Workshop „Přechody mezi hrou a tréninkem“
KDY: 19. 11. 2011, 10:00 – 13:00
KDE: Czech Dog Academy, Praha – Lužiny;
www.czechdogacademy.cz
O CO SE JEDNÁ: Co to jsou přechody mezi hrou a tréninkem?
Jsou tajnou přísadou do receptu pro jakýkoli úspěšný trénink,
kdy psovod potřebuje udržet pozornost psa, který se rád
přetahuje, ale nerad chodí u nohy, rád běhá agility, ale nerad
zůstává na startu, rád aportuje, ale nechce hračku pouštět,
nechá se snadno rozptýlit ostatními psy nebo zvuky za plotem
cvičáku, na vodítku pracuje jako hodinky, ale bez vodítka bere
dráhu na opačnou stranu, než jde psovod.
Jsou ale stejně prospěšné pro každého psa a psovoda, který
chce, aby psa bavil každý trénink, vztah mezi psem a psovodem
se upevnil, vyzkoušet si plánování, vedení a vyhodnocení
efektivní lekce.
Náplní bude pár poznámek o operantním a klasickém podmiňování, jak dlouhá má být lekce, jaké
formy odměny využívat, jak trénink prokládat hrou, jak psa před samotnou tréninkovou lekcí
připravit. V ideálním případě si připravte cviky z vaší oblasti zájmů, které vám v tréninku dělají potíže
nebo na kterých právě teď pracujete.
O PŘECHODECH BUDE POVÍDAT: Katka Lerlová – zkušenosti z oblasti agility, dogdancingu, clicker
trainingu; více informací o mně na www.trenink.lerl.cz
PRO KOHO JE SEMINÁŘ VHODNÝ:
- pro každého – psi i psovodi mladí i staří věnující se jakémukoli výcviku
- znalost triků, her a systému například Susan Garrett nebo Martiny Klimešové výhodou, ale
nikoli nutností
CO S SEBOU:
- klec/boudičku/přepravku – bude potřeba nejen pro klid psa ve chvíli, kdy budeme diskutovat,
ale i jako výcviková pomůcka
- alespoň 5 různých druhů pamlsků (maso, sýr, piškoty, paštiku….) v dostatečném množství
- alespoň 5 druhů hraček (tahací, pískací, plyšové, s pamlsky uvnitř, ručně vyráběné…)
- poznámkový blok a něco na psaní
- delší vodítko (na stopovačku, ale určitě něco delšího než metr)
- dále můžete přibalit clicker, foťák, kameru, deku pod psa

Seminář „Odložení je první překážka na parkuru“
KDY: 19. 11. 2011, 14:00 – 18:00
KDE: Czech Dog Academy, Praha – Lužiny;
www.czechdogacademy.cz
O CO SE JEDNÁ: Odložení – většina běhů agility jím
začíná. Pokud pes dokáže zůstat na startu, umožní
svému psovodovi získat hned v úvodu trati náskok, do
parkuru vběhne soustředěný a je připravený reagovat
na další pokyny psovoda. Kdy odložení použít a kdy ne,
jak psa přivést na start, aby se soustředil na práci
s psovodem, jak psovi odložení vysvětlit tak, aby ho
bavilo, a jak ho pak procvičovat, aby vydrželo.
O ODLOŽENÍ BUDE POVÍDAT: Katka Lerlová –
zkušenosti z oblasti agility, dogdancingu, clicker
trainingu; více informací o mně na www.trenink.lerl.cz
PRO KOHO JE SEMINÁŘ VHODNÝ:
- pro psy, kteří mají potíže s odložením na startu v tréninku nebo na závodech
- pro začínající týmy, které chtějí odložení nacvičit správně hned od začátku¨
CO S SEBOU:
- klec/boudičku/přepravku – bude potřeba nejen pro klid psa ve chvíli, kdy budeme diskutovat,
ale i jako výcviková pomůcka
- oblíbené i méně oblíbené hračky a pamlsky
- poznámkový blok a něco na psaní
- očkovací průkaz
- dále můžete přibalit clicker, foťák, kameru, deku pod psa
PŘIHLÁŠKY: Je možné se přihlásit na oba semináře i na každý seminář zvlášť (přihlášky na obě akce
mají přednost). Posílejte mailem na adresu KaTachyon@seznam.cz. Maximální kapacita obou
seminářů je 6 týmů, minimální 3 týmy, pokud se rozhodnete účastnit se dvěma psy, což je
samozřejmě možné, budete je při cvičení střídat a dohromady budou mít vyhrazený čas jako jeden.
Posláním přihlášky se zavazujete k uhrazení účastnického poplatku, pokud se nakonec nebudete moci
zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka.
V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na KaTachyon@seznam.cz nebo mobil 608 261 592.
Uzávěrka: 16. 11. 2011
CENA: 300 Kč workshop Přechody
380 Kč seminář Odložení

Přihláška na workshop přechodů
Jméno psovoda:
Kontakt (email, mobil):
Jméno psa:
Věk psa:
Plemeno:
Aktivity, kterým se se psem věnujeme:
Už máme nějaké zkušenosti se systémem Say Yes a Susan Garrett, popřípadě jaké:
Co očekávám, že po absolvování semináře budu znát/umět:

Přihláška na seminář odložení
Jméno psovoda:
Kontakt (email, mobil):
Jméno psa:
Věk psa:
Plemeno:
Hlásím se protože: (mi pes nezůstává na startu v tréninku/na závodech/začínáme s agility/jiný důvod)

Přihláška na oba semináře
Jméno psovoda:
Kontakt (email, mobil):
Jméno psa:
Věk psa:
Plemeno:
Aktivity, kterým se se psem věnujeme:
Už máme nějaké zkušenosti se systémem Say Yes a Susan Garrett, popřípadě jaké:
Co očekávám, že po absolvování semináře budu znát/umět:
Hlásím se na odložení protože: (mi pes nezůstává na startu v tréninku/na závodech/začínáme
s agility/jiný důvod)

