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tímDobré psí školy zaručují výcvik a výchovu a převýchovu psů bez trestů či korekcí, pouze pomocí
pozitivních metod na základě vytváření harmonického vztahu s majitelem.

Naučíme vás jak na to, poskytneme vám školení, pomoc a podporu pro start a provozování úspěšné
Dobré psí školy ve vašem regionu.

Jako psycholog psů se
živím už osmým rokem,
v Herolkách
(www.kynolog.cz)
pořádám osm let mnoho
různých kurzů nejen pro
problémové psy. Za tu
dobu jsem pomohl možná
už tisícům psů a jejich
majitelů. S každým dalším
psem, jehož problémové
chování vytvořila špatná
psí škola, špatný cvičák či
univerzální rady na
internetu, jsem přemýšlel,
jak zabránit nárůstu
množství původně
skvělých, ale třeba jen
neposlušných psů, kteří
díky tomu, že je někdo
zkazil výcvikem či
výchovou, někdy až měli
být utraceni.

Vždy je mi líto, když
majitel, který má svého
psa raději než sebe, ho
nechá někdy až týrat jen
proto, že chce, aby byl
poslušný. Vždyť jde mít
psa poslušného
a šťastného zároveň!

Chtěl jsem, aby měl každý
majitel možnost chodit do
kvalitní a dobré psí školy.
Aby měl blízko kvalitního
trenéra, jenž má tolik
znalostí a zkušeností, že
zvládne bez použití
korekcí a nebo dokonce
trestů vyřešit každý
problém, který má majitel
se svým psem. Aby uměl
poradit, pomoci a ukázat
majitelům, jak si správně
se svým psem vytvářet
harmonický vztah
postavený na důvěře

a respektu. Vztah, kdy
pes poslouchá, protože
chce, majitel je nejvyšším
bohem jeho světa. Dobré
psí školy, kde se bude
cvičit na základě her,
vysoké motivace a chuti
cvičit, za použití
radostných prožitků psa
i majitele. Dobrou psí
školu, kde výcvik
a výchovu psů budou vést
příjemní trenéři, ne drsní
a donucovací výcvikáři
formou drezúry a nátlaku.

Proto postupně zakládám
síť Dobrých psích škol.
Tyto psí školy by měly být
a jsou sice samostatné,
ale mají podporu centrály
tak, aby se jejich trenéři
mohli věnovat tomu
podstatnému, tedy
kvalitnímu výcviku psů,
a ne zbytečným
záležitostem. Trenéři
v Dobrých psích školách
mají vždy pozitivní přístup
k lidem i psům. To v praxi
znamená, že nepoužívají
žádné korekce, tresty či
jen zvyšování hlasu
a sdílejí se mnou vizi
toho, že pes je kamarád
a všechno jde naučit
pozitivními metodami. To,
že problémové chování se
neodnaučuje, ale učí se
chování správné ve
stejných situacích. Sdílejí
i fakt, že se psa při
výcviku či výchově
nemusím dotknout, pes
vše dělá, protože chce
a je motivovaný. Umí také
naučit, jak správně říci
psovi, co má dělat, že to
udělal správným

způsobem. Tím se
zároveň zvýší motivace
zvířete a chuť
spolupracovat. Dobře
vyškolení, trénovaní a na
majitele psů milí trenéři,
kteří chápou, že pokud jim
někdo dá důvěru a přijde
za nimi s potřebou
pomoci, tak si toho váží
a vědí, že každý majitel
obvykle již udělal
maximum, ale protože měl
špatné rady a rádce,
nedařilo se mu, nebo vše
šlo pomalu. Trenéři, kteří
vědí, že každý pes je jiná
osobnost, má jiný
temperament, a podle
toho individuálně
přizpůsobí rychlost
a náročnost tréninku.
Jednotlivé Dobré psí školy
se také mohou opřít
o zkušený tým trenérů
z Herolek, kteří jim vždy
dokážou poradit a pomoci,
pokud si nevědí rady.

Mám radost, že Dobré psí
školy úspěšně pracují
v Hradci Králové
a v Klášterci nad Ohří,
rozbíhá se také škola
u Karlových Varů
a připravujeme první
v Praze a také
v Klatovech.

Mým cílem je, aby byly
Dobré psí školy dostupné
co nejvíce lidem, proto
hledám další budoucí
majitele Dobrých psích
škol z celé ČR, nebráním
se ani zájemcům ze
Slovenska. Pokud
uvažujete o vlastní psí
škole, můžeme vám

poskytnout takové
zázemí, aby vaše Dobrá
psí škola byla úspěšná.

Ing. Pavel Bradáč
tel. 721 647 970
www.DobraPsiSkola.cz
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