
ZKO Nové Hrady č. 345 
Výcvikové dny pro veřejnost 

 

Pořádáme výcvikové dny pro veřejnost, každou neděli od 9:00 – 10:00 hod. (v případě většího 
zájmu bude termín prodloužen). Tyto výcvikové dny jsou zdarma a jsou určeny všem, kdo mají 

zájem naučit se komunikovat se svým pejskem jakéhokoliv plemene. 
Hlavním úkolem je naučit pejsky základní poslušnosti a jejich páníčky, jak pejska správně pochválit 
nebo naopak pokárat. Důležité je s pejskem mluvit a umět mu vysvětlit, co po něm vlastně chceme. 

Zároveň probíhá socializace pejsků (odbourávání strachu z ostatních psů a jejich tolerance) 
Celý výcvik je veden zkušenými výcvikáři, kteří vám poradí a pomohou s případnými problémy. 

Výcvik je veden tak, aby bavil nejenom Vás, ale také vašeho pejska. 
  

Těšíme se na Vás. 
 

V případě doplnění informací volejte na telefonní číslo: 
724 001 895 (Petr Rolínek) nebo 606 949 597 (Josef Machát) 

 
Co sebou potřebujete: 
 

 Obojek a krátké vodítko (1,5 m) 

 Oblíbená hračka pejska 

 Pamlsky (salám, párek nebo jiné oblíbené pamlsky na malé kousky) 

 Misku na vodu 
 

Zde je několik zásad, které je třeba dodržovat:  

 Osoby mladší 10-ti let pouze v doprovodu svých rodičů (nebo osoby starší 18 let). 
 Psovod je zodpovědný za svého psa a případné škody, které pes způsobí. 
 Psovod je povinen svým chováním zabraňovat vzniku škod na zařízení. 
 Psovod je povinen udržovat pořádek a čistotu. 
 Psovod je povinen dbát na bezpečnost ostatních psovodů a psů. Pes, který je agresivní vůči 

lidem, psům musí být opatřen ochranným náhubkem. 
 Vstup do areálu je možný pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné 

očkování. 
 Před výcvikem psa nekrmte a řádně vyvenčete. 
 Každý je povinen uklízet exkrementy po svých psech i v přilehlém okolí. “ZÁKAZ!!“ venčení na 

fotbalovém hřišti. 
 Po celou dobu od vstupu do areálu, platí zákaz volného pobíhání psů. 
 Vstup s háravou fenou pouze po dohodě s výcvikářem. 

 

   


