Jak naučit (sobota 27. srpna)
Jak odnaučit (neděle 28. srpna)
Srdečně Vás zveme na praktický seminář s RNDr. Františkem Šustou, Ph.D.

Přednáška o výcviku zvířat spojená s praktickým řešením konkrétních problémů 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.
V sobotu dopoledne proběhne teoretická část na téma „Jak naučit“, odpoledne bude možnost
vidět vše v praxi a věnovat se řešení problémů konkrétních psů.
V neděli dopoledne proběhne teoretická část na téma „Jak odnaučit“, odpoledne bude opět
věnováno praktickému cvičení se psy.
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 27. srpna 2016 od 9.00 hod
neděle 28. srpna 2016 od 9.00 hod

KDE: Senohraby, restaurace U Andělů, http://www.restauraceuandelu.cz/
Mapa zde: https://mapy.cz/s/ttns
CENA: pro členy RK CZ 500,- Kč za oba dny bez psa/ 1000,- Kč nečleni
pro členy RK CZ 300,- Kč za jeden den pes psa/ 600,- Kč nečleni

Důležité info pro zájemce o účast s vlastním psem: Aby byla praktická část
zajímavá a užitečná pro všechny zúčastněné, budeme upřednostňovat psy s různými
problémy. Proto, máte-li zájem zúčastnit se s Vaším vlastním psem, popište do přihlášky
problém, který chcete řešit. Na sobotu potřebujete-li psa něco naučit, na neděli potřebujte-li
nějaké chování odnaučit. (Do kategorie naučit patří opravdu NAUČIT nové chování, tedy ne,
jak mám naučit psa, aby nehrabal v odpadkovém koši). Sejde-li se více požadavků na řešení
téhož problému, dostane přednost ten, kdo se přihlásil dříve. Maximální kapacita na sobotu je
10 psů, na neděli pět psů. Budeme se snažit maximálně vyjít každému vstříc a zároveň
sestavit skupinu tak, aby ukázky byly co nejrozmanitější a každý si z nich mohl něco odnést
pro sebe.
Jelikož se může stát, že nebude možné vyhovět všem zájemcům o účast se psem, prosíme,
pošlete přihlášku s platbou jako pro účastníka bez psa, ti kteří se budou moci účastnit se
psem, budou včas informováni a částku za psa doplatí na místě.

Členové RK CZ 1000,- Kč za oba dny se psem (500 + 500 za psa na místě)
Členové RK CZ 550,- Kč za jeden den se psem (300 + 250 za psa na místě)
Poplatek je nevratný, ale 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: 9020160827

Hlásit se můžete na mail sekretar@rkcz.cz, do přihlášky napište
Jak naučit/Jak odnaučit, své jméno, mail, telefonní číslo a členské
číslo. Chcete-li se zúčastnit se psem, připojte popis chování, které
chcete psa naučit/odnaučit. Nezapomeňte přiložit doklad o
zaplacení.

