SKCHTaF – Víkend s teriérom – Belušské Slatiny
29.08.2008 - 31.08.2008 - informácie
Milí členovia klubu a milovníci psov! Už piatykrát sme sa stretli na vydarenej akcii Víkend
s teriérom v Belušských Slatinách organizovaných SKCHTaF. Myslím si, že akcia prebehla veľmi
dobre, na spokojnosť všetkých zúčastnených. Stretli sme sa tu milovníci psov a krásnej prírody
a asistovalo nám pri tom aj usmiate slniečko. Zúčastnili sa poľovné aj nepoľovné plemená. Prebehol
klasický výcvik poľovne vedených psov, ako aj výcvik pre iné nepoľovné psíky. Strávili sme príjemný
slnečný - predĺžený víkend s priateľmi v kruhu terierkárov.
V piatok sme sa začali „zbiehať“ zo všetkých kútov Slovenska. Zavítali ku nám priatelia
z Moravy, Čiech a Poľska.
Výcvik psíkov bol od soboty 30.08.2008 do nedele 31.08.2008. Výcvik poľovne vedených psov
riadili naši výcvikári Ing. Peter Glezgo, Stanislav Oujezdsky a Pavol Uhrinec.
Pri výcviku poslušnosti nám pomáhali priatelia z klubu Sanedok a Ekoiuventa.
Ukončenie výcvikových dní bolo nedeľu 31.08.2008 poobede. 20 ľudí ostalo ešte do pondelka.
Okrem výcviku poľovných plemien sme mali spestrený program prednáškou o využití homeopatie pri
liečbe ľudí a psov - MVDr. Zuzana Cigániková - SKCHTaF, výcvikom poslušnosti psov – pán Ján
Šrámek - Kynologický klub Sanedok a prednáškou o canisterapii spojenou s ukážkami - členovia
kynologického klubu Ekoiuventa.
Stravu a ubytovanie sme mali v priestoroch Hotela Termál – turistickej ubytovni.
V areáli Termálnu sme mali k dispozícii detské ihrisko, nadkryté ohnisko s možnosťou opekania, stolný
tenis, biliard, hracie automaty, stolný futbal, ihrisko vhodné na mini futbal, vychádzky do prekrásneho
okolia a super krčmičku.
Víkendu s teriérom sa zúčastnilo 72 ľudí a 65 psov - 21 plemien...
Chcem poďakovať našim skúseným výcvikárom za výcvik a rady, ktoré pomôžu hlavne nám
nepoľovníkom. Ích rady sú pre nás začiatočníkov neoceniteľné.
Poďakovanie patrí aj našim priateľom z klubov Sanedok a Ekoiuventa.
Ďakujem aj PZ, ktoré nám umožnili výcvik v ich revíroch.
Poďakovanie patrí aj pracovníkom Termálu za príjemné prostredie a pohodu.
A najväčšia vďaka patrí Vám všetkým zúčastneným na akcii Víkend s teriérom!
Teším sa na Vás i na nových účastníkov VÍKENDU S TERIÉROM 2009!!!
S pozdravom
Ján Ilgo

