
„Se svým psem teď a tady“ 
 

s profesionálním trenérem RnDr. Františkem Šustou a „lidskou“ koučkou Petrou 
Jaškowovou. 

Dovolujeme si Vás pozvat na výjimečnou akci, která získala mezinárodní ocenění asociace trenérů 
zvířat ABMA a těší se obrovskému zájmu u nás i ve světě. Jedná se o workshop, který spojuje 
problematiku moderního tréninku zvířat s prací se stresem, emocemi a "vnitřním nastavením" trenéra. 
Jedná se tedy o propojení roviny "praktické" s rovinou "duševní" v unikátním podání dvou skvělých 
lektorů. 

Františka Šustu není nutné dlouze představovat, jde o trenéra zvířat a osobnost světového významu. V tomto 
workshopu jej doplňuje "life kouč" Petra Jaškówová, o níž můžete nalézt více informací 
zde: http://www.arterra.cz/arterra/kdo-jsem/. 

Seminář „Se svým psem teď a tady“ je série na sebe 
navazujících podvečerních workshopů pro ty, kteří se 
rozhodli se svými zvířaty pracovat metodou pozitivního 
posilování. 

Trénink „pozitivkou“ je rozhovorem dvou živých bytostí – 
člověka a zvířete. A proto změna jednoho není možná 
beze změny druhého. 

Možná už řada z vás přišla na to, že ta hromada definic, 
přesných plánů a ověřených postupů není v tréninku 
pozitivním posilováním žádnou zárukou úspěchu. 
Všechna tahle teorie totiž promlouvá skrze slova k člověku… ale on už ji zvířeti předává ne slovy, nýbrž 
činy. Abychom dokázali správně jednat, vést zvíře v tréninku i krizových situacích bez zaškobrtnutí, 
nemyslet na trénink, ale BÝT JÍM je ideální mít nástroj. A právě takový nástroj na práci se svou vlastní 
myslí ve všech možných i nemožných tréninkových situacích vám zkusíme ukázat a nabídnout! 

Jak workshop probíhá? 
 
Workshop probíhá po 3 večery a je veden dvěma lektory. Naučíte se zde přeladit svou mysl z rušivých 
myšlenek do „prostoru za příběhy“, soustředit se na to, co je potřebné, užitečné a relevantní pro právě 
probíhající okamžik, vést trénink bez překladu do slov (neanalyzovat, ale jednat) a to i pod tlakem. Naučíte 
se relaxační techniky, které lze využít ve vypjatých situacích. To všechno si krásně propojíte s teorií 
pozitivního tréninku a možná zjistíte, že na pozadí téhle vědy je duše, a že všechny ty poučky vedou k 
jedinému smyslu – ROVNOVÁZE, PŘÍTOMNOSTI A RADOSTI Z NÍ!  
 
Přínosy absolvování workshopu: 
 
 Redukce stresu v běžném životě i ve vypjatých situacích – závody, zkoušky, setkání reaktivních psů 

apod. 

 Využití společného potenciálu v tréninku i na 
závodech 

 Úspěšné dosahování nastavených cílů 

 Perfektní fyzický výkon s chladnou tj. klidnou 
hlavou 

 Radost ze společného učení a sdílení 

 Větší souhra a porozumění 
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Kdy:  
 

1. setkání:  10.03. 2020 (teoretická část bez psů) - úterý 
2. setkání:  17.03. 2020  (teoretická část bez psů) - úterý 
3. setkání:  24.03. 2020 (praktická část se psem) -  úterý 
 
 
V kolik: 
 

Vždy v  čase od 17.00 do 22.00 hod. 
 
Místo konání: 

STORGÉ, z. s. 
Víceúčelové zařízení pro psy Borovno 
Borovno 67, Spálené Poříčí (Plzeň-jih) 
GPS: 49°37'17.315"N, 13°41'12.940"E 
 

Budeme ve vytápěné seminární hale, k dispozici kuchyňka s občerstvením a sociální zázemí. 
 
Cena: 
 

 2 700 Kč celá série, lze platit pouze jako celek. 
 
Kapacita: max. 18 týmů. 
 
 

V případě zájmu prosíme o zaslání přihlášky na email: storge2011@gmail.com (uveďte vaše 
jméno, příjmení, jméno psa, jeho věk a plemeno). Po našem potvrzení účasti zašlete částku na 
číslo účtu: 2747015349/0800 (Česká spořitelna), jako variabilní symbol uveďte svoje tel. číslo a 
specifický symbol číslo 9. Do poznámky pro příjemce uveďte Vaše příjmení a seminář Teď a 
tady. Po přijetí přihlášky a platby budete závazně přihlášeni.  
 

Děkujeme. 
 
 

Platba za seminář je NEVRATNÁ. Při neúčasti na semináři platba propadá ve prospěch pořadatele, na pokrytí 
nákladů vynaložených na akci. Platbu je možné převést na náhradníka. 

Změna propozic vyhrazena. 

Akce probíhá ve spolupráci s farmou Moulisových. 
 
Psovod se psem se účastní akce na vlastní nebezpečí. Psovod zodpovídá za případné škody na majetku a újmy na 
zdraví jiných lidí či psů způsobené jeho psem nebo jím samým. Volné pobíhání psů během akce nebude 
povoleno. Majitel je zodpovědný za úklid psích exkrementů a odpadků v areálu i v přilehlých oblastech zařízení. 

 

Těšíme se na Vás! 

 

          

           

     www.utulekborovno.cz         www.farmamoulisovych.cz 
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