
Psí sporty Žabka z.s.

Zvou všechny nadšené pejskaře na
Kurz „P ípravka agility“ř

Kurz pro všechny, kteří se nechtějí se svým psem jen tak válet na gauči, ale chtějí i něco zažít.

Délka kurzu: 10 lekcí + 1 závěrečná soutěž o nejlepšího kurzistu
Délka jedné lekce: cca 60 minut
Počet účastníků: maximálně 4 týmy, tým = psovod + pes (abychom se Vám mohli dostatečně 
věnovat)
Kdy bude kurz probíhat: každou neděli od 9:00
Kde: Břasy (cvičák pod Obecním Úřadem) 
První lekce: 24.3.2019
Cena kurzu: 1.200,- Kč 
Trenér: Kristýna Běhounková, více o ni na webu: www.osa-zabka.wbs.cz

Informace o kurzu

Kurz bude přizpůsobený na míru jeho účastníkům, proto je vhodný pro psy všech plemen a v 
jakémkoliv věku (jak psa, tak i páníčka ).

Kurz je určen především pro ty, kteří chtějí poznat, jaké agility vlastně je a co to obnáší. Zároveň tím 
můžete zlepšit vztah se svým psem a zkrátka si užít další společné chvíle s milovanými čtyřnožci.

Cílem tohoto kurzu je naučit se se psem pracovat, motivovat ho k práci a k výkonu. Naučíme se různé 
triky a cviky, bez kterých se v agility neobejdeme a tak nějak se připravíme na tu dlouhou cestičku k 
čistě překonávaným agility parkurům. 

Každý pes je originál, stejně jako my lidé. Budeme se snažit trénink uzpůsobit tak, aby všem sedl a byl 
pro všechny pochopitelný. 

Především si ale budeme hrát a blbnout, protože agility Vás i Vašeho psa musí hlavně bavit. 

Po absolvování kurzu budete připraveni k dalšímu agility výcviku. 

Pokud máte nějaký dotaz, něco Vám není jasné, kontaktujte nás:
Kristy.behounkova@gmail.com

Tel: 730 996 202 (K. Běhounková)

Přihlašování
Přihlášky zasílejte mailem na adresu kristy.behounkova@gmail.com
Do přihlášky uveďte: Vaše jméno a příjmení, jméno a věk psa, plemeno a Váš telefonní kontakt
Přihláška Vám bude zpětně potvrzena a zaslány podrobné informace.

Těším se na Vás, budoucí agiliťáky 
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