
VÝCVIKOVÝ VÍKEND nejen PRO BEAUCERONY

 

Zveme vás na výcvikový víkend zaměřený na stopy, 

poslušnosti i obrany. Vítáni jsou úplní začátečníci i ostřílení 

psovodi. :o) 

Víkend je primárně určený pro plemeno beauceron, ale 

v případě nenaplnění kapacity ostatní plemena vítána! 

Jedinečná šance pro účastníky MRFO zatrénovat si na 

figuranta Pepu Kubce, který zde bude figurovat. Můžeme 

společně doladit případné nedostatky v poslušnosti, možnost 

tréninku cizích stop, nejasnosti ve výkladu zkušebního řádu, 

v případě zájmu možnost tréninku na bonitaci - TAN test. 

K dispozici po celý víkend kantýna s drobným občerstvením 

(párky, klobásy...) a teplými i studenými nápoji. 

 Stopy a poslušnosti povede - František Matějek 

dlouholetý psovod a výcvikář - držitel 

zlatého odznaku za výcvik, figurant 1. 

třídy MSKS, mnohonásobný účastník 

MČR a MS dobrmanů, MČR belgických 

ovčáků, MČR všech plemen, MS 

francouzských ovčáků, Mistr MSKS 2012, 



4 x Mistr ČR dobrmanů, složeno přes 80 zkoušek 

z výkonu se psy různých plemen včetně beaucerona.  

 Obrana bude plně v kompetenci vynikajícího svazového 

figuranta - má velmi bohaté Josefa Kubce 

zkušenosti v oblasti obrany 

z republikových i mezinárodních akcí, 

figurant MČR různých plemen, nominován 

jako figurant na MS FCI 2013, taktéž 

zkušený psovod s řadou složených zkoušek 

a účastí na MR. 

: areál KK Jihlava - Helenín, D1 exit 119 - Velký Beranov, KDE

za obcí Nové Domky po přejetí mostu odbočit prudce doleva 

pod most, GPS: 49°24'22.976"N, 15°38'1.220"E 

: 6. - 8. 9. 2013 - příjezd v pátek po 17. hod. KDY

: k dispozici 3-lůžkové pokoje přímo na cvičišti UBYTOVÁNÍ

(společné wc a sprcha), případně možnost vlastních stanů 

nebo lze domluvit ubytování v nedalekém penzionu 

s vlastním sociálním zařízením na pokoji. Psy je možné umístit 

do dřevěných odkládaček nebo za příplatek 30,- Kč/den na 

pokoji. 

: 2100,- Kč včetně plné penze (začíná se v pátek večeří) CENA

a ubytování na cvičišti. V případě ubytování v penzionu 

doplatek. 

: pátek - příjezd po 17. hod., seznámení s úrovní PROGRAM

vycvičenosti psů, večeře 



sobota: dopoledne - stopy, případně část poslušností, po 

obědě poslušnosti, odpoledne obrany 

neděle: dopoledne - stopy, případně část poslušností, po 

obědě poslušnosti, odpoledne obrany 

Úprava programu podle počtu přihlášených psů možná. 

: Na akci budou vpuštěni pouze psi s platným UPOZORNĚNÍ

očkováním! Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz nebo Pet 

pass! 

 

Pořadatel: 

Bc. Denisa Zimová, Hruškové Dvory 370 E, 586 01 Jihlava 

e-mail: denizimova@seznam.cz, 

Tel.: 777 890 137 

Platbu prosím zasílejte složenkou typu A nebo převodem na 

účet číslo: 2800108721/2010 . Do zprávy pro příjemce napište 

svoje celé jméno a jako VS uveďte telefonní číslo, které jste 

uvedli na přihlášce. 

V případě neúčasti bude poplatek použit k uhrazení vzniklých 

nákladů. 

Vyplněnou přihlášku s kopií dokladu o zaplacení prosím 

posílejte na adresu pořadatele nebo mailem. 

  

mailto:denizimova@seznam.cz


 

 

Přihláška na výcvikový víkend 6. - 8. 9. 2013 v Jihlavě 

 

Jméno psovoda: .......................................................... 

Telefonní číslo:  ........................................................... 

E-mail: ........................................................... 

Jméno psa: ........................................................... 

Datum narození psa: ................................................... 

Plemeno: ........................................................... 

Úroveň vycvičenosti psa, příp. složené zkoušky: 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

...................................................................................... 

Mám zájem o trénink TAN testu:  ano   ne  

Mám zájem o plnou penzi (pá - večeře, so - snídaně, oběd, 

večeře, ne - snídaně, oběd):  ano    ne 

 

 


