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Smím prosit???  

Pokud už nějaký ten čas ve výstavních kruzích „tančíte“ či jen balancujete, ale kvůli problémům svého 

pejska se vám nedaří, je tu pro vás ušitý kurz přímo na míru. 

Vede jej totiž fantastická dvojka – RNDr. František Šusta a Michaela Čermáková. 

František Šusta je mezinárodně uznávaný trenér zvířat ověnčený řadou ocenění má totiž krom soukromé 

kynologické praxe možnost praktikovat své metody i v zaměstnání, v zoologické zahradě, kde předvádí 

ukázky a vede nácviky k nápravě problémových chování.  

Autor knih: 

 Trénink je rozhovor 

Trénink je v hlavě..  

Neznám druhé takové zvíře, jako je pes: aneb Vyznání trenéra zvířat nejlepšímu příteli člověka  

Michaela Čermáková, je jedna z nejoblíbenějších rozhodčí exteriéru od roku 1990 

- aprobace na japan chin, cavalier king charles spaniel, king charles spaniel , nicméně kvůli vašemu plemeni si 

ráda nastuduje vaše plemeno  

• Uznávána chovatelka a majitelka CHS Zlatý kavalír  

• Autorka „kavalíří bible“ Cavalier King Charles Spaniel - Chováme Psy, a novinky: Jemný recept na 

život 

Těch jejich titulů a úspěchů se nebojte, oni je mají proto, aby pomohli vašemu pejskovi získat ty „jeho 

tituly“. 

Ale nyní trošku vážně: 

Kurz je zaměřen na ty, co už mají určité výstavní zkušenosti, ale potřebují vyřešit určitý problém, nad 

kterým už kolikrát mnozí  i úspěšní handleři zlomili hůl. V tuto chvíli přichází Franta, aby stanovil problém, 

pomohl jej podchytit a přišel s řešením. Míša na to zase dohlédne okem zkušeného rozhodčího, zda je řešení 

v pořádku s výstavně – rozhodcovskou etikou. 

Kurz je určen pro 12 – 15 týmů, ale i pro diváky. Je rozdělen do dvou termínů, 7.2. a 20.2. a koncipovaný do 

pěti (17,00 – 22,00) nabušených hodin. 

Částka je 550 Kč za seminář , při platbě obou najednou 1000 Kč, platba za diváka je 100 Kč. Lekce je 

potřeba platit předem na účet 670100-2214405459/6210 

Kurz se odehrává v hale Bouda - schovaná v hlídaném areálu malý kousek za Prahou ve Vraném nad Vltavou s 

krytým prostorem o rozloze téměř 400 m2. Nově je v hale postaven stan, který se tepelně penetruje 

pro vaše větší pohodlí! 

Přihlášku posílejte na misa@vboude.cz, hlásit se můžete i na sms 724718724 (Míša), nebo na fb Bouda. 

 

Pro lepší přehled uveďte, s jakým problémem se na výstavách potýkáte, a samozřejmě nezapomeňte uvést 

vaše jméno, jméno a věk psa, a kontakt na vás – telefon a email.  

Budeme se těšit!!!! 
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