Výcvikové setkání plemene NSDTR 2017

„Práce s Tollerem může být radost a zábava“

Propozice
KDY: 20. 9. 2017 – 24. 9. 2017 (středa-neděle)
KDE: Křižanov u Velkého Meziříčí - Vysočina

PŘÍJEZD:
Ve středu 20. 9. 2017, pokud plánujete příjezd v jiný den, tuto skutečnost je nutné vyplnit v přihlášce.
Ve čtvrtek je nutný příjezd ráno cca do 8:30 a již připravení na výcvik.
Ubytování proběhne po dopoledním výcvikovém bloku.
ODJEZD:
V neděli po obědě.

UBYTOVÁNÍ / CENA:
Ubytovaní budeme v hlavní budově hotelového typu RS Drak Křižanov, k dispozici je 25 x 2-3lůžkových
pokojů, většina se sociálním příslušenstvím, ceny jsou následující:
A se soc.zař. 400.-/noc, pokud bude v pokoji obsazené jen jedno lůžko.
300.-/noc, další osoba
B bez soc.zař. 350.-/noc, pokud bude v pokoji obsazené jen jedno lůžko
250.-/noc, další osoba
Děti do 3let – zdarma, 3-12 let – mínus 15% z ceny ubytování
Pes – 50.- /noc
STRAVOVÁNÍ
Plná penze 200.- /den
Děti do 3let – zdarma, 3-12 let – mínus 15% z ceny stravy
Možnost bezlepkové a vegetariánské stravy – nutno nahlásit !!

Úhrada pobytu:
A

2.600.- (samostatný pokoj vč.soc.zař. + pes + strava)
2.000.-(další osoba + strava)

B

2.400.- (samostatný pokoj bez soc.zař. + pes + strava)
1.800.- (další osoba + strava)

Tréninky, výcviky:
1. Štěňátka a junioři – Lenka Liptáková (čt.), Zuzana Sobotková
Cena: 600.- tým

(200.-/den)

Pro zájemce je připravené max. 10 míst
Kdy: čtvrtek, pátek, sobota
Ve čtvrtek vás zkušená trenérka L. Liptáková seznámí se základy výcviku a výchovy retrívra, s motivací
k práci a základy toho nejdůležitějšího – aportu. Metodika vychází z ověřených metod trenérů ze zemí
původu retrívrů, používaná k výchově loveckého psa. Klade se důraz na rozvíjení vrozených vlastností a
jejich utvrzování.
V pátek a v sobotu vás a vaše psíky převezme Z.Sobotková, zkušená výcvikářka, která má vlastní psí
školu Karlík ve Žďáře nad Sázavou. Na programu bude socializace, motivace, přivolání, základy
poslušnosti, pozitivní metodika.
Nezapomeňte velké množství pamlsků, vodítko ( nebo moxon smyčka), oblíbenou hračku, štěněcí
dummy, balonky, píšťalku (kdo bude používat).

2. OVVR, Lovecký výcvik - Jindra Hermannová
Cena: 1000.-/tým (250.-/blok)
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.
Kdy: čtvrtek, pátek, sobota
Jindra Hermannová je velmi zkušená výcvikářka z Prahy. Společně s Evou Píchovou založily jako první v
ČR výcvikovou školu pro retrívry a zejména jejich letní tábory na Strmilově jsou vyhlášené a velmi
oblíbené. Jindra má velké, téměř 20-ti leté zkušenosti s výcvikem poslušnosti a zejména s loveckým
výcvikem retrívrů. Věříme, že začátečníci i pokročilí ocení maximálně profesionální a příjemný výcvik s
jednou z nejlepších výcvikářek v ČR.

