora byl za rok 

2017 David Krčil a letos jsem si titul odnesla já ☺.  
Hudba hrála až opravdu do rána a několik posledních písniček s Jirkou byly důkazem, jak to 
všechno bylo silné … 
 
Sobota 
Asi bych měla začít tím, že od půlnoci hrála hudba a hrála a hrála a hrála. Zpívalo se a barman 
Tomášek rozlíval až do dna několika lahví (zdravotník si asi zaučil dalšího asistenta) 
Všechno jednou končí a nás při rozbřesku čekala práce nejtěžší – vyklidit chatku. Přivezli jsme si 
každý věcí na měsíční pobyt … když jsme to rovnali do auta, tak to vypadalo, že jsme tam bydleli 
půl roku.  

☺ 
Ještě jednou veliké poděkování všem, mám vás všechny moc ráda, mám spoustu nových přátel! 
 

Váš král 2018 Mirka Dobešová 
 
 



Spolek chovatelů slovenských čuvačů - http://www.slovensky-cuvac.biz 

 

Ps: V době, kdy jsem psala tyto řádky, tak se už hlásili účastníci zájezdu na rok 2019 
Takže:  
chatka č. 7 – Kačka,  
chatka číslo 8 – Šárka nebo boj se zahraniční výpravou, asi požádám o vystavění 1. patra  
chatka číslo 4 - zdravotník 
Já ráda zůstanu ve své dvojce, dokud je volná ☺. 
Zuzka 
Verča 
Katka B. 
Ivana 
Tomáš chatka číslo 5 
Martina 
Zuzka R. 
 
11 chatek obsazených - no není to krásné!!! 

 
 

 
 
 
Veškeré dotazy k výcviku můžete psát na:vycvik@slovensky-cuvac.biz 
Rádi s Vámi zůstaneme v kontaktu a budeme dál pracovat na započatých radách. 
 
Vznikla nová skupina Pasení s čuvači na FB:  
https://www.facebook.com/groups/1557445734330376/members/ 
Postupně tuto skupinu budeme plnit a odpovídat i na vaše dotazy  
 

Fotografie budou později na stránkách spolku. 

 
Připravujeme i FB Spolku chovatelů slovenských čuvačů 


