„POZITIVNÍ POSILOVÁNÍ OD SLEPICE
PO KONĚ“
Zveme vás na seminář s
RNDr. Františkem Šustou, PhD.

Termín
-

30.9.2017

-

9:00-17:00 hod.

-

Dopolední část – Borovno – Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v
Borovně

-

Odpolední část – Milínov – JK Farma Moulisových, z.s.

Místo

V tomto ojedinělém semináři půjde o kombinaci teoretické přednášky s praxí na
různých typech domácích zvířat (kůň, koza, ovce, pes, slepice, kráva…). V dopolední části
bude probírána teorie pozitivního tréninku jako taková a tato teorie bude několikrát
proložena praktickou ukázkou na dvou odlišných druzích (pravděpodobně pes a slepice).
Potom se přesuneme do Milínova (vlastní doprava) na oběd a v odpolední části se
budeme věnovat specifikům jednotlivých druhů zvláště se zaměřením na velké kopytníky
a jiné býložravce. Hlavní myšlenkou je vysvětlit, jak uzpůsobit pozitivní trénink přirozeným
dispozicím těchto druhů. Samozřejmě budou předváděny praktické ukázky na zvířatech
(např. ovce, koza, kůň)

Začátek semináře bude v 9:00 (8:45-9:00 prezence) v přednášková hale útulku v Borovně
(Borovno 67, 335 61 Spálené Poříčí, GPS souřadnice: 49°37'17.315"N, 13°41'12.940"E).
Po dopolední teoretické části s malým občerstvením se přesunem (cca 13 km) na oběd
do Milínova na Farmu Moulisových (Milínov 23, 332 04, GPS souřadnice:
49°38'44.34"N, 13°33'49.31"E) a zahájíme odpolední program.
Cena semináře: 800 Kč, zahrnuje dopolední občerstvení.
Na Farmě Moulisových bude možno zakoupit oběd – vepřový řízek s bramborem, hovězí
vývar. Cena činí 120,- Kč, nutno předem objednat, viz Přihláška. Dále bude možnost
zakoupit drobné občerstvení včetně pití.
Přihlašujte se zasláním Přihlášky na farma@farmamoulisovych.cz a uhrazením platby na
účet 6351369/0800, jako variabilní symbol uveďte 30917 a do textu uveďte vaše příjmení.
V případě potřeby bližší informace podáme na telefonu 6028730935. Platba je nevratná,
pokud se nebudete moci zúčastnit, musíte si za sebe najít náhradu.
Neváhejte, počet míst je omezen víc, než bychom si přáli!
Za organizátory se na vás těší

Hana Moulisová
(JK Farma Moulisových, z.s.)
a
Andrea Kolmanová
(Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v Borovně)

Něco málo o přednášejícím 
RNDr. František Šusta, PhD. absolvoval magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK (obor
učitelství biologie-geografie) a postgraduální studium katedry ekologie a životního prostředí na Fakultě
lesnické a environmentální ČZU. V roce 2007 založil občanské sdružení Zaobzor o.s., pod jehož
hlavičkou vede ve školách a školkách interaktivní programy se psem jako prevenci napadení dětí psy.
Od roku 2012 vede semináře i praktické lekce především pro majitele psů a koní se zájmem o trénink
pozitivním posilováním. Tréninkem zvířat se zabývá i ve svém občanském zaměstnání jako „trenér
zvířat“ v Zoo Praha (od roku 2008).
Je autorem desítek odborných, vědeckých i popularizačních článků. Vytvořil dvě inovativní a uznané
metodiky – index rovnováhy ve skupině a trojúhelník stresu. Je členem České a slovenské etologické
společnosti a několika odborných organizací sdružujících 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 (Training Achievement Award,
2011 – na téma tréninku divokých koňovitých, Wellspring Award, 2011 – omezení stereotypního
zlozvyku ledního medvěda, Travel Scholarship Award, 2011 – na téma tréninku divokých koňovitých a
Best Poster Award, 2014 – nová metodika práce se stresem u zvířat).