3. Trénink WT – Martin Rytíř
Cena: 400.-/tým
Pro zájemce je připravené 10 - 12 míst, skupinky budou rozdělené podle úrovně týmů.
Kdy: sobota
V sobotu, 23.9.2017 je naplánován trénink WT s Martinem Rytířem. Vzhledem k náročnosti je vhodný
pro psa pouze jeden trénikový blok, ve skupince budou trénovat 3 - max.4 psi. Zde je možné probrat
a znovu si vyzkoušet disciplíny z předchozího dne – z Funny WT.
Vhodné i pro začátečníky !!

Martin Rytíř: Psi mě doprovází už od dětství. Retrieverům se věnuji bezmála už 12 let, kdy jsem si
pořídil prvního labradorského retrievera – fenku Hany Regent Plus. S Hany, i když pochází z výstavní
linie, jsem se zúčastnil jak WT, tak i loveckých zkoušek. Vyhráli jsme první WT v ČR. 3krát zvítězili ve
WT - L, stala se vítězem WT - M, mistrem ČR 2007 a vítězem WT tour 2007. Lovecké zkoušky PZ, SZVP,
NFTR, MFTR, ZPR složila všechny v první ceně.
Nový přírůstek jsem si pořídil před 5 lety, fenku Justurna Blackthorn "Birdy". Pochází z pracovní linie z
Maďarska, v roce 2011 na svých prvních WT ve třídě E zvítězila a obdržela volbu rozhodčích, v roce
2012 ve třídě L obsadila 3. místo, v roce 2013 vyhrála třídu M s plným počtem bodů.
WT jsem poprvé posuzoval v roce 2006 v Českých Budějovicích.

4. Funny WT „Křižanov 2017“
Cena startovného 500.-/třída člen TKCZ, 600.-/třída nečlen TKCZ
Plánujeme max. 7psů/třída E, max.5 psů/třída L
Kdy: pátek
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.
V pátek 22.9.2017 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 Rytíř. Na tuto akci jsou samostatné propozice

Další akce:
1.

Vyhlášení soutěže Toller klubu CZ

TOP TOLLER za rok 2016 předání cen, focení vítězů

kdy: neděle dopoledne

2.

Odběry na genetické testy: prcd-PRA, CEA, DM, Locus D/Buff, CLPS .... Vemodia a Slovgen
- MUDr. J.Daňková
Cena a úhrada bude zájemcům sdělena informačním mailem
kdy: sobota odpoledne, k problematice proběhne v pátek večer přednáška

3.

Úprava tollera – seminář s praktickými ukázkami - Veronika Kianičková
Cena dle rozsahu, info: http://psisalonvero.cz/pro-tollery/, úhrada na místě
Objednat se mohou max.tři psi, z nichž jeden bude upraven zdarma s patřičným komentářem pro
přihlížející
kdy: sobota odpoledne

4.

Focení psa při práci, portrétní fotografie, výstavní postoj – Jiří Dolníček
Info: http://www.dolnicek.eu/, k mání akční balíček fotografií za 490.(5 upravených fotografií v plném rozlišení), úhrada na místě
Kdy: čtvrtek, pátek

5.

Přednášky, semináře - info. v programu

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY :
Platné očkovací průkazy (vzteklina, parvo, psinka…)
Háravé feny a nemocní psi se nemohou akce zúčastnit.

Platby:
Zálohy:

Trénink, výcvik, Funny WT v celé výši, záloha je nevratná
Ubytování, strava ... 50% ceny
+ 300.-/osoba ... manipulační poplatek (děti do 15let neplatí)

Důležité !!!

Doplatek:

Přihláška bude akceptována po přijetí částky zálohy na účet.

50% ceny za ubytování, stravu

Platby posílejte na

do 31.8.2017

č.ú. 2900491027/2010

V.S. vaše telefonní číslo
zpráva pro příjemce – příjmení a účel platby

Ubytování bude přidělováno postupně, dle došlých přihlášek, od prvního do druhého patra, od pokojů
se soc.zař. po pokoje bez soc.zař.
Výjimky prosím nahlaste předem !!!

Všem účastníkům bude před akcí zaslán mail s podrobnými a doplňujícími informacemi.

Těšíme se na Vás !!!

