Videoškolení – výcvik a péče o psa
Od předního odborníka se naučíte,
jak naučit Vašeho pejska základní
poslušnosti.
Videoškolením Vás provede pak
Jiří Tomášů, který vycvičil více než 250
slepeckých a 150 asistenčních psů.
Lekce:
Přivezli jsme si štěně – 1. díl - ZDARMA
Tento díl je věnován prvním dnům psa ve vaší domácnosti. Dozvíte se, jak naučit psa
spát na vyhrazeném místě, jak ho krmit, venčit a jak o něj pečovat.

Přivezli jsme si štěně – 2. díl
V tomto dílu se naučíte, jak zvládnout používání vodítka a jak psa správně přivolat.
Dozvíte se základní pokyny k příkazům sedni, lehni a aport a co je důležité při veterinární
péči.

29 Kč
za lekci

Sedni
Naučíte se, jak zvládnout jednoduchou formou psa poslušně sednout.

Přivolání psa
Jsou situace, kdy je důležité psa okamžitě přivolat.
Předejdete tím případným nepříjemnostem.

Lehni
Pokud si vezmete s sebou pejska např. do restaurace, je
důležité, aby se naučil příkaz lehni. V tomto dílu se dozvíte,
že je to velmi jednoduché.

Aport – štěně
Většina pejskařů dělá zásadní chybu při výuce této
dovednosti. Nechte si poradit od odborníka a předejdete tím
špatnému návyku, kterého pak vašeho psa jen velmi těžko
odnaučíte.

Nákupem videoškolení
zároveň přispíváte
na výcvik asistenčních
psů pro hendikepované.
www.pomocnetlapky.cz

Péče o psa
Péče o psa je velmi důležitá. Ukážeme Vám např., jak vymáčknout anální žlázky.

Používání vodítka – dospělý pes
Poměrně často je k vidění jev, kdy pes venčí páníčka. Páníček vlaje za psem na
vodítku a může dojít i k poranění. Naučíte se, jak vodit psa na prověšeném
vodítku.

Aport – dospělý pes
Pokud si pořídíte staršího psa např. z útulku, je nutné správně postupovat při
výcviku aportu. Naučíte se, jak na to u dospělého psa.

Zůstaň
Občas nastane situace, kdy potřebujete psa odložit na určité místo a je nutné, aby
tam na vás počkal. V této lekci se naučíte, jak toho dosáhnout.

www.TVskoleni.cz/vycvikpsa

