ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA
6 LEKCÍ OD 2. 10. 2021
za dodržení vládních opatření
Kde: Smederov 3, Ždírec, okres Plzeň-jih (ve Smederově směr Hradišťská Lhotka, po cca 30m
doprava )
S kým: Mgr. Hana Janská, e-mail: info @ psichvile .cz, mobil: 724 022 645
Termín: 02.10. - 13.11.2021 (6 lekcí, vždy v sobotu)
Čas: 09:00 – 10:00 (po domluvě mohou být termíny i hodiny změněny)
Aktuální rozpis lekcí po dnech najdete na http://www.psichvile.cz/akce/
Cena: 720,- Kč (platba při 1. lekci)
Přihlášky: výhradně přes https://www.psichvile.cz/akce/
Pro koho je kurz určen
Školka pro štěňátka je určena nejmladším štěňatům do stáří 6 měsíců. Je zaměřena především na
socializaci štěněte. Štěně se během kurzu setká s různými lidmi, různými psy, za různých situací.
Dozvíte se, jak se svým pejskem zacházet, jak rozvíjet a formovat jeho vrozené psí vlastnosti a jak
pozitivním přístupem a motivací na hračky a pamlsky vychovat ze štěňátka vyrovnaného psa.
Výcvik je veden formou her a zaměřen na přivolání, na nácvik základních povelů sedni, lehni,
zůstaň, chůzi na prověšeném vodítku a na další zajímavosti, kterými můžete obohatit život váš i
život vašeho štěněte.
Na první výcvikovou lekci vezměte
➢ očkovací průkaz s očkováním poplatným věku štěněte
➢ souhlas zákonného zástupce u osob mladších 18-ti let
➢ zásobu pamlsků (piškoty, drobné kousky salámu, párku, sýra apod.)
➢ oblíbenou hračku (míček, míček na šňůrce, uzel, pískací hračku, plyšáka ...)
➢ deku, přepravku nebo klec pro odpočinek vašeho štěněte (nemusí být)
➢ pytlíky na exkrementy
Podmínky kurzu:
Hodiny zrušené z důvodu opravdu nepříznivého počasí (mráz, silný déšť) a nepředvídatelných
situací budou přeloženy na jiný termín, budete 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 domu č.3).

