
   

 

 

 

PRO KOHO JE NAŠE ŠKO
 Pro všechny, kteří mají zájem naučit svého psa slušnému chování, kteří
 a spolupracovat se svým psem, získat si jeho pozornost a zvládat základní povely pro běžný 
 probíhají pod vedením zkušených kynologů,

Zúčastnit se můžete s jakýmkoliv pejskem. N
kříženci, štěňaty, puberťáky i staršími pejsky (třeba 
věk není omezen. Jedinou podmínkou je
6ti měsíců také očkování proti vzteklině. 

CO SE V NAŠÍ ŠKOLE 
 

 

 

 

 

 

Po absolvování 8. lekce bude další týden následovat přezkoušení, kde každý účastník obdrží závěrečné 
vysvědčení. Po úspěšném zakončení možnost vstupu do klubu. 

Nevyužité lekce propadají. Pozdní příchod není možný a znamená propadnutí celé lekce, aby nedocházelo k
výcviku ostatních. Cvičí se za každého počasí! Případné výjimky budou všem včas oznámeny a
Háravé fenky se mohou výcviku účastnit bez omezení, pouze je nutné upozornit výcvikáře. 

CO S SEBOU, AŽ SE K
• pejska - ten je nejdůležitější 
• očkovací průkaz - při první lekci
• oblíbenou hračku, obojek a vodítko (ne samonavíjecí)
• plnou kapsu pamlsků - doporučujeme menší kousky

PŘIHLÁŠKA A PLATBA
Vyplněné přihlášky zasílejte na zkopisek@seznam.cz
na 1. lekci. PENÍZE JE NUTNÉ ZASLAT PŘEDEM NA ÚČET
„škola - své jméno a příjmení“.  
Případné dotazy zodpovíme na zkopisek@seznam.cz, nebo telefonicky na

POMŮŽEME VÁM NAJÍT SPOLEČNOU Ř

ŠKOLA ZÁKLADNÍ
8 lekcí + přezkoušení
začínáme 

KDY?  každou neděli od 14:00 hodin

KDE?  areál ZKO Písek, u řeky Otavy, kousek za hospůdkou U Sulana

ZA KOLIK?  cena 800 Kč 

seznámení 
s teorií výcviku

přivolání 

zákaz / přerušení 
nežádoucí činnosti psa 

ponechání psa o samotě, 
krátkodobé odložení

PRO KOHO JE NAŠE ŠKOLA URČENA? 
naučit svého psa slušnému chování, kteří se chtějí naučit komunikovat 

spolupracovat se svým psem, získat si jeho pozornost a zvládat základní povely pro běžný 
zkušených kynologů, kteří mají s tímto typem výcviku zkušenosti.

jakýmkoliv pejskem. Na plemeni nezáleží, máme zkušenosti s
kříženci, štěňaty, puberťáky i staršími pejsky (třeba z útulků). Docházet lze se štěňaty od

ní omezen. Jedinou podmínkou je kompletní vakcinace proti infekčním chorobám a u p
měsíců také očkování proti vzteklině.  

NAŠÍ ŠKOLE DOZVÍTE A NAUČÍTE? 

. lekce bude další týden následovat přezkoušení, kde každý účastník obdrží závěrečné 
možnost vstupu do klubu. Školu je možné, dle svého uvážení, opakovat. 

Nevyužité lekce propadají. Pozdní příchod není možný a znamená propadnutí celé lekce, aby nedocházelo k
výcviku ostatních. Cvičí se za každého počasí! Případné výjimky budou všem včas oznámeny a

stnit bez omezení, pouze je nutné upozornit výcvikáře. 

SEBOU, AŽ SE K NÁM BUDETE CHYSTAT? 

při první lekci 
• oblíbenou hračku, obojek a vodítko (ne samonavíjecí)  

doporučujeme menší kousky 

PŘIHLÁŠKA A PLATBA – PŘIHLÁŠKA MAILEM, PLATBA POUZE PŘEDEM NA

zkopisek@seznam.cz, případně kontakt na Vás mailem a přihlášku 
ZASLAT PŘEDEM NA ÚČET 6062360623/2010

Případné dotazy zodpovíme na zkopisek@seznam.cz, nebo telefonicky na 607 805

ÁM NAJÍT SPOLEČNOU ŘEČ S VAŠÍM PEJSKEM, ABY SOUŽITÍ S 

ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI
lekcí + přezkoušení 

začínáme 12. září 2021 
každou neděli od 14:00 hodin, lekce trvají cca 60 minut

areál ZKO Písek, u řeky Otavy, kousek za hospůdkou U Sulana

00 Kč (zahrnuje výcvik, vysvědčení) 

seznámení 
teorií výcviku   manipulace se psem, 

  získání pozornosti 

základní postoj, 
chůze na vodítku

samotě, 
krátkodobé odložení sedni-lehni-vstaň 

se chtějí naučit komunikovat  
spolupracovat se svým psem, získat si jeho pozornost a zvládat základní povely pro běžný život. Lekce  

s tímto typem výcviku zkušenosti. 

a plemeni nezáleží, máme zkušenosti s různými plemeny, 
útulků). Docházet lze se štěňaty od 3 měsíců věku, dále 

kompletní vakcinace proti infekčním chorobám a u psů starších 

. lekce bude další týden následovat přezkoušení, kde každý účastník obdrží závěrečné 
Školu je možné, dle svého uvážení, opakovat.  

Nevyužité lekce propadají. Pozdní příchod není možný a znamená propadnutí celé lekce, aby nedocházelo k narušování 
výcviku ostatních. Cvičí se za každého počasí! Případné výjimky budou všem včas oznámeny a lekce nahrazeny. 

stnit bez omezení, pouze je nutné upozornit výcvikáře.  

ATBA POUZE PŘEDEM NA ÚČET 
kontakt na Vás mailem a přihlášku přineste 

6062360623/2010, do poznámky uveďte 

607 805 501.  

ABY SOUŽITÍ S NÍM BYLO PSINA! 

OVLADATELNOSTI 

, lekce trvají cca 60 minut 

areál ZKO Písek, u řeky Otavy, kousek za hospůdkou U Sulana 

 

základní postoj, 
chůze na vodítku 

překonávání 
překážek 


