
SEMINÁŘ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI 

PRO COTONKY 
PROGRAM – CO VÁS ČEKÁ  A NEMINE V TEORII I V PRAXI 

1) ZÁKLADNÍ TEORIE O VÝCHOVĚ A VÝCVIKU PSŮ 

o jak se psi učí 

o odměna vs. trest 

2) CVIČENÍ NA POZORNOST 

3) JAK NAUČIT PSA ODPOČÍVAT 

4) ZÁKLADNÍ CVIČENÍ NA SEBEKONTROLU 

5) ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A CVIČENÍ PRO PŘIVOLÁNÍ 

6) JAK NAUČIT PSA CHODIT NA VODÍTKU BEZ TAHÁNÍ 

7) ZÁKLADNÍ POZICE – sedni, lehni, vstaň, pro pokročilejší i různé varianty zůstaň 

8) ČUCHACÍ HRY – jak zabavit psa, aby se nenudil 

Poznámka: není nutné účastnit se veškerých částí tohoto programu. Můžete si vybrat např. pouze jednu nebo 

více z částí programu. Jediná „povinná“ část pro všechny, kteří se chtějí účastnit některé z dalších částí 

semináře, je krátká úvodní teorie. Vybrané části programu prosím uveďte do přihlášky. 

PRO KOHO JE AKCE URČENA 

Pro začátečníky i pro mírně pokročilé pejsky plemene coton de Tuléar a jejich lidi, kteří by se rádi naučili 

něco nového pro zpříjemnění jejich společného života. 

Maximální počet aktivních účastníků pro jednu aktivitu (čísla 2) – 8)) – 6. Trénovat budeme skupinově i 

individuálně. 

S jedním pejskem může dorazit více lidí, kteří se budou na jednotlivá cvičení střídat. Jeden člověk naopak 

může dorazit s více psy, které si bude na jednotlivá cvičení střídat (najednou bude vždy pracovat pouze 

s jedním psem, ostatní musí být tou dobou schopní odpočívat, aby nerušili ostatní při práci). 

Vstup háravým fenkám je zakázán (jedná se o seminář i pro začátečníky, háravé fenky by to psím pánům až 

moc ztížily). Tento seminář není vhodný pro psy s výraznými výchovnými problémy – velmi agresivní nebo 

bojácné. Pokud Vás i přesto program semináře zaujme, dorazte raději jako divák bez pejska. 

INSTRUKTORKA – TEREZA HOŘENÍ  

Věnuje se výcviku a výchově psů a jejich lidí od roku 2010. Zabývá se především poslušností pro běžný život 

a dogdancingem – tancem se psem. Během práce se psy je pro ni nejdůležitější vztah mezi psem a jeho 

člověkem a radost ze vzájemné spolupráce. V letech 2010 až 2012 byla instruktorkou pražské Czech Dog 

Academy. Tento rok absolvuje dlouhodobý projekt Akademie pro instruktory psí školy (se zaměřeným na 

vzdělávání a konzultace v oblasti problémového chování psů) pořádaný ostravskou psí školou Koira, která se 

zabývá pozitivními metodami výcviku psů. 

Sama žije a cvičí se dvěma fenkami plemene coton de Tuléar Daisy a Beauty. Rukama jí prošlo několik vrhů 

štěňátek, se kterými od nejútlejšího věku také pracovala, aby jim vštípila základy poslušnosti a pohodového 

života v lidské smečce. Více informací najdete na www.laetitiabohemica.cz. 

http://www.laetitiabohemica.cz/


CO S SEBOU 

NEZBYTNÉ  

• SPOUSTU PAMLSKŮ, které má pejsek rád, klidně více druhů (množství nepodceňte; mohou to být 

kupované pamlsky, vařené maso, nakrájený sýr…; vše nakrájené na malé kousky) 

• VODÍTKO (klasické, ne flexi) 

• POSTROJ (ideální), popř. obojek (široký textilní nebo kožený, ne stahovací) 

• TUŽKA A BLOČEK (ať si ze semináře odnesete co nejvíce informací) 

• MISKA PRO PSA (voda pro psy bude k dispozici, popř. i několik společných misek) 

NEPOVINNÉ  

• oblíbená hračka 

• klikr (pokud s ním pracujete, nebo se to chcete naučit) 

• boudička nebo pelíšek, kde bude pejsek odpočívat 

• židlička nebo deka na sezení 


