Pozitivní posilování - Trénink je rozhovor
Srdečně Vás zveme na seminář s RNDr. Františkem Šustou, Ph.D.

Přednáška o výcviku zvířat v podání celosvětově uznávaného trenéra, autora knížky Trénink
je rozhovor a dalších vědeckých i popularizačních článků, který vytvořil dvě inovativní a
uznané metodiky – index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu. František Šusta je
členem České a slovenské etologické společnosti a několika odborných organizací sdružující
trenéry zvířat. Jako první Čech se stal členem Animal Behavior Management Alliance a
International Marine Animal Trainers’ Association. V roce 2014 se jako držitel čtyř různých
ocenění ABMA stal nositelem historicky největší sbírky cen udělovaných touto celosvětovou
asociací profesionálních trenérů zvířat.
Seminář podává trénink cestou pozitivního posilování jako rozhovor se zvířetem, složený ze
slov CHCI PODNĚT (zvíře) - PODNĚT (člověk) - CHOVÁNÍ (zvíře) - BRIDGE (člověk) ODMĚNA (dá člověk, spotřebuje zvíře), a rekapituluje celý tento rozhovor tak, jak se v praxi
staví, tedy od posledního „slova" k prvnímu. Použitá videa se týkají především příkladů z
praktických lekcí. Nechybí videa několika konkrétních dvojic, o kterých je psáno v knize.
Seminář je proložen i „tréninkovými hrami" v různých verzích.
OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘEDNÁŠKY:
·

Pozitivní posilování: Co je to, proč a kdy funguje.

·

Na co si dát při výcviku pozor.

·

Jak odnaučit problémové chování.

·

Jak trénovat psa, který nestojí o odměny.

·

Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení.

Více informací o Fr. Šustovi na: www.treninkjerozhovor.cz/
nebo www.facebook.com/pages/Franti%C5%A1ek-%C5%A0usta-Zaobzoros/528727567139092?sk=timeline

KDY: sobota 14.května.2016 od 14.00 hod (ukončení cca v 20.00 hod)
KDE: Senohraby, restaurace U Andělů, http://www.restauraceuandelu.cz/
Mapa zde: https://mapy.cz/s/ttns
CENA: pro členy RK CZ 350,- Kč, ostatní 700,- Kč
Poplatek je nevratný, lze ho převést na jiného účastníka.
Platba na účet: 2900706251 kód banky 2010
Do zprávy pro příjemce napište „Šusta a vaše příjmení“
Variabilní symbol: vaše členské číslo, nečleni 0000
Specifický symbol: 9020160514

Máme výběr ze čtyř jídel k večeři, napište prosím do přihlášky, co jste si vybrali. Večeře není
v ceně a bude se platit na místě.
1. Hovězí guláš, houskový knedlík
95,- Kč
2. Vepřové výpečky, zelí, houskový knedlík 85,- Kč
3. Kuřecí kapsa, brambor, obloha
115,- Kč
4. Vepřový řízek, brambor, okurka
115,- Kč

Hlásit se můžete na mail sekretar@rkcz.cz, do přihlášky napište
Trénink je rozhovor, své jméno, mail, telefonní číslo, členské číslo
a objednávku jídla. Nezapomeňte přiložit doklad o zaplacení.

