
Kynologický klub Tišnov 

 Pro toto líčení jsem si vybrala jedno z mých oblíbených míst. A to kynologický 

klub, lidově cvičák. Zároveň si myslím, že to není jen moje oblíbené místo, ale můj pejsek 

ho má určitě taky rád. 

 První věc, která se před námi zjeví při vstupu do areálu, je velké zelené moře, 

které na sobě nechává plout spoustu malých barevných rybiček, jinak nazýváno horní 

cvičiště. Hned vlevo se vznáší malá budova, něco jako klubovna. Samozřejmě zde nesmí 

chybět ani malé posezení pro ty, co zrovna nemají nic na práci. Za posezením vyrůstají 

malé odkladní kotce, kde si pejsci mohou odpočinout a páníček je nemusí mít neustále na 

očích. Asi všem nově příchozím bije do očí modrožluté stvoření. Avšak není to nic 

zvláštního. Jsou to pouhopouhé agility překážky pro ty, co mají rádi se svým pejskem 

trochu adrenalinu a sportu. Já sama bych tam jednou chtěla svého pejska učit. Vedle 

těchto nepřehlédnutelných překážek se tyčí vysoké urostlé stromy, které dodávají areálu 

vzhled a pocit přítomnosti přírody. Za těmito stromy se tísní docela malý prostor, nazýván 

též jako dolní cvičiště. Vždy, když je toto místo zahaleno sněhobílou peřinou, chodíme 

zvířátkům dávat jablka pod vánoční stromek, který doplňuje krajinu za plotem 

kynologického klubu. Vlastně všechno okolí plotu je osázeno různými stromky. Mimo 

areál náleží kynologickému klubu ještě pole hned vedle, kam se chodí trénovat obrany. 

Je to velmi vhodné místo. Já, kdybych měla vybrat nějaký příjemný prostor, vybrala bych 

asi stejně. 

 Miluji toto místo. Ve skupinkách, kde cvičíme, je nás velmi málo, takže každý 

z nás má se svým mazlíčkem dostatek klidu na cvičení. Je zde jen jediná věc, kterou bych 

vylepšila, a to osvětlení. V současné době se pár světel nad dolním cvičištěm buduje, ale 

nikde jinde světla nejsou, což je veliká škoda. V areálu by se totiž dalo cvičit i ve všední 

dny odpoledne, a nejenom v neděli dopoledne. Jinak mám toto místo ráda takové, jaké je 

nyní. 
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