
Psí škola Sírius Vás zve na: 

Víkendový kurz zaměřený na výchovu a základní výcvik psů 
a agility
Kurz je určen pro každého, kdo má chuť si se svým psem hrát, chce se něčemu novému 
naučit a strávit pár dní v dobré partě.  

Cílem našich pobytů v přírodě je především přispět k dobré socializaci psů, upevnění  jejich 
vztahu k pánovi, získání základů poslušnosti a agility.

Kdy?   16.-18. května 2008 (pátek-neděle)

Kde?   Na farmě „Cihelna“  u Volenic.  Na mapě najdete Volenice vlevo od trasy  Strakonice 
– Klatovy, odbočuje se v Katovicích, ve Volenicích  sjet z hlavní jako na Tažovice, 
pokračovat tímto směrem,  odbočka do kempu je označena.  Ze Sušice je to směr Žichovice, 
Frymburk, Volenice,  Tažovice. 

Co se nabízí?  K ubytování  5 chatek po 4 lůžkách,  stravování zajištěno v kempu 3x denně, 
sociální zázemí je společné v areálu kempu, stejně tak kuchyňka se základním vybavením, 
jídelna, ohniště.  
K pokochání krásná příroda, říčka, místo pro koupání, koně.  
Možnost nákupu granulí Anka za výhodné ceny – viz náš Obchůdek – množství a druh 
nahlaste prosím předem.

Jak bude kurz probíhat? Podle potřeby budeme cvičit  ve skupinkách, individuálně  nebo 
společně,  budeme se zabývat tím co Vás trápí a odpovídat na to co chcete vědět.   K dispozici 
budou rovněž  překážky na agility.
Příjezd  v pátek odpoledne nebo v sobotu do 9:00 hod, odjezd v neděli večer.
Co s sebou - pro pejska: 
- obojek správné velikosti, pro velké psy nejlépe jednořadový stahovací řetízkový
- klasické vodítko
- náhubek (je-li potřeba)
- krmivo a pamlsky které pes rád, misky na vodu a krmení 
- hračky, deka, pelíšek apod.
- pro větší psy řetízek s jehlou na uvázání  
- a hlavně – očkovací průkaz  s platným povinným očkováním

– pro Vás:  - oblečení do přírody, spacák nebo deka
Cena: 
A: účastník se psem  příj. v pátek  950,- Kč      B: účastník se psem  příj. v sobotu  750,-  Kč
C: doprovod   příjezd v pátek        600,- Kč      D: doprovod   příjezd v sobotu        400,-  Kč
V ceně není zahrnuto stravné, činí cca 180,-Kč/ den a bude se platit až na místě. 
Kurz je nutno zaplatit předem, nejpozději 5 dnů před zahájením kurzu, převodem na č.ú. 
517847351/0100, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.
Počet účastníků je omezen.   Další dotazy na tel: 728963083.
Účastníci mladší 18 let musí mít doprovod, spodní věková hranice pro psy je 3 měsíce, kurzu 
se nemohou účastnit háravé fenky.  Za škody způsobené psem odpovídá  majitel.
V přihlášce na víkendový kurz prosím do "Poznámky" uveďte,  zda máte zájem o 
variantu A, B, C nebo D. 

http://www.sirius.zaluzi.cz/psiskola/index.php?id=shop

