
POKRAČUJEME 9

Kynologický kroužek
Pro děti od 8 do 15 let.

Probíhat bude opět ve středu od 15:30 do 17:00
(U Martínka 2328, Písek 

   Praxe se bude prolínat se zábavně pojatou
        jak se o psa starat, jak zvládat základní cviky poslušnosti, 
jak porozumět psímu chování

Stráví čas se svým psem i s 

Kroužek bude probíhat převážně venku, v
za nepříznivého počasí je k 

 

Pokračování jarního

od 9.9. do 
Na poslední lekci jsou vítáni i rodiče 

 
 

 

 

Pro děti, které se jarního kroužku neúčastnily
novou skupinu v jiný den, dle domluvy.

Přihlášky a bližší info 
na tel. 723

POKRAČUJEME 9.9.2020

Kynologický kroužek
ro děti od 8 do 15 let. Vlastní pes není podmínkou.

středu od 15:30 do 17:00 v areálu ZKO Písek 
(U Martínka 2328, Písek – u řeky Otavy nedaleko hospůdky U Sulana)

 

Praxe se bude prolínat se zábavně pojatou
jak se o psa starat, jak zvládat základní cviky poslušnosti, 

jak porozumět psímu chování, i to, jak by se měl chovat slušný pejskař. 
 novými kamarády. Vše pod vedením zkušených lektorů

Kroužek bude probíhat převážně venku, v uzavřeném areálu cvičiště ZKO Písek,
 dispozici vytápěná klubovna. 

jarního kroužku v termínu  

. do 11.11. 2020, cena 500 Kč
a poslední lekci jsou vítáni i rodiče - soutěž, předávání diplomů

Pro děti, které se jarního kroužku neúčastnily, je možné otevřít 
skupinu v jiný den, dle domluvy.

Přihlášky a bližší info u Pavly Hrubcové 
na tel. 723 412 331. 

.2020 

Kynologický kroužek  
Vlastní pes není podmínkou. 

areálu ZKO Písek  
u řeky Otavy nedaleko hospůdky U Sulana) 

Praxe se bude prolínat se zábavně pojatou teorií. Děti se naučí  
jak se o psa starat, jak zvládat základní cviky poslušnosti,  

i to, jak by se měl chovat slušný pejskař.  
pod vedením zkušených lektorů. 

uzavřeném areálu cvičiště ZKO Písek, 

00 Kč. 
soutěž, předávání diplomů 

, je možné otevřít 
skupinu v jiný den, dle domluvy. 

Hrubcové  


