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CZ:
Pam Martin v České republice!!!
V únoru zavítá do České republiky Pam Martin. Ve dnech 15. – 17. 2. 2019 bude možnost
zúčastnit se jejího flyballového semináře, který se bude konat v jezdecké hale Terezín.
Pam má jedinečný způsob výcviku. Je známá především svými motivačními tréninky pro psy a
především pro lidi. Semináře pořádá po celém světě. Věnuje se mnoha psím sportům. Jako
majitelka psí školy v Garlandu v Texasu má Pam více jak 30-ti leté zkušenosti s výcvikem. Její styl
tréninku je úžasný a její nadšení pro výuku a výcvik je nakažlivé.
Pam se nám bude věnovat celé tři dny. Program semináře bude každý den jiný.
1 den (15. 2. 2019) – štěňata a mladí psi, kteří dosud nezávodili
2 den (16. 2. 2019) – otočky na boxu + dráha (veškerý flyballový trénink)
3 den (17. 2. 2019) – střídání psů – postup, nácvik
V případě zájmu bude možné zarezervovat si individuální hodinu, která se bude konat v jednotlivé
dny semináře, vždy po ukončení programu dne.
Kapacita semináře bude omezena. Další informace již brzy.
EN:
Pam Martin in the Czech Republic !!!
In February, he will visit the Czech Republic Pam Martin. From 15 to 17 February 2019, you will
be able to attend a flyball seminar, which will take place in the riding hall Terezín.
Pam has a unique way of training. Pam is widely known for her motivational training for both
canines and their humans around the world. She is involved in the exciting sports. As owner of
Top Dog Obedience Training School in Garland, Texas, Pam with 30+ years experience feels like
she is just getting started. Pam’s training style and attitude is wonderful
and her enthusiasm for teaching and training is contagious.
Pam will be with us for three days. The program of the seminar will be different each day.
First day (15.2.2019) – puppies and young dogs not racing yet
Second day (16. 2. 2019) – everything flyball training + box turns and jumps
Third day (17. 2. 2019) – advance flyball everything passing and team training
In case of interest it will be possible to book an individual hour, which will take place in the days
of the seminar, after the completion of the program of the day.
The capacity of the seminar will be limited. More information soon.
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