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VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ  DNI  

Belušské Slatiny 28.08.2009 - 30.08.2009 - zhodnotenie 

 
28. augusta 2009 

Začali sme sa schádzať v piatok poobede. Po priebežnom ubytovávaní sme sa poschádzali, 

zvítali sa a informovali sme uchádzačov o programe VD BS 2009. Dali sme reč okrem iného 

aj o našich štvornohých miláčikoch. A ako inak, prebehla voľná zábava, kde sme si 

povymieňali skúsenosti o chovnosti a výcviku svojich miláčikov až do vyčerpania témy... 

 

29. augusta 2009 
Po pre niekoho krutej noci sme sa pomaly schádzali na raňajkách – prišli sme všetci... 

Prebehlo žrebovanie na poobedňajšie klubové skúšky odvahy na diviaka. 

Dorazili aj ostatní účastníci VD BS 2009 a výcvik sa mohol začať. Škoda, že nám celkom 

neprialo počasie, no i tak sa uskutočnilo všetko, čo sme si naplánovali. Doobeda prebehol 

výcvik na umelom brlohu a oplôtku. Hneď po obede sa začali klubové skúšky odvahy na 

diviaka. Po obede priatelia z canisterapie nám predviedli praktické ukážky ich práce.  

Úderom 18-tej hodiny sa začala členská schôdza SKCHTaF pod vedením Dr. Semana. 

Potom sme zas posedeli pri super guláši a potom ako inak, ako deň  predtým... 

 

30.  augusta 2009 

Tušiac pogulášové následky sme prezieravo posunuli raňajky na 9-tu hodinu – bol to dobrý 

nápad... Vrátilo sa nám slniečko... 

Znovu sme sa venovali výcviku na umelom brlohu, oplôtku a umelej diviačej stope 

a pokračovali klubové skúšky odvahy na diviaka.  

Naši priatelia z canisterapie nám predviedli výcvik poslušnosti, stačilo, keď inštruktorka 

zavelila „ľahni“  - ležali sme všetci... Hneď sme sa socializovali a nevrčali po sebe... 

 

Okrem oficiálneho programu boli aj iné individuálne aktivity, ale o niektorých radšej až po 

22-hej... 

 

Myslím si, že VD BS 2009 patrili k tým vydareným a že tie budúce budú zase o niečo lepšie. 

Zúčastnilo sa nás 67 a 56 psíkov. Zaznelo niekoľko podnetných návrhov od účastníkov a už 

teraz rozmýšľame, ako ich zaradiť do budúcich VD BS. Verím, že sa k nám organizátorom 

pridajú aj ďalší nadšenci, ktorí nám pomôžu pri organizovaní a aj priamo počas VD BS... 

 

S pozdravom      Ján Ilgo 

 


