Průběh výcvikového soustředění SKS TART konaného ve
dnech 26. - 27. 5. 2012 ve Lhotě u Příbramě
Výcvikové soustředění bylo uspořádáno z důvodu větší propagace SKS TART v okrese
Příbram, podrobnějšího seznámení psovodů se zkušebním řádem SKS TART, a v neposlední řadě
také ukázat psovodům způsob a metodiku výcviku psů v disciplíně obrana dle jednotlivých stupňů
a zkoušek tohoto ZŘ. V programu soustředění byly cviky jako hlídání předmětu, neúplatnost,
zadržení dvou figur., zákrok v místnosti, avizace a noční zadržení, které z jakýchkoliv důvodů
není možné provádět v kynologických organizacích. Psovodi měli k dispozici jak rukávy typu
VEGA, Universal-Gappay, tak i náhradu těchto rukávů od pí. Běly Palečkové z Mirošovic, dále
pododěvní kožené manžety a samozřejmě i ringové obleky.
Výcvikového soustředění se účastnilo 5 psovodů. Zastoupení plemen bylo rozmanité, a
sice 2x NO, 2x BOM, 1x RTW. Přestože účastníků nebylo mnoho, dostatek časového prostoru v
programu výcvikového soustředění jsme využili nejen k výcviku jednotlivých cviků obrany k
okamžitému řešení případných problémů, ale i o opakování těchto problémových situací.
Výcvikové soustředění probíhalo ve dvou variantách a lokalitách:
 denní obrana = fotbalové hřiště a klubovna FC Kovohutě Lhota u Příbramě (zde jsme měli
i zajištěnou kantýnu)
 noční obrana = lesní hřiště SOU a SOŠ Příbram-Dubno
Jako figuranta jsem pozval p. Pavla Urbana, kterého jsem zvolil pro jeho zkušený a
ochotný přístup při výcviku těchto netradičních, ale velmi zajímavých cviků ZŘ SKS TART.
Psovodi byli vždy podrobně instruováni před prováděním jednotlivých cviků a měli
možnost sami zhodnotit výkony jednotlivých psovodů a jejich svěřenců. Velmi kladně psovodi
hodnotili nápaditost a efektivitu při nácviku jednotlivých cviků obrany. Samostatnou kapitolou by
se daly nazvat noční obrany. Zde si sami psovodi opět prověřili, jak je nutné nejen sledovat reakce
svého psa, ale i také psovi věřit, protože psí smysly jsou stále lepší než ty člověčí.
Po závěrečném vyhodnocení v pozdních nočních hodinách jsme odjížděli velmi unaveni,
ale s pocitem kvalitně odvedené práce.
Závěrem bych chtěl poděkovat FC Kovohutě Lhota u Příbramě v zastoupení předsedy p.
Kadlece, OÚ Lhota u Příbramě v zastoupení starosty p. Vladimíra Drmly, figurantovi Pavlu
Urbanovi a psovodům za jejich přístup. Velké poděkování patří také mojí manželce za velmi
příjemné překvapení v podobě domácího guláše a pečené buchty, což dle vyjádření účastníků
přispělo k neopakovatelné atmosféře výcvikového soustředění.
organizátor Václav Svoboda
SKS TART region Praha-venkov

Poděkování od účastnice soustředění:

Dobrý den, pane Svobodo,
ještě jednou Vám chci moc poděkovat za úžasně prožitou sobotu u vás ve Lhotě. Moc
se mně, a myslím, že i Berylovi, akce líbila.
Zažili jsme oba zase něco jiného, a já při těchto akcích stále víc poznávám svého psa a
v duchu se mu omlouvám za to, jak jsem ho častokrát podceňovala.
Měl jste vše precizně připravené, tak dokonale připravenou a zajímavou akci jsem
ještě nezažila. Je pravda, že na tarťácké akce moc často nechodím, ale je taky pravda, že těch
akcí zase moc není, snad taky proto, že se lidem, kteří o výcviku něco vědí, do něčeho
takového nechce.
Byla bych moc ráda, kdybych se mohla zase někdy zúčastnit. Až budete něco
podobného pořádat, prosím, napište mi.
Zdraví Drahuš Vrzalová a Beryl

