
                        Psí sporty Žabka Vás zvou na kurz: 

Přípravka agility 

Délka kurzu: 10 lekcí (1 lekce 60 min) 
Kdy bude kurz probíhat: každý čtvrtek, od 18 hodin 

Začátek kurzu: 10.9.2015 
Počet účastníků: 3 – 4 týmy (1 tým = 1 psovod + 1 pes) 

Cena za celý kurz: 1. Pes: 1000 Kč, 2. Pes jednoho psovoda 800 Kč 
Kde bude kurz probíhat: Psí sporty Žabka, Břasy (naproti Obecnímu úřadu) 

GPS cvičáku: 49°49'40.818"N, 13°35'0.970"E 
 

Kurz povede Kristýna Běhounková, více info o ní na osobních stránkách: 
www.mydogsofmars.webnode.cz  

 
 

Informace o kurzu:  

 Kurz je určen pro všechny páníčky, kteří se nechtějí s pejskem jen tak poflakovat, ale užít si i trochu legrace 
a unavit pejska jak fyzicky, tak především mu zaměstnat hlavinku. 

 

  Kurz je určen pro úplné začátečníky s tímto sportem.  
 

 Cílem tohoto kurzu je naučit se s pejskem pracovat, motivovat ho k práci.  
 

 U agility je velice důležité, aby pes se psovodem spolu tvořili TÝM a oba měli z tréninku radost. V kurzu se 
proto zaměříme na motivační hry, vedení pejska, obíhání předmětů a různé triky a tipy, které jsou v agility 

potřeba.  
 

 Součástí kurzu bude i fitness pro psy (cvičení na míčích).  
 

 Po absolvování kurzu bude tým připraven k dalšímu výcviku agility.  
 

 V hodině budou maximálně čtyři týmy, takže bude opravdu zajištěn individuální přístup ke každému 
účastníkovi.  

 

 Kurzu se můžete zúčastnit v jakémkoliv věku a s jakýmkoliv pejskem. Agility je sport vhodný opravdu pro 
všechny, není zde žádné omezení. Důležitý je jen výborný zdravotní stav pejska.  

 
Co s sebou: očkovací průkaz s platným očkováním , pamlsky (více druhů), oblíbené hračky a hlavně dobrou 

náladu a chuť pracovat   
 

Na konci kurzu bude vypsán ještě jeden náhradní trénink, který můžete využít v případě, že se nějaké lekce nebudete 
moci zúčastnit.  

 
Na cvičáku je k dispozici: voda, wc, osvětlení 

 
Přihlášky prosím zasílejte na mail: osa-zabka@seznam.cz do 8.9.2015 

- Do přihlášky uveďte Vaše jméno, jméno, rasu a věk pejska 
 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat buď na mail, nebo na telefon K.Běhounkové: 730 996 202  
 

Informace o nás najdete také na www.osa-zabka.wbs.cz 

Budeme se na Vás těšit!  
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