Výroční zpráva 2013
První rok je za námi. Co vše nám přinesl?
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ÚVOD
Na úvod bych rád podotkl, že se nám letošní rok opravdu dařilo a náš „start-up“
překonal mé očekávání ve všech směrech. Na počátku roku jsme měli zdánlivě
nereálný cíl. Vytvořit psí školu, která bude vynikat svým pozitivním přístupem
k tréninku psů a také inovacemi, co se nabízených služeb týká. Zda-li se to povedlo
je otázka pro naše členy a pravidelné zákazníky.

NOVÝ PLAC
Po hektické zimě a spoustě neshod s původními pronajímateli jsme přesunuli naše
cvičiště do malebné vesničky Lužnice. Zjara byl pozemek provizorně oplocen a dalo
se trénovat, i když s obtížemi. V polovině roku prodělal náš plac renovaci a opravné
práce, nyní je oploceno cca 2000m2, plot dostal nové rohové sloupky a novou vstupní
branku. Pro rok 2014 počítáme s rozšířením placu na celkových 5000m2. Celý plac
bude rozdělen na dvě samostatné plochy, aby mohli zároveň probíhat dvě lekce
současně. Dále je v plánu osvícení celého areálu, abychom v zimním období mohli
trénovat i ve večerních hodinách. Také bude zpevněno ještě lépe parkovací místo a
dále pořízeno chemické wc.
PRVNÍ AKCE
Jak mnozí víte, naší první akcí byl doghiking nazvaný Krajinou Jakuba Krčína. Již
název napovídá, že se jednalo o závod krajinou rybníků, stok, niv a rašelinišť. Na tuto
akci se přihlásilo celkem 73 lidí, v den závodu odstartovalo 65 z nich. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o první ročník, tak byla účast veliká a doufáme, že na letošní
druhý ročník dorazí minimálně stejný počet účastníků.
FLYBALLOVÝ TEAM
Počátkem roku jsme také zaregistrovali náš flyballový team South Bohemias Speedy
Paws, který se později zúčastnil turnaje dvojic a oficiálního turnaje O Kaplický poklad.
V současné době dochází na flyballové tréninky přes 20 psů.
HODINY POSLUŠNOSTI
Velmi hojně navštěvované lekce poslušnosti se nám dařilo celý tento rok nenávratně
zaplňovat. Trenérka Tereza Hladká musela změnit své hlavní povolání, aby na tyto
tréninky měla více času.
V současné době na tréninky poslušnosti dochází ať už pravidelně či méně pravidelně
cca 60-70 zájemců. Tento počet roste každým měsícem v průměru o 2 nováčky. Pro
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velký zájem jsme začali tuto zimu vypisovat lekce i v Českých Budějovicích na
Výstavišti.
SPECIÁLNÍ TRÉNINKY
V únoru jsme zavedly novinku, co se běžných lekcí týká, nazvanou Speciální tréninky.
Do těchto lekcí spadají:
1.
2.
3.
4.
5.

Crate games
Recallers
It is your choice
Triky a aport
Nácvik na výstavy

Zde se naučíte vše o přivolávačských hrách (budovacích, testovacích). Dále Vám rádi
pomůžeme s nácvikem aportu a různých speciálních povelů či užitečných triků, které
se Vám s Vaším psem budou do života hodit. Patří sem také velmi úspěšné lekce
vystavování.
KURZY VYSTAVOVÁNÍ
Pod vedením zkušené handlerky Lucie Duškové u nás probíhají také kurzy určené
k základům vystavování. Na těchto hodinách Vás Lucka naučí nejen, jak správně
vystavit svého psa, ale také jak se správně obléci, pohybovat a vybavit na výstavu.
Mnoho Lucky svěřenců dosáhlo v uplynulém roce po absolvování jejího kurzu
významných úspěchů.
JAK (NE)BOJOVAT S ÚTĚKÁŘEM
Jeden z prvních pokusů ukázat majitelům nepoučitelných lovců, pastevců a dalších
útěkářů, že pracovat s tímto psem lze mnohem efektivněji pomocí PP. Předskokanem
tohoto semináře byl článek Terezy Hladké nazvaný „Messiho pojetí aneb jak
(ne)bojovat s útěkářem“. Tento seminář se setkal s obrovským zájmem a veškeré
zpětné ohlasy byly pouze kladného charakteru. V roce 2013 jsme realizovali celkem 6
seminářů a to: v Brně, Lužnici, Šternberku a Heřmanova Městci. Pro rok 2014 je
naplánováno zatím 6 těchto seminářů v rámci celé ČR.
POZITIVNÍ POSILOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY
Druhý z řady seminářů, které jsou volně přístupné všem zájemcům o PP. Stejně jako
seminář určený pro útěkáře, i tento se setkal s kladnou odezvou a na rok 2014 jsou
již známy první termíny, opět v rámci celé ČR. V roce 2013 jsme realizovali celkem 3.
AGILITY
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Tento známý sport se u nás v akademii otevřel pro veřejnost začátkem dubna.
Tréninky začala vést jihočeská trenérka Nikol Hortová. Bohužel se nesetkal s velkou
odezvou a účast na lekcích byla nevalná. Snad se vše s příchodem roku 2014 zlepší


