Ahoj,
pokud máte zájem o intenzivní trénink, ráda vám pomůžu, jak budu moci. Možná nejprve pár
informací o mně, ať si můžete udělat představu, co ode mně můžete očekávat.
V roce 2010 mi je 21 let. Psa mám od osmi let, agility děláme od roku 1998. Můj první pes
Canny byla border collie, stejně jako druhý pes Way. Kromě agility se okrajově věnujeme
dogdancingu. Při tréninku obojího používám k učení clicker. Z dosažených úspěchů –
několikanásobný mistr republiky mládeže, mistr Evropy juniorů, několikanásobný vicemistr
republiky border collií, několikrát třetí místo na mistrovství republiky v dogdancingu. Několik
posledních let působím jako příležitostný trenér agility na vlastním cvičáku i různě po
republice, kam jsem občas pozvaná. Trénuji hrozně ráda a snažím se vyhovět, jak jen můžu.
Pokud vás zajímá, jak tréninky se mnou vypadají, můžete se poptat agiliťáků v Mladé
Boleslavi, Mělníce, Opatovicích nad Labem nebo Děčíně.
AGILITY
V agility vám můžu nabídnout běhání a konzultace na celých parkurech nebo sekvencích.
Na přání se můžeme zaměřit na
- otevřené rychlé sekvence a parkury
- technika na skokových překážkách
- rozlišovačky překážek
- procvičování náběhů do slalomu
- samostatné vedení
- vedení na dálku
- těsné točení
- práce na blízko
Budu jedině ráda, pokud si nějaké téma sami vyberete podle individuálních potřeb. Během
jednoho dne je lepší se zaměřit na jednu konkrétní věc, aby bylo možné se na ní soustředit
a dopracovat se skutečných pokroků. Pokud se nemůžete rozhodnout, ráda něco vyberu sama
podle toho, co zrovna na závodech staví rozhodčí. Poprosila bych vás o co nejpřesnější
informace o účastnících se týmech, abych pak mohla trénink připravit na míru.
Raději trénuji jumpingové sekvence, kde se nejvíce projeví technika vedení. Ráda ale zapojím
zóny, pokud o ně budete mít zájem. Záleží také na tom, kolik budete mít na trénink času,
trénink do dvou dnů se dá rozplánovat jinak, než do jednoho.
Co je ovšem mojí vášní a co vám doporučuji využít, je trénování jednotlivých agilitních
dovedností či konkrétních problémů (na to je ale potřeba mít čas a spíše menší počet
účastníků). Pro představu to jsou:
- práce na zemi a základy vedení pro štěňata a začátečníky
- skoková gymnastika pro psy učící se skákat, nebo kteří mají se skokovkami potíže (ať už
to je váhání při odrazu, špatná skoková technika, časté shazování nebo příliš velké oblouky)
- učení jednotlivých technik na zónách
- učení i přeučování houpačky (pro psy, kteří se jí bojí)
- různé metody učení slalomu (záleží na vybavenosti vašeho cvičáku)
- učení překážek pomocí clickeru a shapingu
- spolehlivé a sebevědomé odložení, rychlé starty
Pokud vás napadne něco dalšího, můžete mě kontaktovat a pokud budu vědět, jak vám
poradit, ráda vyhovím.

Další možnosti:
CLICKER
Teorie, co to je, proč a jak ho používat, co se s ním dá trénovat, praktické procvičování,
trénink jednotlivých triků, dovedností či chování.
DOGDANCING
Učení jednotlivých cviků, pomoc s přípravou na zkoušky (spíše první úrovně, vyšší jsem
zatím neskládala) či závody.
Ať už se rozhodnete se mnou trénovat nebo ne, přeji vám hodně radosti při společných
chvílích s vaším psem.
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