
                                                      

                                                     

Propozice 

 

Výcvikové setkání plemene NSDTR 
 
KDY: 20. 5. 2016 – 22. 5. 2016 

KDE: Svojanov u Borušova (u Moravské Třebové) 

 

PŘÍJEZD: 

Ve čtvrtek 19. 5. 2016, pokud plánujete příjezd v jiný den, tuto skutečnost je nutné vyplnit v přihlášce. 

V sobotu je nutný příjezd ráno cca do 8:30 a již připravení na výcvik. Ubytování a placení proběhne po 

dopoledním výcvikovém bloku. 

 

UBYTOVÁNÍ / CENA: 

Ubytovaní budeme na Hotelu Svojanov, ceny jsou následující: 

Za lůžko 350,-Kč, pokud bude v pokoji obsazené jen jedno lůžko. 

Při obsazení obou lůžek bude cena 250,- Kč za lůžko 

Pes/více psů - pobyt zdarma 

Platba za pobyt a stravu se platí v hotovosti v den příjezdu personálu rekreačního střediska Svojanova.  

STRAVOVÁNÍ 

Plná penze (dospělá/dětská) 200,-/140,- Kč, polopenze 120,- / 84,- Kč. 

Dospělá  osoba tedy snídaně 50,-Kč, oběd 80,-Kč, večeře 70,-Kč. Strava se bude platit na místě, po 

obdržení výzvy na váš  mail (cca 3 týdny před konáním akce) je nutné nahlásit  požadavek stravy, který 

bude konečný a neměnný. 
 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY 

Platné očkovací průkazy (vzteklina, parvo, psinka…) 

Háravé feny a nemocní psi se nemohou akce zúčastnit. 

 

DŮLEŽITÉ 

V době odpočinku budou všichni cvičící psi na pokojích v klidu odpočívat! 

Odpočinek je nutný, aby psíci zvládli náročný program celého pobytu. 

 

 

 



                                                      

                                                     

 

Funny WT  „Svojanov 2016“ 
 

V pátek 20. 5. 2016 plánujeme pro zájemce pod hlavičkou TKCZ Funny WT. Protože předpokládáme 

zájem převážně začátečníků, bude otevřená třída E a L. Závody nás provede, poučí, poradí a zároveň 

bude přítomný i jako rozhodčí Martin Incédi. Pro tuto akci vyjdou samostatné propozice. 

Cena startovného  400.-/třída  člen TKCZ 

                             500.-/třída nečlen TKCZ 

 

Plánujeme max. 8 psů/třída E, max. 5 psů/třída L 

 

V případě nenaplnění kapacity jednotlivých tříd Tollery, nabídneme startovat i zájemcům jiných plemen 

 

Pokud je ve skupině volné místo, je možné se přihlásit i před startem, na místě 

Startovné zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 30. 4. 2016 

 

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. Do zprávy pro 

příjemce napište své jméno + poznámku Funny WT  

                                                                      

 

Trénink WT 

 

V sobotu 20. 5. 2016 je naplánován trénink WT s Martinem Incédim. Vzhledem k náročnosti je vhodný 

pro psa pouze jeden tréninkový blok, ve skupince budou trénovat 3.- max.4 psi. Zde je možné probrat 

a znovu si vyzkoušet disciplíny z předchozího dne – z Funny WT.  

V případě zájmu můžeme trénink doplnit i prací se zvěří (FTR, ale samozřejmě se nebude pracovat s 

teplou zvěří :-). 

Cenu tréninku vypočítáme dle počtu zájemců a budeme jej vybírat na místě. Cena by se měla 

pohybovat kolem 700,- o jeho výši budete předem informovat. 

                                                     

 



                                                      

                                                     

 

                                          

 MARTIN INCÉDI 
 

V létě mě můžete potkat na některém z mnoha working testů, v zimě pak na field trialech a na honech.  

Ve volném čase vedu tréninky jak u nás doma, tak v případě zájmu po celé ČR a v zahraničí.  

Samozřejmě se také účastním tolika tréninků jiných zkušených trenérů, jak je to jen možné, a snažím 

se neustále prohlubovat své znalosti.  

