Spomienka: Výcvikový tábor SHK Podskalie 2015
Milí priatelia!
Asi som potreboval trochu času na vstrebanie a utrasenie všetkých zážitkov, nových
skúseností a aj podnetov do budúcna. Už na konci tábora som si ale povedal, že niečo podobné
musím napísať nielen na stránky, ale aj do spravodaja. Pretože tento tábor sa nám naozaj vydaril aj
napriek nepriazni počasia.
Na začiatok by som chcel ale poďakovať hlavným sponzorom, organizátorom, výboru,
pomáhajúcim členom aj nečlenom a aj ich predsedovi ☺ plus všetkým deťom na tábore za
naozajstnú pomoc pri akejkoľvek požiadavke organizačného teamu. Veľmi sa nám osvedčili tričká...
To bol super nápad! Takže ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM!
Takže sa ale vrátime k táboru – ktorý by sme mohli nazvať nielen SHK ale smelo aj
medzinárodný. Účasť vďaka Hovifestu bola naozaj medzinárodná. Myslím že to bol skvelý nápad –
nie? Nebudem menovať všetky krajiny ale tá účasť nás fakt tešila. Tento tábor sme si aj napriek nie
vždy priaznivému počasiu aj viac zacvičili, snažili sa naplniť aj prednáškami hlavne pre začínajúcich
kynológov a majiteľov hovawartov, absolvovali sme pretek, výstavu, zvod a aj bonitáciu. Ako vždy
sme našli aj niečo, čo nabudúce zlepšíme... Pretek bol okorenený, nielen rozhodcom, ale aj
špeciálnymi disciplínami, body zaslúžené a všetkým účastníkom – úspešným a aj menej úspešným
srdečne gratulujem! V rámci výstavy boli vyhodnotené klubové súťaže – tiež len gratulujem a mám
radosť, že počet účastníkov pracovného hovawarta sa z roka na rok zvyšuje. A to len potvrdzuje, že
ľudí čo sa venujú výcviku nášho pracovného plemena a aj ich úroveň sa z roka na rok zvyšuje. Verím,
že tento trend udržíme. K zvodu len pripomeniem, že ak Vám na zvode poradili ako ešte mladého
psíka viesť ďalej – zoberte si to k srdcu, aby ste raz mali vychovaného a sebavedomého predstaviteľa
plemena. Bonitácia prebehla úspešne, ako každý rok už v priebehu nácviku to traja psovodi odložili a
zo skúseností viem, že niekedy tým naším hovíkom stačí len dospieť.
A čo povedať na záver? Že všetkým účastníkom tábora a akcií na ňom prajem veľa úspechov
a to nielen osobných, ale aj kynologických a teším sa na budúce. Potvrdilo sa, že ak sa zíde dobrá
partia ľudí – tak nás nič nezlomí, ani počasie a ani prípadné čiastkové nezdary. Ešte raz všetkým
ďakujem.
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