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Termín akcie:  štvrtok 09.09. - nedeľa 12.09.2021  

Miesto konania akcie: Letný Tábora Kalich https://www.taborkalich.cz/ Gabrielka 32, 

Kamenice nad Lipou, 39470 Česká republika.  

Mapy.cz: 

https://sk.mapy.cz/zakladni?x=15.0613585&y=49.2933846&z=17&l=0&source=firm&id=57

9313 

Google maps: 

https://www.google.com/maps/@49.2931849,15.0590023,17z?hl=cs 

Prihlasovanie: bude spustené v utorok 20.07.2021 v 20:00, všetkým členom TK CZ príde 

email s odkazom na prihlasovací formulár. 

Ubytovanie: Tábor kalich disponuje drevenými chatkami s plechovou strechou, každá chatka 

má dve palandy (celkom teda 4 miesta na spanie), skriňu, stôl s dvomi stoličkami a jednu 

elektrickú zásuvku a osvetlenie. Každá chatka má malú drevenú verandu. Pri príjazde obdržíte 

čisté povlečenie, perina a vankúš sú v chatke k dispozícií, po skončení akcie bude povlečenie 

nutné odovzdať do košov v prednej časti spoločenskej budovy. Sprchy a toalety sú v hlavnej 

a tehlovej budove. 

Strava: Strava je možná formou plnej penzie (raňajky, obed, večera) prípadne bez stravy. 

Strava je pomerne obyčajná, porovnateľná zo školskou jedálňou. Každopádne sa z nej najesť 

dá, raňajky sú pečivo, šunka, syr, nátierka, (tento krát bude aj zelenina). Obedy a večere sú 

v jednaní ale budú to jedlá ako guláš, pečené kuracie stehno s ryžou, plátok s omáčkou 

a prílohou a podobne. Bohužiaľ nie je možné voliť vegetariánsku či inú variantu stravy. 

V prípade plnej penzie budeme vo štvrtok začínať večerou a v nedeľu končiť obedom. 

Pre tých, ktorým by strava nevyhovovala bude k dispozícií chladnička na uskladnenie jedla 

a pokúsime sa zabezpečiť dvojplatničku/plynovú bombu a horák a potrebné vybavenie na 

prípadné varenie vo vašej réžií. 

Pre tých ktorý by mali chuť si niečo objednať je možnosť dovozu cez aplikáciu dáme jídlo 

z neďalekého pivovaru.  

Pitný režim: V tábore NIE je bufet. Pre potreby TK CZ bude v jedálni narazená bečka piva 

z neďalekého pivovaru https://www.pivovar-kamenice.cz/pivovar, sme s pivovarom 

dohodnutý že bude možné bečky vymieňať priebežne behom víkendu. Pre účastníkov 

uprednostňujúcich nealko bude narazená jedna 50l bečka Birellu pomelo grep. Výčap bude 

fungovať formou samoobsluhy a čiarkovaním kto koľko vypil na priložený zoznam. Platba 

bude na konci pobytu. S občerstvením bude pomáhať a na konci inkasovať Vojta Novák. Voda 

je v celom areáli pitná. Pre milovníkov kávy bude v jedálni k dispozícií kávovar na zrnkovú 

kávu.  

https://www.taborkalich.cz/
https://sk.mapy.cz/zakladni?x=15.0613585&y=49.2933846&z=17&l=0&source=firm&id=579313
https://sk.mapy.cz/zakladni?x=15.0613585&y=49.2933846&z=17&l=0&source=firm&id=579313
https://www.google.com/maps/@49.2931849,15.0590023,17z?hl=cs
https://www.pivovar-kamenice.cz/pivovar


 
Podzimní sraz TK CZ 09.-12.09.2021 

 
Program: presný program a rozdelenie do skupín dostanete vo štvrtok pri príjazde, nasledujúci 

harmonogram je všeobecný aby ste vedeli aspoň približne plánovať cestu/dovolenku 

a podobne. 

Štvrtok 09.09.2021 príjazd a ubytovanie možné od 14:00, 18:00 večera, 19:00 organizačná 

schôdzka a večerné opekanie špekáčikov 

Piatok 10.09.2021 8:00 raňajky, 9:00-12:00 dopoludňajšie tréningy, 12:00 obed, 13:00-17:00 

poobedné tréningy, 18:00 večera, 20:00 prednáška 

Sobota 11.09.2021 8:00 raňajky, 9:00-12:00 dopoludňajšie tréningy, 12:00 obed, 13:00-17:00 

poobedné tréningy, 18:00 večera, 20:00 prednáška 

Nedeľa 12.09.2021 8:00 raňajky, 9:00-12:00 dopoludňajšie tréningy, 12:00 obed a odchod 

domov 

Cena: 

Cena ubytovania bez stravy: 350 Kč (osoba/noc)* 

Cena ubytovania s plnou penziou: 550Kč (osoba/noc)* 

Cena za psa: 50Kč/deň 

Cena výcviku pre člena TK CZ: 1900 Kč 

Cena výcviku pre nečlena TK CZ: 2200 Kč 

*Každý účastník s nahláseným doprovodom bude mať vlastnú chatku, ak by ste aj napriek dostatočnému 

počtu chatiek chceli s niekým chatku zdieľať pripíšte tento fakt do poznámky prihlasovacieho formulára.  

