
  ZKO Písek ráda přivítá všechny dětské milovníky psů
                         na kynologickém kroužku.

Co s sebou? 

 pokud k nám pojedete autem, vjezd
městské policie, proto nejpozději
řidiče, abychom mohli povolení vyřídit
parkovat v Alšově ulici a 

 na 1. hodinu přineste vyplněnou, podepsanou
důležité informace – zdravotní 

 vhodné oblečení do terénu
a cvičíme za každého počasí

 pro psa pamlsky, hračku, se kter
(ne flexi), obojek 

 pejsky nepouštějte z vodítka

 jak to bude s protiepidemickými 

Náplň kroužku:  

 péče o psa (výživa, zdraví, péče o srst, hygiena, venčení, pohyb)

 základní výcvik psa (jak probíhá výchova psa, jak psa naučit základní povely, 
překonávat překážky, aportovat, dělat různé triky,…). 

 život pejskaře (jak se chovat ke psům vlastním i cizím, jak se chovat 
k nepejskařům, jak můžeme spolu se psem trávit plnoho

 pes ve službách člověka, aneb využití psů (psí sporty, canisterapie, záchranářství, 
služební kynologie) 

 poznávání psích plemen (vzhled, povahové vlastnosti, využití)

 základy anatomie, fyziologie, etologie, seznámení s
zubů, kolika se dožívá let, kdy je dospělý, jaké má potřeby, jak s
jak neporušovat zákony a vyhlášky, povinnosti majitele psa)

 základy chovu psů (co obnáší odchov štěňat, co
a bez PP, podmínky uchovnění psů, jak to chodí na výstavách)

Určitě všechno nestihneme, takže pokud se Vám bude kroužek líbit, 
budeme se na Vás těšit 

ZKO Písek ráda přivítá všechny dětské milovníky psů
na kynologickém kroužku. 

pojedete autem, vjezd od Jiráskova mostu je pouze na povolení 
nejpozději do pondělí 13.9. nahlaste SPZ auta

, abychom mohli povolení vyřídit – předáme po příjezdu
ulici a pěšky je to cca 1 km (min. 15 min) 

vyplněnou, podepsanou přihlášku (uveďte do ní všechny 
zdravotní omezení,… ) a očkovací průkaz psa

do terénu – pracujeme se psy (oblečení se může ušpinit, poničit) 
za každého počasí (ať prší, je horko nebo mrzne)

pro psa pamlsky, hračku, se kterou si rád hraje (ideálně tahací)

pejsky nepouštějte z vodítka bez dozoru a svolení lektorů 

protiepidemickými opatřeními se necháme překvapit

výživa, zdraví, péče o srst, hygiena, venčení, pohyb)

základní výcvik psa (jak probíhá výchova psa, jak psa naučit základní povely, 
překonávat překážky, aportovat, dělat různé triky,…).  

život pejskaře (jak se chovat ke psům vlastním i cizím, jak se chovat 
nepejskařům, jak můžeme spolu se psem trávit plnohodnotně volný čas)

pes ve službách člověka, aneb využití psů (psí sporty, canisterapie, záchranářství, 

poznávání psích plemen (vzhled, povahové vlastnosti, využití)

základy anatomie, fyziologie, etologie, seznámení s legislativou (kolik 
zubů, kolika se dožívá let, kdy je dospělý, jaké má potřeby, jak s
jak neporušovat zákony a vyhlášky, povinnosti majitele psa) 

áklady chovu psů (co obnáší odchov štěňat, co je to chovatelská
ovnění psů, jak to chodí na výstavách)

rčitě všechno nestihneme, takže pokud se Vám bude kroužek líbit, 
budeme se na Vás těšit při dalším pokračování. 

ZKO Písek ráda přivítá všechny dětské milovníky psů  

je pouze na povolení 
pondělí 13.9. nahlaste SPZ auta a jméno 

po příjezdu; bez povolení lze 
 

(uveďte do ní všechny 
očkovací průkaz psa 

(oblečení se může ušpinit, poničit) 
 

ideálně tahací), klasické vodítko 

opatřeními se necháme překvapit…  

výživa, zdraví, péče o srst, hygiena, venčení, pohyb) 

základní výcvik psa (jak probíhá výchova psa, jak psa naučit základní povely, 

život pejskaře (jak se chovat ke psům vlastním i cizím, jak se chovat 
dnotně volný čas) 

pes ve službách člověka, aneb využití psů (psí sporty, canisterapie, záchranářství, 

poznávání psích plemen (vzhled, povahové vlastnosti, využití) 

legislativou (kolik má pes 
zubů, kolika se dožívá let, kdy je dospělý, jaké má potřeby, jak s námi komunikuje, 

 

je to chovatelská stanice, psi s PP 
ovnění psů, jak to chodí na výstavách) 

rčitě všechno nestihneme, takže pokud se Vám bude kroužek líbit,  


