Klubové setkání květen 2007 na Plumlově

Letošní klubové setkání kareláků a lajek se pro loňský velký úspěch opět konalo na
Plumlově v autokempu Žralok ve dnech 25. – 27.5.2007
Protože bylo naplánováno mnoho různých sportovních aktivit, bylo s účastníky
domluveno, že se v co nejpočetnějším množství sejdeme již v pátek v podvečer. Tento
čas byl věnován vzájemnému přivítání a popovídání si o tom, co vše se událo za dobu,
co jsme se neviděli.

V sobotu ráno po deváté, až se sjeli i ostatní, začala pracovní náplň. Zahájili jsme
výcvikem agility, kde se předpokládá hlavně poslušnost psa a fixace psa na psovoda. A
to z toho důvodu, že po parkuru se pes pohybuje bez vodítka zcela navolno a pouze
reaguje na slovní či tělesné povely psovoda. Všichni byli rozděleni do jednotlivých
skupinek podle toho, zda už předběžné zkušenosti měli, či zda byli úplnými nováčky.
Pro některé pejsky bylo zprvu velké překvapení probíhání tunelem a měli k tunelu
nedůvěru, ale po překonání ostychu se jim nakonec všem probíhání velice zalíbilo. Až
tak, že někteří chtěli v tunelu i ”bydlet”.

Opět perfektním závěrem byl už známý barel běh, který se líbil nejen pesákům. Co by
hafík pro kus buřta neudělal?
Mezi 12. – 15.hod. byla polední pauza. Jednak z důvodu nesnesitelného horka, také pro
možnou výuku plavání psů, kteří zrovna vodu nemusí, ale také pro páníky, aby si mohli
natáhnout do chládku svá potem zbrocená těla. Většina páníků a pejsků využila
možnost koupání ve vcelku velmi čisté vodě místního Podhradského rybníka. Dokonce
se nám společnými silami podařilo naučit plavat Boru a Alexu, která si dříve namočila
snad jen kotníčky, jsme přesvědčili, že namočení bříška a krčku může být v tom vedru
velice příjemné.
V polední pauze jsme schytali pořádný liják s kroupami, ale to nic nezměnilo na tom,
že po dešti, v 15.30hod. začalo odpolední cvičení poslušnosti. Cvičilo se ve skupině,
aby si psi zvykli na to, že se musí poslouchat i v blízké přítomnosti dalších psů.
Zkoušely se obraty na místě, za pochodu,
odložení a přivolání.

Dalším bodem programu byla obrana.Toho se ujal nám známý figurant Lukáš. Bylo
velice pozitivní, že před samotným výcvikem udělal malou přednášku, proč vůbec se
obrana učí a co je vlastně cílem. Opětovně zdůraznil, že tento výcvik nijak nepodporuje
agresivitu psa, právě naopak. Při výcviku se využívá vrozených loveckých pudů – lov
kořisti – a hlavně radost ze hry s pánečkem a s figurantem. Krásný demonstrativní
příklad předvedla sl. Tereza se svým flet coat retrívrem Aronem.
Po tomto úvodu se Lukáš každému psu individuálně věnoval., ať už pejsek věděl, co
má dělat, nebo se s tím teprve seznamoval.
Obrana nám zabrala veškerý čas až do večeře. Po večerní pauze byla na programu
noční hra s přepadením, která měla být zaměřena na testování psa v krizové situaci.
Opět to měl na starosti Lukáš. Bohužel prudká průtrž mračen nám hru znemožnila. Tak
nám nezbývá nic jiného, než nechat tento nápad na příští setkání.

A tak po zbytek večera měli lidi volný program. Stejně lilo celou noc, tak si alespoň a
psi pořádně odpočinuli.

V neděli nás probudilo horko a sluníčko, takže v chládku na našem výcvikovém plácku
bylo velmi příjemně. Ranní výcvik jsme věnovali cvičení poslušnosti podle ZOP
zkoušky. Účastníkům jsme ukázaly na příkladu Milady Dostálové s lajkou Bixou co
vše tato zkouška obnáší a následovně si to všichni vyzkoušeli. Cvičili ve skupině,
přecházeli nepříjemný materiál a zkoušelo se přenášení psa cizí osobou. Majitele psů
tento výcvik velmi zaujal a tak se zrodila myšlenka, že by se na příštím, možná
vícedenním setkání, končilo právě splněním této zkoušky ZOP (základní ovladatelnost
psa). Protože ovladatelný musí být každý pes a i majitel je spokojen, že jeho pes je
poslušný a dokonce na to má doklad i do rodokmenu.
Po krátké pauze jsme se věnovali přípravě na
výstavu. Po ukázce Jitky Dopitové s karelákem
Luckym jak má správné předvedení vypadat,
jsme si udělali výstavu nanečisto se vším
všudy. Všichni nastoupili do kruhu, ukazovaly
se zuby, psi byli měřeni a prohmatáváni přesně
jako na výstavě. Zde se právě projevily některé
slabiny pejsků, kterým se to moc nelíbilo a
každý majitel si zde mohl ověřit, co jeho
pejskovi zrovna nesedí a na čem by měl doma
pracovat. Aby to nevypadalo jako na klubové
výstavě u některých posuzovaných jedinců, kde
si rozhodčí občas musela připadat jako na
rodeu.

Setkání bylo ukončeno slavnostně. Všem účastníkům, kteří do závěru víkendu vydrželi,
byl předán diplom, dárky a vzorky krmení od sponzorů. Po oficiálním ukončení této
klubové akce měli zájemci možnost osobních individuálních konzultací a výcviku.
Tímto bychom chtěly poděkovat všem, co přijeli a doufáme, že všechna jejich
očekávání jsme s úspěchem splnily. Reakce všech byla velmi pozitivní a náš návrh na
vícedenní setkání příští rok i s možností splnění zkoušky ZOP byl přijat velice
pozitivně. V co nejkratší době bychom předpřipravily možný program na zmíněné
vícedenní setkání. Potom bychom požádali veškeré zájemce o předběžné
vyjádření termínu a pracovní náplni.

Všem ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští setkání.
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