
SPOJENÉ SEMINÁŘE KE KNIHÁM FRANTIŠKA ŠUSTY 

Chcete si během jednoho dne osvojit nebo jen osvěžit principy 

pozitivního tréninku, uvidět desítky videí nejen o psech, projít si 

v ukázkách to, co píšu ve svých knížkách, nebo se pobavit a zahrát 

si psí simulační hry? V tom případě jste vítáni 14. května 

v penzionu Český statek v Praze Dolních Počernicích, kde 

v příjemném prostředí a s veškerým zázemím místní restaurace 

probereme všechno, co nám čas a síly dovolí. 

PSŮM VSTUP MOŽNÝ (I KDYŽ CVIČIT S NIMI NEBUDEME), HOTEL NABÍZÍ I UBYTOVÁNÍ  

Kdy, kde a co? 

 

Neděle 14.5. od 9:30,  

Penzion Český statek, http://penzion-cesky-statek.hotel.cz  

Spojené semináře k oběma knihám Trénink je rozhovor  Trénink je v hlavě (praktické 

vysvětlení témat z obou knih) 

Náplň:  

Kdo si neumí představit to, co v knihách četl, ten to zde uvidí. Tyto 

semináře vznikly proto, aby v praxi či z videí předvedly, o čem 

knihy vyprávějí. Uvidíte řadu konkrétních příkladů psů a jejich 

majitelů, o kterých knihy vyprávějí, zahrajeme si hry, ve kterých 

možná vyhrajete i klikr a hlavně se, doufám, dobře pobavíme. 

- Zahrajeme si na negativní i pozitivní posílení a zažijeme si psí pocity z nich 

- Postavíme si tréninkový rozhovor z pěti slov a skrze něj si budeme komunikovat 

- Budeme se učit skrze schopnosti „od primitiva po génia“ 

- Popovídáme si tajnou řečí a zažijeme si, jaké to je, když se „kliká blbě“ 

- Staneme se pány svého i zvířecího stresu 

- Budeme společně hledat rovnováhu a doladíme drobnosti, co hýbají horou 

- A mnoho dalšího… 

Cena: 670 Kč platbu zasílejte na účet 134644514/0300 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno 

účastníka. Jako přihlášku nám na adresu treninkjerozhovor@seznam.cz zašlete vyplněnou tabulku 

v příloze na adrese http://www.treninkjerozhovor.cz/t_cz/2205/769_770/seminare-a-prakticke-

lekce_aktualni-seminare-a-prednasky/velka-vikendova-quotnalejvarnaquot-o-pozivitnim-posilovani/  

Pokud se hlásíte z IPhonu a nedaří se Vám vyplnit tabulku, napište nám údaje do zprávy mejlu – 

jméno, mejlová adresa, telefonní kontakt a datum akce, na kterou se hlásíte) 

Těšíme se na Vás! 

František Šusta 

treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994 
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