
INSTRUKCE PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE DEN PLNÝ PRAXE 

V NEDĚLI 14.4.2019 

 

 

 

 

Vážení a milí,  

Tuto neděli se sejdeme společně na celodenním semináři DEN PLNÝ PRAXE. Posílám Vám proto 

několik informací a prosím, abyste si je v zájmu co nejhladšího průběhu akce přečetli. 

NÁPLŇ A FORMA AKCE: Jedná se o akci zaměřenou především na praktický trénink se psy. Videí a 

prezentace bude tentokrát jen poskrovnu. V podstatě si vždy jen vysvětlíme postup a pak začneme 

cvičit konkrétní úkol. NIKDO NENÍ POVINEN CVIČIT VŠECHNO. KAŽDÝ MAJITEL SI ROZHODUJE A 

ZHODNOCUJE SÁM, CO JE A CO NENÍ VE SCHOPNOSTECH JEHO PSA. STEJNĚ TAK KAŽDÝ MAJITEL PSA 

BĚHEM PRAKTICKÉHO TRÉNINKU ŘÍDÍ TO, CO SE KOLEM JEHO PSA DĚJE A INSTRUUJE FIGURANTY. Já 

jsem samozřejmě přítomen a vše si vysvětlíme, ale při samotném výkonu musí být (i v zájmu psa), 

vůdčí autoritou jeho majitel. S PŘIHLÁŠENÝMI PSY BUDEME PRACOVAT VŽDY PO SKUPINÁCH, TEDY 

V JEDNU CHVÍLI CVIČÍ PRVNÍ POLOVINA A V DRUHOU DRUHÁ POLOVINA, zatímco ostatní odpočívají.  

Součástí bude i PŘEDSTAVENÍ A PRODEJ NOVÉ KNIHY ČERMÁKOVÁ, ŠUSTA: VYSTAVOVÁNÍ JE HRA. 

Z této knihy také vycházíme při praktických cvičeních. 

 

CO SI VZÍT SEBOU: Ti, kdo nebudou cvičit s vlastním psem, nepotřebují 

zvláštní vybavení. Cvičící se psem ať se vybaví 1) PAMLSKY alespoň 

dvou typů (méně a více atraktivní). 2) Dlouhým vodítkem (ideálně 

stopovačkou) 3) nějakým malým „improvizovaným“ targetem – lze 

klidně použít i pivní tácek, ale pro naše účely je ideální něco, co chrastí 

(třeba plastové kindervejce s pár kamínky uvnitř). 4) Kenelku nebo 

jiné zařízení, ve kterém bude pes schopen odpočívat ve chvíli, kdy 

necvičí nebo kdy cvičí ostatní psi 5) Kdo používá klikr nebo jiný bridge, 

ať si ho vezme. 6) Kdo nacvičuje přímo pro účel výstavy, může si vzít 

výstavní vodítko 

 

DO SÁLU MOHOU I PSI, KTEŘÍ NECVIČÍ, ALE JEJICH MAJITELÉ ZODPOVÍDAJÍ ZA TO, ŽE NEBUDOU RUŠIT 

CVIČÍCÍ PSY. 

DOBA TRVÁNÍ: Akce začíná v 10:00, do sálu bude umožněn vstup od 9:30 (PROSÍM, NEVSTUPUJTE 

DŘÍV). Pauza na oběd je plánována na 12:00 – 13:00.  Odpolední program pokračuje s přestávkami 



odhadem do 17:00. PŘI VSTUPU SE OHLAŠTE ORGANIZÁTOROVI, KTERÝ VYŘIZUJE PREZENCI. KDO 

DOPOSUD NEZAPLATIL ÚČASTNICKÝ POPLATEK, MŮŽE TAK UČINIT I NA MÍSTĚ V HOTOVOSTI. 

V polední přestávce Vám na požádání mohu vystavit na platbu doklad. 

JÍDLO A OSTATNÍ ZÁZEMÍ: Sál je součástí restaurace, takže občerstvení i veškeré další zázemí 

restaurace a hotelu je v dosahu. Jídlo a pití si hradí každý účastník sám. SPOLEČNÝ OBĚD je zajištěn 

tak, že při vstupu mezi 9:30-10:00 nahlásí každý účastník přítomnému zaměstnanci restaurace svůj 

výběr ze tří jídel – dvě „masitá“ jídla a jedno vegetariánské (ne veganské), cena kolem 120 Kč i 

s přílohou. Tyto porce budou připraveny na 12:00 na polední přestávku, jíme přímo v sále u stolů. 

Komu nabídka z těchto tří jídel nevyhovuje, může si objednat v restauraci sám. 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ: Pro přesnou adresu hotelu navštivte web  https://www.svornost.cz/kontakt 

. Z obou stran hotelu jsou parkoviště, pro zaparkování je místa dost. Hromadnou dopravou lze dorazit 

vlakem (z Masarykova nádraží) nebo autobusem MHD. 

PSI: Psi mají do prostoru přístup. Za svého psa (ať už jde o vodu, krmení, venčení či způsobené škody) 

si ručí každý majitel sám. Prosím jen o vzájmenou ohleduplnost. 

KOMERČNÍ OKÉNKO: V přestávkách budou na prodej všechny ostatní moje knížky, klikry a 

pamlskovníky. 

http://www.treninkjerozhovor.cz/c_cz/780/obchudek/ )  

Na místě bude přítomen i stánek nakladatelství PLOT 

 

Těšíme se na Vás! 

František Šusta treninkjerozhovor@seznam.cz 

737 208 994 
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