
Milý čtenáři, 

Máme za sebou výcvikový tábor Pecka 2017, velmi krásný víkend zábavy a výcviku. Během celého 

víkendu jsme zažili teplo, zimu, bouřku, slunce, ale užili jsme si to. Přijeli jsme v pátek a doprovázel 

nás silný déšť, který naštěstí brzy ustal. Tábor začínal večeří. Takže ubytovat, na procházku se psy a 

hurá na večeři. Večer byl seznamovací a vydařil se.  

V sobotu ráno někteří zahájili nácvikem stop, jiní dospávali pracovní týden. Dopolední program 

zahájili Klára Svobodová, Veronika Ouhrabková a Aleš Ouhrabka, kteří pro nás připravili Coursing.  To 

je sport, při kterém pes na volno honí uvázaný střapec na lanku, který se pohybuje rychle jako králík. 

Rychlost se přizpůsobuje temperamentu a velikosti psa. Tento sport již známe, je každoročně na 

Pecce, ale letos byl vyznačený prostor opravdu veliký, asi přibližně 300 metrů. Ale protože pes je tvor 

mazavý, tak při opakovaných pokusech již věděl kudy střapec pojede a snažil se ho nadběhnout. Před 

polednem nás čekali ještě obrany a to díky Alešovi Markovi a Milošovi Rohlenovi. Následoval dobrý 

oběd a polední pauza. Po ní pro nás Renča Nováková připravila závod Pes+Psovod a to do kopce, po 

vrstevnici a z kopce, kde jsme plnili intelektuální a fyzické dovednosti. Výběh byl velmi fyzicky 

náročný a tak si dokážete představit ty výsledky při pulsu 150 a odkrveném mozku, ale zvládli jsme to. 

Po večeři nás čekal táborák a opékání buřtů. 

Neděle začínala opět, dle chuti, stopami a snídaní. Následoval celotáborový výlet na hrad Pecka.  Po 

poledním odpočinku jsme opět soutěžili.  Jana Suchardová a Pavel Kalina nás zasvětili do sportu, 

který oba provozují, Dogtreking. A abychom si ho mohli také vyzkoušet, připravili nám jeho mimi 

podobu. Sport je prováděn se psem na vodítku. Začínali jsme navlečením těžkého batohu, pak jsme 

museli nasadit psovi botičky, zdolat překážku a nakonec dopravit do cíle psa na stavebním kolečku. 

To bylo nejobtížnější, ale byli i tací borci, kteří to dokázali. Kdo neměl psa, použil svoje děti. Během 

celého tábora náš tým agility, zastoupený několika psovody, trénoval tento sport standardně, tedy 

přes překážky  a nestandardně přes lidi. Bylo to super.  Odpoledne byly opět obrany  a navečer 

táborový oheň. 

V pondělí ráno jsme byli všichni již notně unaveni, dokonce už ani psi neštěkali.  Dopoledne jsme 

trénovali individuální výcvik poslušnosti, relaxovali, balili a po obědě se rozjeli domů.  Byl to super 

víkend a myslím, že jsme si ho všichni užili. 

Proto bych chtěla touto cestou poděkovat hlavní organizátorce Renatě Novákové a všem jejím 

pomocníkům, kteří mi nejsou známy, za skvěle zvládnutou organizaci celého tábora.  Naše 

poděkování patří také sponzorům firmě EMINENT a firmě HUSSE, kteří věnovali dary na odměny za 

naše, bezpochyby, jedinečné výkony při soutěžích.  

      Markéta Pavlíková 

                                                             


