KURZ ZÁKLADNÍ
OVLADATELNOSTI PSA
10 LEKCÍ OD 5.4.2019
Kde: Smederov 3, Ždírec, okres Plzeň-jih (ve Smederově směr Hradišťská Lhotka, po cca 60m doprava )
S kým: vést a motivovat vás bude Mgr. Hana Janská
Rozsah: 10 výcvikových lekcí
Termín: 5.4. - 7.6.2019 (vždy v pátek)
Čas: 17:30 – 18:30 (po domluvě mohou být termíny i hodiny změněny)
Cena: 1000,00 Kč (platba při 1. lekci)
Pro koho je kurz určen
Pro majitele psů, kteří potřebují zvládnout svého psa, upevnit roli „vůdce“ smečky, nacvičit či zlepšit základní
poslušnost, socializovat psa v přítomnosti ostatních psů a lidí. Výcvik bude zaměřen podle stáří, schopností a vloh
psa. Kurz je určen pro všechny dospělé psy bez rozdílu plemene.
Náplň kurzu:
➢ přivolání psa, chůze na vodítku, obraty psa u nohy na místě i za chůze, polohy psa sedni, lehni, vstaň,
dlouhodobé odložení, odložení za pochodu, aport
➢ přerušení nežádoucí činnosti psa a další individuální potřeby majitele
Na první výcvikovou lekci vezměte
➢ očkovací průkaz psa nebo platný pas pro malá zvířata (s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze)
➢ u osob mladších 18-ti let souhlas zákonného zástupce
➢ obojek a vodítko asi 100 cm dlouhé z pevného materiálu (ne flexi)
➢ u dospělých psů, kteří nejsou zvyklí na ostatní psy nebo lidi, také náhubek
➢ zásobu pamlsků (piškoty, drobné kousky salámu, párku, sýra apod.)
➢ oblíbenou hračku (míček na šňůrce, uzel, pískací hračka, apod.)
➢ pytlíky na exkrementy
Poznámka – výcvikové pomůcky, vodítka, pamlsky... lze zakoupit na místě.
Podmínky kurzu:
Hodiny zrušené z důvodu opravdu nepříznivého počasí (mráz, silný déšť...) a nepředvídatelných situací budou
přeloženy na jiný termín, budete vždy včas informováni telefonicky nebo mailem. Na výcvikové lekce je nutné se
dostavit včas a s vyvenčeným psem.

Parkování:
NA CVIČIŠTI (6 míst, dle potřeby i více), U PLOTU cvičiště (2 místa) nebo U PLOTU rodinného domu
č. 3 (2 místa). Prosím NEPARKOVAT U GARÁŽE (proti rodinnému domu č. 3).
Přihlášky: https://www.psichvile.cz/akce/, e-mail: info@psichvile.cz, mobil: 724 022 645

