
Psí salon Superpes pořádá: 

 

Víkendový kurz stříhání psů  pro začínající profesionální 

střihače a pro majitele, kteří si chtějí svého psa upravovat 

sami. 

Kurz je zaměřen na komerční (ne výstavní) úpravu plemena Jorkšírský teriér a Shih – 

tzu (Šicu).  

KDY:  27.10.2012 a 28.10.2012 

CENA:  1200 Kč Sobota 

 2200 Kč Sobota + Neděle  

 250 Kč poplatek za poskytnutí modelového psa na neděli  

PROGRAM SOBOTA:  

9:00 – 12:00 Komunikace se zákazníkem, vedení psího salonu, volba vhodných nástrojů 

na stříhání a jejich příslušenství, teoretická a praktická ukázka přípravy (koupání a 

vysušení) a úpravy Shit-tzu včetně čištění uší, análních žláz a stříhání drápů, 

12:00 – 13:30 Přestávka na oběd, 

13:30 – 17: 00 Komunikace a zacházení se psy během úpravy, nejčastější zdravotní 

problémy psů a jejich rozeznávání, způsob volby vhodné kosmetiky pro psy, teoretická a 

praktická ukázka přípravy (koupání a vysušení)  a úpravy Jorkšírského teriéra. 

 V průběhu kurzu bude možnost zakoupit základní profesionální potřeby pro 

střihače. 

PROGRAM NEDĚLE: 

9:00 – 12:00 Úprava vlastního nebo vypůjčeného psa, 

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd, 

13:00 – Dle potřeby Úprava vlastního nebo vypůjčeného psa. 

PLATBA A PŘIHLÁŠENÍ: 

 Přihlaste se pomocí elektronické přihlášky, kterou naleznete ZDE. 

 Přihlašovat se můžete do 12.10.2012, přihlášení po uplynutí tohoto data je 

možné po dohodě na email adrese: dita.frydrychova@seznam.cz 



 Zálohu ve výši 600 Kč (sobota) nebo 1000 Kč (sobota + neděle) posílejte na účet 

č. 51-5736280247/0100. Do var. Symbolu napište 272810 a do zprávy pro 

příjemce: Kurz a Vaše příjmení.  

 Záloha je splatná do 12.10.2012, pokud do uzávěrky zálohu neuhradíte, bude 

vaše místo nahrazeno jiným zájemce. Záloha je po uplynutí data nevratná. 

V případě zrušení účasti do data uzávěrky, poplatek vrátíme. 

Maximální počet účastníků na sobotu i neděli je 6. 

CO S SEBOU: 

Sobota  

 Psací potřeby 

Neděle 

 Vhodné oblečení, pohodlné boty, psací potřeby.  

 Nástroje na stříhání psa musí mít každý účastník vlastní. Doporučujeme: nůžky 

1x malé, 1x delší, elektrický střihací strojek s vyměnitelnou hlavou, výměnné 

hlavy 1,6 mm (size 10), 2,8 mm (size 8 ½) , celokovový hřeben, kartáč. Další 

potřeby jako kleště na drápky, peán a další potřeby na čištění uší, sprej na 

vyměnitelné hlavice atd. Vám rádi zapůjčíme.   

 Vlastního modela nebo modelku (pokud nemáte možnost vlastního, poskytneme 

Vám pejska, ale tuto skutečnost nám musíte říci minimálně 14 dní před 

konáním kurzu) 

 

V ceně kurzu je občerstvení během doby konání kurzu (káva, čaj, sušenky) a dárková 

taška s řadou vzorků profesionální kosmetiky pro psy. Každý účastník obdrží na konci 

kurzu certifikát. 

CÍL KURZU: 

Připravit účastníka na samostatné vedení psího salonu a předat schopnost upravovat 

dvě, v současnosti nejběžnější plemena. 

Kontakt: 

Romana Hanousková – 602 390 308 

Dita Korcová – 721 446 459 

 

Stříhání psů patří mezi volné živnosti, proto není potřeba mít kurz rekvalifikační. 


