ŠKOLA ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU
12 lekcí + přezkoušení
od 8. září 2022

KDY?

každý čtvrtek od 16:00 hodin , lekce trvají cca 60 minut

KDE?

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

ZA KOLIK?

cena 1500 Kč (zahrnuje výcvik, vysvědčení)

PRO KOHO JE ŠKOLA URČENA?
Pro všechny, kteří absolvovali Školu základní ovladatelnosti a chtějí se zdokonalit ve cvicích poslušnosti.
Výcvik bude veden jako příprava na budoucí složení zkoušek dle zkušebních řádů. Přezkoušení bude
v rozsahu zkoušky ZZO (viz bubliny níže). Absolventi se mohou zúčastnit Klubového Vánočního závodu,
který se koná v neděli 18.12., a vyzkoušet si tak závodní atmosféru.

CO SE VE ŠKOLE DOZVÍTE A NAUČÍTE?
aport

teorie výcviku,
povelová technika

manipulace se psem,
motivace, korekce
překonávání
překážek

přivolání i za ztížených
podmínek
štěkání na povel

chůze u nohy,
sedni-lehni-vstaň

krátkodobé a
dlouhodobé odložení psa

Po skončení kurzu možnost vstupu do klubu (členství od 1.1.2023). Výběr typu výcviku dle zájmu – kondiční
výcvik / příprava na zkoušky. Členství v ZKO je podmínkou pro účast na oficiálních zkouškách a závodech.
Nevyužité lekce propadají. Cvičí se za každého počasí! Případné výjimky budou všem včas oznámeny a lekce nahrazeny.
Háravé fenky se mohou výcviku účastnit bez omezení, pouze je nutné upozornit výcvikáře.

CO S SEBOU, AŽ SE K NÁM BUDETE CHYSTAT?
• pejska – bez toho cvičit nejde 
• očkovací průkaz – opět budeme kontrolovat při první lekci
• oblíbenou hračku (míček na šňůrce, uzlík, …)
• vhodný obojek a jednoduché vodítko
• plnou kapsu pamlsků - menší kousky a dostatečné množství

PŘIHLÁŠKA A PLATBA –

VOLNOU KAPACITU SI PŘED
ODESLÁNÍM PŘIHLÁŠKY OVĚŘTE
NA TELEFONU 607 805 501

UZÁVĚRKA 28.8.

PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE MAILEM

na zkopisek@seznam.cz PLATBU PŘEDEM NA ÚČET 6062360623/2010,
do poznámky uveďte „pokračovací škola - své jméno a příjmení“. Individuální domluva je v nezbytném
případě možná.
Případné dotazy zodpovíme na zkopisek@seznam.cz, nebo telefonicky na 607 805 501.
VÝCVIK MŮŽE BÝT SKVĚLÁ ZÁBAVA PRO PSA I ČLOVĚKA. A SOUŽITÍ S POSLUŠNÝM PSEM JE JEŠTĚ VĚTŠÍ PSINA!

