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VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ  DNI  

Belušské Slatiny 27.08.2010 - 29.08.2010  - zhodnotenie 

 
      Už   siedmy ročník vydarenej akcie Víkend s teriérom – Výcvikové dni sa uskutočnil 

v overenej destinácii v podhorí Strážovských vrchov v kraji niekdajších drotárov pod 

malebnou dedinkou Mojtín v  Belušských Slatinách pod záštitou  nášho klubu SKCHTaF.  

 

Piatok  27. augusta 2010 

    Od obeda sme sa začali schádzať a ubytovávať v Hoteli Termál. V napätom očakávaní sme 

vykúkali z objektu hotela, či a kedy príde náš výcvikár s líškami – prišli, mohlo sa začať 

žrebovanie poradia účastníkov Klubovej skúšky odvahy na diviaka...  

Po formalitách a oboznámení sa s programom VD BS 2010 sme sa oddali debatám  aj 

o našich štvornohých miláčikoch a venovali sme sa voľnej sebazničujúcej zábave. 

 

Sobota  28. augusta 2010 
    Navzdor dlhej noci sme sa všetci zišli na neskorých raňajkách... Prišli aj ostatní účastníci  

a tak sme mohli začať s výcvikom... 

Prebehol výcvik na umelom brlohu a oplôtku pod vedením Stana Oujezdského a za aktívnej 

pomoci Roba Lackoviča, Štefana Engela a Danky Gromusovej. 

Po obede sa začali Klubové skúšky odvahy na diviaka, ktorej sa zúčastnilo 14 psov. 

Súčasne s poľovným výcvikom prebiehal aj výcvik poslušnosti pod vedením našej členky 

klubu Dagmar Fridrichovej.  
Po obede začala divoká naháňačka a zábava zvaná Coursing, pod taktovkou Zdenka Kutlacha & co. 
Bola to naozaj skvelá zábava pre našich štvornohých a samozrejme aj nás dvojnohých... 

Všimol som si, že psíkovia, ktorý nehlásili, sa parádne rozbrechali. Návnada mala pach 

diviaka. 

Pred večerou mala prednášku s diskusiou Dagmar Fridrichová. Zuzka Cigániková radila 

individuálne v homeopatii. Všetci zúčastnení sme boli nadšení prednáškou. 

Po večernom guláši sme si ešte posedeli a zabavili sa.  

 

Nedeľa 29.  augusta 2010 

Po viacročných skúsenostiach sme prezieravo posunuli raňajky na neskoršiu hodinu. 

Prebiehal výcvik na umelom brlohu a oplôtku. 

Pokračoval Coursing na neďalekej lúke, kde sme mali možnosť dosýta sa vyblbnúť. 

Dagmar pokračovala v ukážkach výcviku poslušnosti. Za „obeť“ si vybrala nič netušiaceho 

návštevníka s americkým stafordširským teriérom...neuveriteľne, ako oboch zvládla 

a socializovala. 



Ukázala nám, ako sa to má robiť.  Nuž veru, aj ja som si zobral k srdcu slová, ktoré smerovala 

majiteľovi nezvládnutého amerického stafordširkého  teriéra a stále sa utvrdzujem v tom, že 

mám stále čo robiť pri výcviku môjho psa. Myslím si, že nielen mne, ale aj ostatným 

účastníkom pomohli jej praktické rady... 

 

 

VD BS 2010 sa  super vydarili a verím, že tie budúce budú zase o niečo lepšie.  

Prišlo nás 135, z toho 53 psíkov.  

Verím, že  mi učasníci pošlú niekoľko podnetných návrhov, ktoré podľa možnosti zahrnieme 

do budúceho ročníka VD BS.  

 

Ďakujem Vám všetkým za aktívnu účasť a teším sa na Vás znovu na našich VD BS 2011 

 

S pozdravom      Ján Ilgo 

 

 

 

 

 

 

Americký stafordšírsky 

teriér 1 

Cane Corso italiano 1 

Jagterier 1 

Patterdale teriér 1 

Weimarský krátkosrstý 

stavač 1 

Nemecká doga 1 

Carry blue teriér 1 

Airdale teriér 1 

Čínsky chocholatý pes 2 

Jack Russell teriér 2 

Welsh teriér 2 

Scottish teriér 5 

Foxteriér hladkosrstý 6 

Cairn terrier 7 

Border teriér 8 

Írsky teriér 13 

Spolu psov: 53 

 


