
 

 

 

ZKO č. 471 Písek Vás srdečně zve na 

 

seminář na téma 

„Aport – správné provedení a trénink“ 

s Bc. Stanislavem Beníškem 

 

17. 11. 2012 

 

Seminář se bude konat v klubovně ZKO Písek od 9:00 hodin, teoretický výklad bude doprovázen 

videoprojekcí. Seminář bude zaměřený na správné provedení a trénink cviku aportování. Délka semináře je 

cca 4 hodiny. V případě zájmu účastníků semináře bude po skončení teoretického výkladu následovat 

praktická část, na kterou si můžete přivést svého psa a nechat si od pana Beníška poradit pokud má váš pes 

nějaký konkrétní problém, poradit jak ve výcviku pokračovat či zhodnotit, jak máte cvik aport zvládnutý. 

Bc. Stanislav Beníšek se kynologii začal věnovat v roce 1972. Od roku 1989 je držitelem „Zlatého odznaku“ 

výcvikáře 1. stupně ČKS, od roku 2004 rozhodčím I. třídy pro výkon psů ve sportovní kynologii ČKS. Dále je 

figurantem II. třídy ČKS a mezi jeho největší kynologické úspěchy patří: 

 28 složených služebních zkoušek u Policie ČR 

 36 složených zkoušek ve sportovní kynologii 

 15x účast na mistrovství ČR ve sportovní a služební kynologii 

 1x účast na Mistrovství světa FCI (2008) 

 1x účast na Mistrovství světa FMBB (2009) 

 

Cena: 350,- Kč člen ZKO Písek / 400,- Kč ostatní 

Uzávěrka přihlášek:  15. 11. 2012 

 

Občerstvení bude zajištěno (není v ceně semináře).  

 

Účastníkům, kteří si přivedou psa, budou po celou dobu zdarma k dispozici odkládací kotce. 

 

V případě, že budete chtít jet autem až na cvičiště, uveďte prosím do přihlašovacího e-mailu registrační 

značku vašeho vozidla (ke cvičišti vede cyklostezka a je nutné vyřídit pro každé vozidlo povolení ke vjezdu). 

 



 

 

Platbu uhraďte buď složenkou typu C na adresu: Renata Voldánová, Třebkov 25, 397 01 Písek  

nebo převodem na účet číslo: 190214498/0300, variabilní symbol 17112012, do zprávy pro příjemce 

uveďte vaše jméno a příjmení 

 

Kontakt na pořadatele: 

Renata Voldánová, e-mail: rendik@centrum.cz, telefon: 721 941 739 
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