
  

Team Doolittle 

ve spolupráci s 

ZKO Ratenice - KK Simire 

srdečně zvou na První ze série na sebe navazujících exkluzívních seminářů  

MMooddeerrnníí  ppřřííssttuuppyy  aa  mmeettooddiikkaa  vvýýccvviikkuu  ppoosslluuššnnoossttii    

 

 

 

 

 

 

pod vedením 

  PPeettrryy  ŠŠeennoovvéé 

Termín:  neděle  26.5.2013  

Čas: 9:30 až 16-17 hod s pauzou na oběd, kafe a WC :) 

Místo konání: ZKO Simire - Ratenice 

Pro koho: pro všechny psovody - začátečníky i 

pokročilé, bez ohledu na plemeno; vhodné jak pro 

zájemce o výcvik obedience, tak IPO  

 

Seminář je doplněn praktickými ukázkami výcviku a po 

předchozí dohodě pro účastníky semináře možnost 

krátce vyzkoušet probírané cviky s vlastními psy. 

Náplň:        zaměřena na poslušnost a motivaci 

*velice podrobná analýza základních cviků poslušnosti 

- od začátku do konce - od štěněte až po dospělého 

psa;  

*triky a tipy jak vylepšit již naučené cviky - tj. 

motivace, vztah se psovodem, kdy cvičit;  

*chůze od nácviku na pamlsek až po finální chůzi na 

oční kontakt;  

*technické cviky - tj. odkládačky, aporty, vysílání 

vpřed, dlouhodobé odložení ;  

*plus dotazy účastníků  

Vzhledem k náplni a kvalitě semináře je počet účastníků je omezen! 

 

Petra Šenová: 

 dlouhodobě připravuje své psy dle moderní metodiky Petera Scherka  

(Peter Scherk, D - Mistr světa FMBB 2009 & Mistr světa FCI 2009 / 2010) 

 po účasti na intenzivním tréninku u Petera Scherka přímo v Teamu Heuwinkl, od roku 2012 navázala  

 užší spolupráci při tréninku přímo s Peterem Scherkem je členkou ZKO Sezemice od roku 2005 a 

 účastnicí výběrových soutěží ČKS IPO v letech 2008-2010, Mistrovství ČR IPO, Mistrovství ČR Belgických ovčáků, CACITu, 

  překladatelka seminářů Petera Scherka v ČR 

 účastnice seminářů  

o Barta Bellona a jeho žáka  

o Tobiase Oleynika a 

o  Mii Skogster  

 více na www.petrasenova.cz  a videa z výcviku na http://www.youtube.com/user/PetrusheBarort/videos 

 

http://www.petrasenova.cz/
http://www.youtube.com/user/PetrusheBarort/videos


MMááttee  zzáájjeemm??  

SSttaaččíí  pprroo  ttoo  uudděěllaatt  ppáárr  jjeeddnnoodduucchhýýcchh  kkrrůůččkkůů  ::oo))  

 Přihlášky:  

Jasně a srozumitelně přes formulář:  

https://docs.google.com/forms/d/1Cj_ub3nyxJ0xyquHnBOotraztzvRoxB45LtDp8OsXdE/viewform  

 Ceník:  

základní cena semináře je 600,- Kč; členi ZKO Ratenice Simire mohou uplatnit slevu -50,-Kč 

 Platby:   

bankovním převodem na účet: účet č.: 670100-2206311284/6210 (mBank), var.s. 20130526 

 Uzávěrka: 

20.5.2013 nebo po naplnění kapacity 

 Kontakt a informace:   

Kracíková Vilemína, tel. 607-207-701 (nebude v dosahu  30.4. - 6.5.2013), e-mail: voodashek@ovi.com 

MMiinniimmuumm  úúččaassttnnííkkaa  

Po dobu semináře bude v provozu vytápěná, prostorná klubovna s kantýnou, která disponuje studenou a teplou 

vodou, sprchou a WC.  

V případě zájmu o teplý oběd (= plnohodnotnou porci) je třeba  toto předem uvést v přihlášce, nic předem neplatíte, 

ale vyvarujete se tak tomu, že se na vás třeba nedostane. 

Pokud s sebou budete brát pejsky, pamatujte na jejich ustájení - vezměte jim boudičky, případně klece, aby měli svůj 

klid. Je samozřejmým předpokladem, že venčit je budete MIMO areál ZKO Ratenice Simire. Pejskové musí být klinicky 

zdraví a v imunitě proti psím nemocem . 

Dobrou náladu s sebou! 

PPooppiiss  cceessttyy  

Obec RATENICE (2km od Peček, 10km od Poděbrad, 15km od Kolína, 5km od dálnice D11 - sjezd 35).  ZKO je 

dostupné  autem, busem, vlakem (nádraží Pečky či Cerhenice vzdálené 2,5km) http://simire.wbs.cz/mapy.jpg  

Pro motoristy je k dispozici parkoviště přímo v areálu (40-50míst).  

Od Poděbrad a z dálnice D11 - pojedete směr na Pečky, projedete obec Vrbová Lhota, na konci odbočíte vlevo na 

Ratenice. V Ratenicích dojedete na náves - křižovatka T, dáte se do leva (směr Cerhenice) a hned za hospodou znovu 

do leva (je tu omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku :-) 

Od Cerhenic  - přijedete do obce Ratenice, před návsí se dáte do prava (ne až na návsi , to už je směr Vrbová Lhota) 

je tu omezení 20km, po 200m do leva a jste na cvičáku :-) 

Od Peček  - přijedete do obce Ratenice směr na Cerhenice, náves projedete rovně a hned za hospodou do leva (je tu 

omezení 20km), po 200m do leva a jste na cvičáku :-) 

https://docs.google.com/forms/d/1Cj_ub3nyxJ0xyquHnBOotraztzvRoxB45LtDp8OsXdE/viewform
mailto:voodashek@ovi.com?subject=seminář%20s%20Petrou%20Šenovou
http://simire.wbs.cz/mapy.jpg

