SETKÁNÍ BÍGLŮ NAD ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTÍ V PRAZE-MOTOLE
Tato celodenní akce je otevřena všem bíglům s PP i bez PP, členům i nečlenům Beagle Clubu ČR.
Cvičitelka: Ája Bartošová, více o ní zde: www.skolapsem.cz
Termín: sobota 6. 4. 2019, max 7 tymů
Dopolední blok 10:00–12:30 hod., pauza na oběd, odpolední blok 13:30–16:00 hod.
Cena pro členy: 400 Kč
Cena pro nečleny: 700 Kč
Výcvik bude zaměřen na základní poslušnost každodenních potřeb. V plánu je věnovat se
následujícím cvikům:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

jak správně odměňovat
přivolání (motivační přivolání, naučíme se pracovat s obtížností prostředí při přivolání, jak
trénovat přivolání od psů, od rušivek)
chůze u nohy (rozdíl mezi sportovní chůzí a chůzí „do města“, jak naučit psa odolat
rušivkám atd.)
zákazový povel (pohozená potrava)
odložení (s rušivkami i bez)
přecházení přes ulici
tríček na odreagování
rozdíl mezi výchovou a výcvikem
aport

Cvičitelka Ája je již přes dvacet let zapálená kynoložka. Věnuje se výcviku poslušnosti, obedience,
noseworku, agility, ale také kurzům vystavování a záchranařině se psy. Svůj výcvik hodně zaměřuje na
pozitivní motivaci, ale v případě potřeby umí také přitvrdit 😊 Chová dvě krátkosrsté kolie a šeltii.
Místo: výcvikový areál Pandičky v Praze-Motole
Výcvikový areál se nachází na Praze 5 u ulice Plzeňská vedle hotelu Golf. Tramvajová zastávka Hotel
Golf. Parkovat lze přímo ve výcvikovém areálu. Autem vjedete do ulice, kde sídlí STK (oranžová
budova). Projeďte branou za STK a travnatým areálem dojeďte až k výcvikové hale (oranžová cesta na
mapě), kde jsou zřízena parkovací místa.
V těsné blízkosti výcvikového areálu se nachází restaurace Železná panna.
GPS:
50°3'59.788"N, 14°20'47.577"E
nebo
N 50°3.99647', E 14°20.79295'

Upozornění:
Cvičit se bude nejspíše v kryté hale, proto přezůvky s sebou. Na místě je možno zakoupit návleky za
10 Kč pár.
Při výcviku s Ájou spotřebujete mnoho pamlsků, nepodceňte proto množství, které si s sebou
vezmete. Raději více než méně! A určitě si jich s sebou vezměte několik druhů. Ideální je nakrájená
voňavá uzenina, vařená srdíčka, tvrdý sýr… Přibalte také klikr a hračku, kterou má váš pejsek rád
(přetahovadlo, míček…)
V hale jsou k dispozici tři kotce, raději si s sebou ale vezměte svoji kennelku, aby si váš pejsek mohl
odpočinout, když zrovna nebude cvičit.
Přihlašování:
Na e-mailovou adresu redakce.beagleclub@gmail.com pošlete jméno psa, vůdce a uvoďte své
telefonní číslo. Příslušnou částku odešlete na účet Beagle Clubu ČR: 2701386507/2010, jako VS
uveďte své telefonní číslo a do poznámky vepište Poslušnost Praha.
Vaše přihláška bude zaevidována až po připsání peněz na účet.