 

Od podzimu 2009 jsem také hlavním trenérem Retriever Sportu CZ, kde se snažíme podporovat rozvoj 

práce retrieverů v ČR. Pořádáme nejen working testy, ale také semináře a tréninky se zkušenými 

českými i zahraničními rozhodčími." 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

                                                     

 

 

 

 

Výcvikový seminář OBEDIENCE s Lucií Gabrielovou 
 

Cena: 800,- cvičící tým/ člen TKCZ 

          950,- cvičící tým /nečlen TKCZ 

          200,- divák   

Seminář je vhodný pro všechny pejsky, od štěňat až po veterány, pro začínající i zkušené týmy.   

 

ZÁLOHA:  800,-  /výcvik za cvičící tým (nevratná) člen TKCZ 

     950,- /výcvik za cvičící tým (nevratná) nečlen TKCZ 

    200,-  /divák (nevratná) 

Počet cvičících týmů je omezen! Výcvikový seminář Obedience nelze vzhledem k náplni a návaznosti 

semináře/výcviku kombinovat s jinými výcvikovými bloky. 

 

Záloha za výcvik/diváka je vratná pouze v případě, najdete-li za sebe náhradníka!!!   

 

Zálohu zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 30. 4. 2016 

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. 

Do zprávy pro příjemce napište Svojanov + svoje jméno. 

 

 

 

LUCIE GABRIELOVÁ 
 

Lucie Gabrielová je oficiální obedience rozhodčí, steward a instruktor klubu Obedience CZ. 

 

3x startovala na Mistrovství světa obedience, čerpala zkušenosti od renomovaných zahraničních 

trenérů na kurzech Obedience, IPO a pozitivní motivace (Geert van der Steyen, Petra Florschuetz, Mia 

Skogster, Susan Garett a mnoha dalších…) se svými psy závodí v nejvyšší kategorii OB-3. 

 

 



                                                      

                                                     

                                       
             

Lovecký výcvik a příprava na OVVR Kamila Raiskubová 
 

OVVR 
Cena: 600,- cvičící tým/člen TKCZ  (cena jednoho výcvikového bloku je 200,-) 

          750,- cvičící tým/nečlen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 250,-) 

 
Lovecký výcvik (příprava na vyšší lovecké zkoušky)   
Cena:1.140,- cvičící tým/člen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 280,- + 100.- zvěř) 

         1.200,- cvičící tým/nečlen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 300,- + 100.- zvěř) 

 
ZÁLOHA:  600,-  /výcvik za cvičící tým OVVR (nevratná) člen TKCZ 

     750,- /výcvik za cvičící tým OVVR (nevratná) nečlen TKCZ 

    840,-  /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik (nevratná) člen TKCZ 

     960,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik (nevratná) nečlen TKCZ 

     Doplatek za zvěř se bude platit výcvikářce na místě.      

 

Při placení záloh věnujte prosím pozornost textu níže v kapitole rekapitulace plateb a záloh, 

kde jsou rozepsané možnosti volby výcvikových bloků Loveckého výcviku  

 

 

Pro zájemce o OVVR je připravené max. 5 míst, pro zájemce o vyšší lovecké zkoušky také max. 5 míst. 

Cvičit se bude i u vody, v neděli pro zájemce práce na podbarvené stopě.Záloha za výcvik je vratná 

pouze v případě, najdete-li za sebe náhradníka!!!   



                                                      

                                                     

Zálohu zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 30. 4. 2016. Jako variabilní symbol uveďte 

členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. Do zprávy pro příjemce napište Svojanov + svoje 

jméno                                                

 

 

 

 

 

 

KAMILA RAISKUBOVÁ 

Kamila Raiskubová je výcvikářka, kterou někteří známe z výcvikových pobytů Tollerů. Vzpomínkové 

video věnované Kamile z Rusavy 2015. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pA0bkYcafGc&feature=youtu.be 

 

Pod jejím vedením se věnují loveckému výcviku  lovečtí psi v její vlastní psí škole Filetka  v Kopřivnici. 

Je předsedkyní, koordinátorkou, lektorkou a zkušební komisařkou spolku SmilingDog z.s, který se 

věnuje canisterapii. 

 

                                                             

 

 



                                                      

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulace cen výcviku a záloh 

FUNNY WT  

 Cena startovného: 400,.-/třída člen TKCZ 

                              500.-/třída nečlen TKCZ 

TRÉNINK WT S MARTINEM INCÉDIM  

Cenu tréninku vypočítáme dle počtu zájemců a budeme jej vybírat na místě. Cena by se měla 

pohybovat kolem 700,- o jeho výši budete předem informováni. 

