
 

Večerní „výstavní cvičáček“ pozitivní cestou 
Dva intenzivní večery s Františkem Šustou a Míšou Čermákovou 

Chcete se seznámit s logikou tréninku psů (a jiných zvířat) cestou pozitivního posilování? Chcete 

svého psa bez stresu připravit na výstavu? Chcete odbourat jeho zlozvyky, zbavit ho strachu 

z rozhodčího, nebo jen nacvičit hezké předvedení pod vedením trenéra zvířat a mezinárodní 

rozhodčí? Pak je naše akce přesně pro Vás. 

 

Kdy: Dva navazující večery 8.5. a 16.5.2017 , vždy od 17:00 do 22:00 

Kde: Praha – Štěrboholy, hala Bouda. Inko na http://www.vboude.cz/  

 

Náplň: Náplň našich večerů vychází vstříc těm, kdo chtějí připravit svého psa na výstavu moderní 

nenátlakovou cestou, naučit ho třeba i několik dalších triků a při tom si osvojit tuto metodiku 

tréninku pozitivním posilováním. Pod dohledem rozhodčí Míši si nejprve vyzkoušíte předvedení svého 

psa a společně určíme, na čem budeme dále pracovat (postoj, chůze, prohlídka rozhodčím, pobyt na 

výstavním stolku, odstranění strachu či agrese…). S Františkem pak vytvoříme metodický postup, 

s jehož pomocí budeme dva večery na problému pracovat. Během prvního večera pracujeme 

s každým individuálně, později už tam, kde je to možné, začleňujeme do práce více lidí a psů naráz 

(vždyť i na výstavě jsou všichni pohromadě). Po celou dobu František i Míša komentují to, co se 

nacvičuje, aby byl celý večer přínosný i pro ty, kteří právě necvičí nebo pro případné diváky bez psů. 

Pro týden mezi lekcemi zadáváme domácí úkoly. Na závěr druhého večera si uděláme jedno společné 

výstavní předvedení. 

Doporučení účastníka: Autentickou reportáž účastníka z prvního běhu v roce 2015 najdete na 

http://www.treninkjerozhovor.cz/t_cz/2135/775_778/ke-stazeni_pribehy/venceslava-slechtova-a-

ruda-z-derze/  

 

Za kolik: Pro účastníka se psem 1600 Kč, pro diváka 800 Kč 

Co si vzít sebou: Zařiďte se, prosím, jako byste šli na výstavu – tedy čí pejsek potřebuje výstavní klec 

na dobu odpočinku mezi tréninky, ten ať si ji vezme. Přineste si i pamlsky minimálně dvou druhů 

(tohle je trénink, tady pamlskovat můžeme ), výstavní vodítko a vůbec to, co budete používat na 

výstavě. 

Vybavení v místě: Cvičit budeme v kryté hale, v místě je k dispozici WC a je tu i možnost dokoupit si 

na místě základní občerstvení. 

Přihlášky (své jméno, plemeno a jméno psa, krátký popis, na čem chcete pracovat) posílejte na 

adresu frantisek.susta@seznam.cz . Platbu (plaťte až po potvrzení volného místa) posílejte prosím na 

číslo účtu 134644514/0300. 

Těšíme se na Vás 

František Šusta a Míša Čermáková   

Použité fotografie jsou z letního „výstavního minitábora“ ve Vlastějovicích, 2016) 
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