
Seminá ř Odložení je první 
překážka na parkuru 

 

TERMÍN:  

16. 7. 2011 od 10:00 do 17:00 
 
Na akce se, prosím, dostavte s předstihem pro prezenci.  

MÍSTO KONÁNÍ:  

Centrum Czech Dog Academy (Archeologická 1, Praha 5 – Lužiny) 
 
Doprava:   
Autem: Parkovat je možné zdarma přímo před 
budovou. 
 
MHD: metro B - Lužiny  
 
Centrum se nachází přímo v budově Obchodního 

centra Lužiny. Jedná se o vytápěné/klimatizované 

vnitřní prostory se speciálním neklouzavým 

povrchem. K dispozici je zázemí pro psovody: 

posezení, dámské a pánské WC, rychlovarná 

konvice, kávovar. 

 
 

INSTRUKTOR:  

Katka Lerlová 
http://katachyon.lerl.cz 
 

CENA: 

300,- Kč za jednoho cvičícího psa nečlena CDA 
260,- Kč za druhého a další cvičí psy nečlena CDA 
260,- Kč člen CDA 
 
 

Možnost platby: 
Převodem na účet: 670100-2206303372/6210 VS: 050311 Poznámka: Vaše jméno 
Jiný druh platby není možný. 
 



 
 

PRO KOHO JE SEMINÁŘ VHODNÝ:  

• pro závodníky agility, kteří mají 
problémy s odložením na startu 
• pro začínající týmy agility, které se 
chtějí odložení naučit 

 
Účastnit se mohou i štěňata, ale protože budeme 
překonávat i překážky, počítejte s tím, že 
některá cvičení možná budete chtít vynechat 
 

OBSAH: 

 
Odložení – většina běhů agility jím začíná. 
Pokud pes dokáže zůstat na startu, umožní 
svému psovodovi získat hned v úvodu trati 
náskok, do parkuru vběhne soustředěný a je 
připravený reagovat na další pokyny psovoda. 
Kdy odložení použít a kdy ne, jak psa přivést na 
start, aby se soustředil na práci s psovodem, jak 
psovi odložení vystvětlit tak, aby ho bavilo, 
a jak ho pak procvičovat, aby vydrželo. 

 

CO S SEBOU: 

• oblíbené i „obyčejné“ pamlsky 
• oblíbené hračky, nejlépe na přetahování 
• pokud máte možnost, tak vlastní klec, nejlépe kovovou, ale je možná i kennelka nebo 

T-camp; v Centru jsou k dispozici tři klece pro psy velikosti border collie a jedna 
pro středního psa velikosti bígla 

• není na škodu sešit na poznámky a tužka 
• očkovací průkaz 
• Pejska a dobrou náladu 

 
Pamlsky je možné zakoupit v na místě v kamenné prodejně Dogaction.cz  

 

 

OSTATNÍ INFO: 

• Psi musí být řádně očkovaní a v dobrém zdravotním stavu. 

• Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů organizačního týmu, instruktorů 
a důsledně dodržovat provozní řád Centra, který je uveřejněný 
na www.czechdogacademy.cz 

• Svojí přihláškou souhlasíte s propozicemi. 

• Přihlášky jsou platné až po zaplacení účastnického poplatku.  



• Seminář bude otevřen při minimální účasti 3 cvičících psů. V případě uzavření 
semináře, pro malou účast vám bude poplatek v plné výši vrácen. Maximální počet 
účastníků je 6. 

• Účastnický poplatek není z důvodu vaší neúčasti vratný, ale je možné za sebe vyslat 
náhradníka.   

• Organizátor nenese zodpovědnost za ztrátu, úraz ani úhyn psa. 
 

PŘIHLÁŠKY:  

 

Přihlášky posílejte mailem na KaTachyon@seznam.cz, do přihlášky prosím uveďte jméno 
psa, psovoda, kontaktní údaje (email a mobilní telefon), plemeno psa a jeho věk. 
 
Uzávěrka přihlášek je 10. 7. 2011. 
 
Zároveň si můžete zarezervovat místo v systému nebo ho za vás zarezervujeme sami. 

 

ORGANIZÁTOR AKCE:  

Czech Dog Academy o.s. 
 
E- mail: info@czechdogacademy.cz  
Kontakt:  www.czechdogacademy.cz 
 