OBEDIENCE
Obedience se u nás pomalu rozjíždí a v uplynulém roce naše trenérka Veronika
Závodská realizovala hned několik intenzivních tréninků. Do roku 2014 počítáme
minimálně se třemi celodenními semináři, několika tříhodinovými intenzivními
tréninky a samozřejmě také dále budou probíhat klasické 60-ti minutové lekce. Tento
sport si u nás pomalu získává oblibu.
FLYBALL
Flyball se u nás velmi dobře ujal a láká stále více zájemců. V uplynulé sezoně jsme se
zúčastnili dvou turnajů. V Kaplici se nám podařilo zvítězit v druhé divizi, ale
následkem naší administrativní chyby byl výsledek anulován. Do roku 2014
vykračujeme se záměrem připravit co nejvíce našich nováčků ke startu na turnajích a
možná tak časem rozšířit náš team o druhé družstvo.
DOGFRISBEE
Ke konci tohoto roku se nám podařilo domluvit spolupráci se špičkovou trenérkou
celorepublikového formátu pro tento sport, Pavlu Gašpárkovou. Od roku 2014
bychom rádi každý měsíc uspořádali jeden víkendový či celodenní seminář tohoto
zábavného sportu.
CANICROSS
Na konci roku 2013 jsme otevřeli první hodiny tréninků stále populárnějšího sportu
canicross. Tyto tréninky jsou zdarma a jsou vedeny pod záštitou webu
www.behejsepsem.cz, hlavním partnerem těchto lekcí je také norská značka
vybavení pro sport se psem Non-stop dogwear. Trenérem je Jan Hladký.
ČLÁNKY
Na žádost serveru Mazlíčkoviny jsme začali psát články na témata:
1. Messiho pojetí aneb jak (ne)bojovat s útěkářem
2. Flyball pozitivně (Jak trénujeme v JčPA)
3. Výcvik psa: O odměnách a trestech
Naše články vzbudily velký zájem, zejména pak Messiho pojetí a O odměnách a

trestech.
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SPONZORING
Našimi hlavními sponzory jsou:
Non-stop dogwear – norská značka špičkového vybavení pro sport se psem
Barking Heads – britský výrobce ultraprémiových krmiv
Další sponzoři:






Autoškola Jiří Martínek – pronájem učebny pro teoretické hodiny a technická
výpomoc
Niarra Pro – fotografování akcí, tvorba bannerů, design webu, tvorba letáků a
mnoho dalšího
Forward – ceny pro jednotlivé akce
Dodproduction – propagace
Fitness Klokan – pomoc při fyzické přípravě našich budoucích canicrossařů

Všem sponzorům moc děkujeme a těšíme se na další rok spolupráce.
THANKS!!
Rád bych poděkoval všem členům, zájemcům, sponzorům, partnerům, příznivcům,
ale i odpůrcům a kritikům. Nebýt Vás, tak bychom dnes nebyli tam, kde jsme a
doufáme, že Vás budeme i nadále těšit svou činností a to nejméně další kalendářní
rok…
Za celý tým JčPA Jan Hladký
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