14. ročník

Letný výcvikový tábor talentovanej mládeže
na Ranči Nový Dvor
V dňoch 17.8. 2015 - 23.8.2015 sa uskutočnil 14. ročník Letného výcvikového tábora
talentovanej mládeže na Ranči Nový Dvor. Celkovo sa na tábore zišlo 25 mladých a šikovných
kynológov. Na tábor sme si prišli po nové rady do výcviku, zážitky a tiež spoznať nových ľudí. Po
celú dobu na nás dozerali vedúci družstiev a to Zuzka Sidó, Radka Štaudingerová, Jožko Vajas,
Štefan Pongrácz a Janka Kucková. Ďakujeme im za cenné rady na poslušnostiach.
Tiež sa chcem poďakovať nášmu úžasnému figurantovi Gáncs Balázs , ktorý pochádza až z
Maďarska. Počas celého tábora pri figurovaní pomáhal náš šikovný mládežník Matej Janíček,
ktorému tiež veľmi pekne ďakujeme. V strede týždňa našim figurantom prišiel pomôcť ďalší
figurant Vladimír Tomka.
Našich vedúcich mal pod svojimi krídlami náš najvyšší Mgr. Juraj Štaudinger. Počasie nám
síce neprialo, ale vďaka naším vedúcim sme sa nenudili. Tréningy fungovali bez problémov. Sme
veľmi radi, že nás znovu prišla pozrieť pani veterinárka Edita Kráľová. Dala nám rady ako
postupovať pri nejakom probléme.
Na návštevu tiež prišiel majster sveta dobermanov Pavol Tamáši, ktorý nám urobil
nezabudnuteľnú prednášku o stopách. Stopy sú veľmi náročná disciplína, určite použijeme jeho
cenné rady.
Keď sa blížil koniec tábora, ako už býva zvykom nasledovala táborová výstava kde sme
ukázali svojich miláčikov v plnej kráse. O deň neskôr nasledoval pretek podľa BH - SK. Boli sme v
miernom strese ale vďaka našim vedúcim a priateľom sme stres porazili a všetko dobre dopadlo. Na
3. mieste sa umiestnila Bianka Sidorová so psom Damien Ziva dog Family, na 2.mieste sa
umiestnila Martina Šuchová s fenkou Fergie z POLYTANU a na 1. mieste sa umiestnil Matúš
Cibuľa so psom Largo z Get - Pet.
Posledný deň tábora sme si užili v Bratislave na Medzinárodnej výstave psov. Videli sme
niečo nové, veľmi nás to zaujalo. Srdečnú vďaku by som chcela vyjadriť všetkým vedúcim,
figurantovi, pánovi Jurajovi Štaudingerovi vďaka ktorému sa tu stretávame, bez neho by to nešlo
a v neposlednom rade rodine Tóthovcom, vďaka ktorým sme mali kde spať, kde sa stravovať a tiež
kde trénovať. Taktiež naša vďaka patrí sponzorom Happy Dog a Royal Canin.

OBROVSKÉ ĎAKUJEME!
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