
Psí sporty Žabka z.s. 
Zve všechny pejskaře na nový kurzík s názvem

Psí fitko
aneb cvičíme nejen tělo ale i mysl psa!

Trenér: Kristýna Běhounková 
(více informace na http://osa-zabka.wbs.cz/Treneri.html)

Nemáte zrovna sportovního ducha, závodní ambice, ale chtěli byste nějak 
zabavit Vašeho psa? Nebo hledáte ještě nějakou jinou aktivitu pro posílení 

vzájemného vztahu mezi Vámi a psem?
Pak je pro Vás a Vašeho čtyřnozce tento kurz to pravé ořechové!

O co půjde?
Bude nás čekat celkem 10 lekcí, kde si ukážeme různé typy a triky, jak zabavit 
psí hlavičku a zároveň procvičit tělo psa.
Budeme se psy cvičit na míčích, což napomáhá k posílení vnitřního svalstva 
Vašeho psa. Ukážeme si hlavolamy, které si navíc můžete vyrobit i sami doma. 
Pravidelným cvičením různých triků pomůžeme i k zlepšení sebevědomí Vašeho 
psa a zlepšení Vašeho společného vztahu. A navíc si užijeme spoustu zábavy, 
protože to bude bavit Vás i Vašeho psa!

Kurz je vhodný pro všechny psy – malé psí juniory ale klidně i psí seniory. 
Cvičení vždy přizpůsobíme přímo účastníkům na míru.

Kde bude kurz probíhat: Břasy – cvičiště pod Obecním Úřadem (Plzeňský kraj)
Celkem lekcí: 10 (1 lekce = cca 60 minut)
Maximální počet týmů v lekci: 4 týmy (tým = 1 psovod + 1 pes)
Cena kurzu: 

• 700 Kč pro členy spolku Psí sporty Žabka, nebo pokud jste se u nás již 
zúčastnili nějakého kurzu

• 900 Kč pro nečleny spolku Psí sporty Žabka
Kurz bude probíhat: každý pátek od 17:00 hodin
První lekce: 1.3.2019 

Pokud se nemůžete nějaké lekce zúčastnit a omluvíte se alespoň 24 hodin 
dopředu, máte nárok na jednu náhradní lekci po skončení kurzu zdarma. 

Prosím, vždy si na kurz připravte velké množství MALÝCH, pro psa atraktivních 
pamlsků, ať nemáte z Vašeho pejska překrmenou kuličku.. Před kurzem psa 
nekrmte, najezený pes nebude mít o pamlsky takový zájem.

Přihlášky, případně Vaše dotazy zasílejte mailem na adresu uvedenou níže.

Kristýna Běhounková
kristy.behounkova@gmail.com

730 996 202
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