
Srdečně Vás zveme na praktický besedoseminář s RNDr. 
Františkem Šustou, PhD. 

 

„Práce se stresem“ 
 

Kdy:  23.9. 2018 

Kde:  Storgé, z.s. Víceúčelové zařízení a útulek pro psy v Borovně         
(Borovno 67, Spálené Poříčí, GPS: 49°37'17.315"N, 13°41'12.940"E) 

JK Farma Moulisových, z.s., Milínov                                                                 
(Milínov 23, Nezvěstice, GPS: 49°38'42.294"N, 13°33'47.128"E) 

 

V tomto novém a zajímavém besedosemináři 
dojde ke spojení a  teoretickému průřezu 
tématem knih Trénink je rozhovor a Trénink je 
v hlavě, zaměřený zejména na přeučení 
problémového chování zvířat s prostorem k  
následné besedě. 

Odpolední, praktická část bude probíhat na 
rodinné farmě Moulisových v Milínově, kde je možné hospodářská zvířata 
využít jako kulisu i pro nácvik žádoucího chování v rušivém prostředí. 

Semináře je možné se zúčastnit aktivně se svým zvířetem (budeme pracovat 
se 3 psy a dvěma jinými druhy zvířat) nebo jako divák. 
 

Program:  teoretická část začne v 9. 00 hod. v přednáškovém sále útulku v Borovně. 
Občerstvení zajištěno. 

Po teoretické části se přesuneme do 13 km vzdáleného Milínova na Farmu Moulisových, 
kde ve 13.30 hod. bude podáván oběd a  zahájíme odpolední praktické lekce. Konec 
odpolední praktické části bude v cca 17.30 hod. 

Oběd je nutno předem objednat, viz. přihláška (cena 120 Kč). 

Polévka:  hovězí vývar 
Hlavní jídlo: hovězí na rajčatech s rýží 



Cena:  850 Kč běžný účastník 

1200 Kč účastník pracující se svým zvířetem v praktických lekcích 

 

Přihlášky:  Přihlašujte se zasláním přihlášky na: farma@farmamoulisovych.cz a 
uhrazením platby na účet číslo 2376351369/0800,  jako variabilní symbol uveďte číslici 
23918 a do textu pro příjemce vypište vaše příjmení a „D“, jako divák nebo „C“ jako 
aktivně cvičící. Pokud se chcete zúčastnit praktických lekcí se svým zvířetem, ještě nás 
předem kontaktujte na uvedenou mail. adresu nebo volejte na tel. číslo 723 598 853. 
Počet cvičících je omezen! 

Platba je nevratná, lze po dohodě převést na 
náhradníka. 
 

Za organizátory se na Vás těší 

Hana Moulisová (JK Farma Moulisových, z.s.) 

a Andrea Kolmanová (Storgé, z.s.) 
 

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). 


