/PRE/ VÝCHOVNÉ LEKCIE PRE LEPŠÍ(PSÍ) ŽIVOT
s Hankou Bohmovou v čase výcvikového LT v Mošovciach v dňoch 15.8. – 17.8.2017

MOTTO výcviku / Hanka Bohmová / :
•
•
•
•
•

S vaším psem je těžký život?
Skáče vám neustále po hlavě (po těle)?
Nezřízeně se vrhá na návštěvy?
Vypálí ze dveří jak neřízená střela?
Co chvíli štěká, vyjíždí a nejhorší je to na vycházkách? Vodítko praská napětím? Už máte pomalu
vykloubená ramena?
• Na nějaké odvolání od zajímavé činnosti nebo věci můžete zapomenout? Takže psa radši ani
nepouštíte?
• Bojíte se projít kolem psí misky, protože si ji hlídá, vrčí a cení na vás zuby?
A už jste vyzkoušeli ledacos, aby pochopil, že to dělat nemá?

V tom prípade vás môžu zaujímať (pre)výchovné lekcie, ktoré sa uskutočnia v priebehu LVT v Mošovciach.
Niekoľko majiteľov ČSV už podobný seminár v marci tohto roku absolvovalo a vrelo ho odporúča.

Konkrétní NÁPLŇ bude přizpůsobena potřebám a přáním účastníků. Nicméně, budeme se
zejména zabývat tím:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Co je a není sebekontrola a jak se vlastně vychovává pes. Co jsou to psí pravidla a jak to
udělat, aby pes chápal, co po něm chceme.
Proč je tak důležité mít jednoznačné označení okamžiku "teď to bylo dobře a za to jsi si
vysloužil odměnu„
Proč je tak důležité, aby psovod byl tím, kdo dává (nikoliv tím, kdo zakazuje a bere). Jak
se buduje vztah se psem.
Proč je samostatné rozhodnutí psa nade vše - jak naučit psa, aby CHTĚL z vlastní vůle
poslouchat
Jak se učit psa krok za krokem tak, aby nám rozuměl
Jak stres ovlivňuje chování psa
Jak a proč využívat odměn z okolí (odměn, které nemáme po kapsách, neboť nejen
pamlsek je odměna)
Kam vede nedůslednost a kam důslednost (jak je snadné naučit psa zlobit)
Jak se stát psovi dobrým a respektovaným "šéfem„
Budeme se učit základní dovednosti:
- chůzi na prověšeném vodítku
- odložení (čekej)
- přivolání a odvolání
- a jak zabavit psa, aby se nenudil (hry a aktivity, které spolehlivě unaví)