 

VÝCVIKOVÝ OBEDIENCE SEMINÁŘ S LUCIÍ GABRIELOVOU 

Cena:       800,-  /výcvik za cvičící tým (nevratná) člen TKCZ 

     950,- /výcvik za cvičící tým (nevratná) nečlen TKCZ 

    200,-  /divák (nevratná) 

 

ZÁLOHA:  800,-  /výcvik za cvičící tým (nevratná) člen TKCZ 

     950,- /výcvik za cvičící tým (nevratná) nečlen TKCZ 

    200,-  /divák (nevratná) 

 

LOVECKÝ VÝCVIK A PŘÍPRAVA NA OVVR KAMILA RAISKUBOVÁ 

 

OVVR 
Cena: 600,- cvičící tým/člen TKCZ  (cena jednoho výcvikového bloku je 200,-) 

          750,- cvičící tým/nečlen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 250,-) 

 



                                                      

                                                     

Lovecký výcvik (příprava na vyšší lovecké zkoušky)   
Cena za celý víkend:  

1.140,- cvičící tým/člen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 280,- +  3x 100.- zvěř)  

1.200,- cvičící tým/nečlen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 300,- +3x 100.- zvěř) 

 

Cena za dva výcvikové bloky  

 660,- cvičící tým/člen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 280,- +   2x 100.- zvěř)  

 800,- cvičící tým/nečlen TKCZ (cena jednoho výcvikového bloku je 300,- +2x 100.- zvěř) 

např. budete-li si přát jeden blok Loveckého výcviku v sobotu v kombinaci s tréninkem na WT 
v druhém sobotním bloku (Výcvikovým blokem je myšleno výcvikové odpoledne, nebo dopoledne)    
 

Cena za jeden výcvikový blok  

380,- cvičící tým/člen TKCZ         (cena jednoho výcvikového bloku je 280,- + 100.- zvěř) 

400,- cvičící tým/nečlen TKCZ     (cena jednoho výcvikového bloku je 300,- + 100.- zvěř) 

  

  

ZÁLOHA:  600,-  /výcvik za cvičící tým OVVR (nevratná) člen TKCZ 

     750,- /výcvik za cvičící tým OVVR (nevratná) nečlen TKCZ 

     

    840,-  /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – celý víkend (nevratná) člen TKCZ 

     900,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – celý víkend (nevratná) nečlen TK 

 

    560,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – dva výcvikové bloky (nevratná) člen TKCZ 

       600,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – dva výcvikové bloky (nevratná) nečlen TK 
 

     280,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – jeden výcvikový blok (nevratná) člen TKCZ                                      

    300,- /výcvik za cvičící tým Lovecký výcvik – jeden výcvikový blok (nevratná) nečlen TK 

 

 

Doplatek za zvěř se bude platit výcvikářce na místě. 

 

                   

 PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY 

 



                                                      

                                                     

                           

 

 

 

 

 

 

 

Platba 

 

OBEDIENCE, OVVR A LOVECKÝ VÝCVIK  

Zálohu zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 30. 4. 2016 

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. 

Do zprávy pro příjemce napište Svojanov + svoje jméno. 

 

FUNNY WT 

Startovné zaplaťte na účet: 2900925913/2010  nejpozději do 30. 4. 2016 

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo. Do zprávy pro 

příjemce napište své jméno + poznámku Funny WT  

 

Pokud se hlásíte na výcvik i na Funny WT – do zprávy pro příjemce napište své jméno + FWT/vycvik  



                                                      

                                                     

 

GENETICKÉ TESTOVÁNÍ 

Pokud máte zájem o odběr vzorků na genetické testování na dědičné choroby PRA-prcd, CEA (obojí je 

podmínkou pro uchovnění psa u RK CZ) a Lokus D, uveďte prosím tuto skutečnost v přihlášce. 

Testování bude provádět genetická laboratoř Slovgen http://www.slovgen.sk/, při hromadném odběru 

(cca 5 a více psů na jednu testovanou mutaci) je možná hromadná sleva. Veškeré informace ke 

genetickému testování pak obdržíte v informačním emailu.  

  

 

 

V předstihu před konáním akce Vám budou na email zaslány informace jak areál Svojanov u Borušova 

najdete (pozor neplést si s jinými Svojanovy :-) ) + seznam doporučených věcí, které vzít s sebou. 

Těšíme se na Vás a doufáme, že si užijeme prima víkend :-) 

 

 

 

 
 

 