Prihláseným účastníkom príde email s pokynom k platbe vo výške plnej ceny výcviku ako 

zálohy. Vaša prihláška bude plne platná až po uhradení zálohy. Záloha nie je vratná – je však 

možné za seba nájsť náhradníka. 

Strava a ubytovanie bude vyberané PREVODOM na účet cca 10 dní pred konaním akcie. Do 

tejto doby bude možné zmeniť počet ubytovaných ľudí a psov      . 

Výcviky: jesenný zraz je už tradične zameraný na dummy, WT a lovecký tréning. Taktiež bude 

možné sa prihlásiť na tréning vodných prác, úvod do OVVR no a pre šteniatka a mladé psi 

máme pripravené všeobecné tréningy zamerané na pozornosť a ovládateľnosť psa. Viac 

o jednotlivých druhoch tréningov a tréneroch na ktorých sa môžete tešiť nájdete nižšie. 

Tréningy nie je možné kombinovať. Okrem klasického „psieho“ tréningového programu bude 

pre vás pripravená aktivita „FIT and FUN“ určená výhradne pre ľudských účastníkov zrazu 

a tým pádom je možné ju kombinovať s výcvikom. 
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DUMMY A WT tréning 

Trénerka Lenka Liptáková vás zoznámi zo základmi výcviku a výchovy retrívra, s motiváciou 

k práci a základmi toho najdôležitejšieho – aportu. Dôraz je kladený na rozvíjanie vrodených 

vlastností a ich utvrdzovanie. Pre šteniatka a mladé psi sa bude jednať o individuálny tréning. 

Skúsenejšie psi a ich psovodov bude čakať pokročilejší WT tréning s dummy (v prípade že pes 

už je skúsený bude možnosť potrénovať aj zo zverou). Tréningy bude v menších skupinkách 

podľa pokročilosti a skúseností vás a vašich psov.  

Dĺžka a počet tréningov bude prispôsobený aktuálnej kondícií, skúsenostiam a únave vášho 

psa. V prípade, že nebudete trénovať bude možné aby ste sa ostatných tréningov zúčastnili ako 

diváci a načerpali tak čo možno najviac informácií a skúsenosti.  

Kapacita: 10 cvičiacich teamov  

Pre koho je výcvik určený: pre všetky pokročilosti od začiatočníkov po účastníkov WT 

 

Úvod do OVVR 

Úvodom do skúšky ktorá nie len overí vlastnosti vášho tollera ale je zároveň jednou 

z podmienok pre uchovnenie vás prevedie Soňa Folvarčná. Spoločne prejdete a vyskúšate 

jednotlivé disciplíny, bodovanie a zistíte kde máte prípadné rezervy a na čo sa zamerať. 

Tréningy budú prispôsobené úrovni a únave účastníkov. Soňa je aktívna členka TKCZ, má 

chovnú stanicu SHA TOKALA. Ona a jej dve tollerie fenky sa venujú loveckému a WT 

tréningu. V tréningu sa zameriava na individuálne potreby psov a ich psovodov. 

Kapacita: 8 cvičiacich teamov  

Pre koho je výcvik určený: pre všetkých, ktorý sa v blízkej prípadne vzdialenej budúcnosti 

chcú zúčastniť skúšky OVVR 

 

Vodné práce okorenené trochou tollingu 

Výcvik bude zameraný na vodné práce ktoré si v rámci oddychu premostíte tollingom. 

Prihlásený budú podľa skúseností rozdelený do dvoch výcvikových skupín – mierne pokročilý 

a pokročilý. Výcvikom vás prevedie skúsená trénerka a majiteľka chovnej stanice 

GARONERA KENNEL Martina Garová. Predpokladom absolvovania tohto výcvikového 

bloku je, že váš pes zvláda aspoň ako tak kľudy u vody, aportuje (nie je dôležitá dokonalá 

predávka aportu do ruky – ale tiež nie je žiaduce aby ste psa naháňali po kempe) a je schopný 

pracovať v skupinke. U oboch skupiniek sa bude (s citom) strieľať s malej "6" či "9".Výcvik 
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nie je vhodný pre úplných začiatočníkov ktorý s aportom ešte len začínajú, prípadne ich pes 

ešte nepláva, alebo naopak pláva tak rád – že ho z vody nemôžete dostať ani párom volov.  

Kapacita: 8 cvičiacich teamov  

Pre koho je výcvik určený: pre mierne pokročilé až pokročilé teamy ktoré už majú základy 

práce s dummy, ako také kľudy u vody a ovládateľnosť psa na brehu 

 

Výcvik pre šteniatka/mladé psi/seniorov s ktorými si chcete len tak zablbnúť 

Tento výcvikový blok bude venovaný šteniatkam, mladým psom (prípadne veteránom) 

u ktorých treba vybudovať a posilniť orientáciu na psovoda, poradiť s prebytkom energie, 

upevniť a rozvinúť základné povely a samozrejme naučiť sa niečo nové ako základy aportu, 

obedience, čuchacie hry, dog dancing a podobne. Výcvikom vás prevedú dve skúsené trénerky 

Eliška Gazárková a Zuzana Burdová. 

