
Dobrá psí škola …

Mí psi se vždy radovali z výciku, z výchovy, ze 
všeho, co jsme spolu dělali a děláme, a beru 
to jako samozřejmost. Psa mám přece proto, 
abych si společný čas užíval, abych měl něko-
ho, s kým se máme vzájemně rádi a s kým se 
zároveň respektujeme. 

Osmým rokem je mým posláním i prací dělat 
„psího psychologa“. Tento název je zaužívaný, 
i když velmi nepřesný. Ale „behaviorální tera-
pie psů“ zase většině lidí moc neřekne. Prostě 
pomáhám psům a  jejich majitelům být spo-
lečně dobrým a harmonickým týmem, kde si 
oba užívají společný čas. A to je i základem pro 
sportovní výsledky. Moji svěřenci mají spous-
tu sportovních a jiných úspěchů, mezi nimi je 
nejméně jeden vicemistr světa a hodně dalších 
nominací. 

Celou dobu mého „kynologického“ živo-
ta hledám pozitivní a pro všechny příjemné 
metody řešení problémového chování. Mám 
nyní v Herolkách (www.kynolog.cz) jedenáct 
trenérů, kteří dokáží naučit psa skoro coko-
li a přitom je pro ně nemyslitelné i třeba jen 
zvednout hlas či se psa při výcviku dotknout. 
Základem naší práce je přece, aby psi i lidé dě-

lali vše rádi, s motivací a zároveň chápali, co se 
po nich chce. 

Nejraději pomáhám psům s agresí, s bázlivos-
tí, s  hyperaktivitou a  podobnými problémy. 
Pomohl jsem několika tisícům psů a jejich ma-
jitelů najít k sobě společnou cestu. Vždy mne 
ale rozesmutní, pokud někdo (a  je to časté), 
přijde se psem, ze kterého si udělal problémo-
vého psa sám majitel, buď pomocí rad na in-
ternetu anebo na špatném cvičáku či ve špatné 
psí škole. Obvykle díky metodám „výcviku“ 
nebo „výchovy“, které jsou daleko za hranicí 
týrání psů. 

Mým snem je, aby měl každý majitel psa do-
stupnou dobrou psí školu. Dobrou psí školu, 
kde mu bude profesionál v  oboru pomáhat 
najít správný, harmonický vztah se psem, kde 
nebudou „výcvikáři“, ale trenéři a  koučové, 
kteří ho naučí jak takový vztah vytvořit a jak 
na něm dál pracovat. Dobrou psí školu, kde 
mohu zaručit, že se postupuje vždy tak, aby 
si to pes i majitel užívali, bez trestů a korek-
cí. Dobrou psí školu, kde budou trenéři umět 
pracovat se psy tak, aby nemuseli používat 
žádné „pomůcky“, jako je elektrický, škrtící, 

stahovací, strunový, ostnatý či jiný týrací obo-
jek. Tyto „pomůcky“ jsou podle mne pouze 
ukázkou nechopnosti naučit psa poslušnosti 
jinak, pozitivně, na základě příjemných pro-
žitků a motivace.

Proto jsem založil síť Dobrých psích škol. 
Psích škol, které povedou profesionálové, dob-
ře vycvičení, trénovaní, vyškolení a s kvalitní 
podporou pro jakékoli situace tak, aby se měli 
kam obrátit pro případ, že si nebudou vědět 
rady. Kteří budou respektovat rozdílnou osob-
nost a různý temperament a různou rychlost 
učení jak psů, tak i jejich majitelů. A pro které 
budou tresty a korekce nemyslitelné. Dobré 
psí školy mají navíc podporu centrály tak, aby 
se mohli věnovat své práci a  nemuseli řešit 
to okolo. Centrála pomáhá nejen k získávání 
nových žáků, ale i pomáhá s tvorbou progra-
mů, osnov kurzů a prezentace pro přednášky 
a i třeba právní a podnikatelskou podporou.

Mám radost, jak se úspěšně rozběhly první 
Dobré psí školy v Hradci Králové a v Klášterci 
na Ohří, škola Karlových Varech se také rozbí-
há a Klatovy a první Praha budou v provozu 
už brzy. 

Majitelem Dobré psí školy se může stát kdo-
koli, pokud má zájem, odvahu a chce pracovat 
pozitivně. Informace pro majitele psů i  pro 
zájemce o to mít vlastní Dobrou psí školu na-
jdete na www.DobraPsiSkola.cz

Ing. Pavel Bradáč
tel. 721 647 970

Komerční prezentace

Nedávno jsem se bavil v čekárně u veterináře s majitelem 
dogy a říkal mi: „Já se psem necvičím, nechci ho trápit“.  
Nad tímto prohlášením jsem se musel zamyslet. Já přece své 
psy cvičením netrápím a ani by mne to nenapadlo. Cvičení 
se psem je přece radost pro oba – jak pro psa, tak i pro 
majitele. 

Chcete mít šťastného a přitom poslušného psa?
Dobré psí školy zaručují výcvik a výchovu psů a převýchovu pro-
blémových psů bez trestů či korekcí, pouze pomocí pozitivních 
metod na základě vytváření harmonického vztahu s majitelem.

Chcete mít vlastní úspěšnou psí školu?
Naučíme vás, jak na to, poskytneme vám školení, pomoc a pod-
poru pro start a provozování úspěšné Dobré psí školy ve vašem 
regionu.
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