Eliška pôsobí od roku 2016 ako poradca chovu NSDTR pod Retriever klubom, je terapeutom 

Dornovej metódy pre zvieratá a venuje sa masážam psov. Na akciách organizovaných TK CZ 

pravidelne pôsobí ako výcvikár. Momentálne má v svojej smečke psom Gaspara (NSDTR), 

Rockyho (BOC), Ducka (NSDTR) a fenku R2D2 (NSDTR). Vo výcviku sa zameriava na 

rešpektovanie individuality jednotlivých teamov, jej cieľom je aby svičenie bavilo ako psa tak 

jeho majiteľa. Tréningy vedie s ohľadom na rešpekt k pohybovému aparátu psa 

(nepreťažovanie šteniat a mladých psov). 

Zuzka momentálne vlastní 2 fenky - border kólie, a vlastní chovnú stanicu ZIP ZAP. Najviac 

ju oslovilo dog dancing a obedience no vyskúšala aj agility, športovú kynológiu či obrany. Od 

roku 2017 je pravidelnou výcvikárkou na akciách organizovaných TK CZ. V tréningu kladie 

dôraz na dôslednosť, jasné mantinely, postupné zvyšovanie kritérií na psa no hlavne to, aby ste 

zo psom spolupracovali ako team – a mali z toho radosť. 

Každá trénerka povedie skupinku 6 cvičiacich teamov, ktoré možno budú ešte rozdelené do 

menších skupiniek podľa pokročilosti či únavy. Bude dbané na individuálny prístup, v prípade 

že máte konkrétnu vec na ktorej by ste chceli zapracovať – rozmyslite si to pred prihlásením 

a vpíšte ju prosím do prihlasovacieho formulára (do poznámky).  

Kapacita: 12 cvičiacich teamov (6 u každej trénerky) 

Pre koho je výcvik určený: pre šteniatka, mladých jedincov, prípadne pre psi s kľukovým 

režimom alebo seniorov  
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„FIT and FUN“  

Tento súťažne zábavný blok bude určený výhradne pre ľudí bez rozdielu veku, pohlavia, 

kondície alebo počtu psov, ktorých vlastníte, pretože o psov v tomto bloku nepôjde. Psi zostanú 

odpočívať a miesto nich sa niečo nové naučíte vy. Napríklad ako roztiahnuť OB štvorec 

poslepu, ako dať psovi správne napiť, aké to je, venčiť naozaj divokého psa alebo ako 

komunikovať v smečke. 

Celkom vás bude čakať 8-10 stanovíšť, niektoré bude treba zdolať silou, iné mrštnosťou no na 

niektoré vám zas bude treba dôvtip či teamovú spoluprácu. Do pomyselného cieľa dôjdu určite 

všetci, „kliknutie“ a pamlsok dostanú tiež všetci účastníci, ale tá najšikovnejšia smečka získa 

naozajstný jackpot... Blok nebude časovo kolidovať s výcvikom, bude trvať cca 75min a bude 

možné sa ho zúčastniť iba raz počas celého predĺženého víkendu. Do bloku sa môžete prihlásiť 

ako jednotlivci, dvojice či smečky (teamy o max počte 4 hráčoch). „Výcvikom“ vás prevedie 

Vojta Novák, outdoorový nadšenec, jachtár a doktor, ktorý v rokoch 2008-2014 pracoval ako 

teambuldinový inštruktor vo firme TERN event. Počas štúdia medicíny sa sám zúčastnil 

niekoľkých roleplay, teambuildingových či šifrovacích hier ako Mafia Olomouc, Exit Brno 

alebo TEP faktor. V poslednej dobe sa skôr venuje jachtingu a medicíne, teambuildingu 

a outdoor hrám sa momentálne venuje len na vybraných VIP akciách. 

Kapacita: bez obmedzenie, blok je možné absolvovať 1x počas predĺženého víkendu 

Pre koho je výcvik určený: pre všetkých bez rozdielov  

 

V prípade, že pre vás zameranie Podzimného zrazu nie je „to pravé orechové“ no aj tak, by ste 

sa radi prišli pozrieť, porozprávať a prípadne si prevziať ceny TOP TOLLER za rok 2020 veľmi 

radi vás uvidíme. Stačí ak v prihlasovacom formulári vyplníte možnosť – necvičiaci účastník 

a v prípade záujmu o ubytovanie v chatke a stravu následne vyplníte tieto položky tiež. Celková 

ubytovacia kapacita je 56 chatiek z toho je počítaných 41 pre cvičiacich a výcvikárov. 

S ubytovaním by teda nemal byť problém.  

 

S pozdravom za TK CZ, 

Kristína Nováková 

601 339 230 

slovakova.kristina@gmail.com 


