
 

S potěšením Vás zveme na historicky první událost svého typu pro milovníky psů: 
 

Letní psí tábor ve Švédsku s positivní motivací, přírodní výživou a péčí 
 

s Kristýnou Dostálkovou a Katkou Palečkovou 

 
 

CO VŠE NA VÁS NA TÁBOŘE ČEKÁ? 
Šest dní výcviku psů pomocí pozitivního upevňování, psí hry, socializace, přednášky a školení v oblasti 
přírodní výživy a zdravotní péče o psy, ale také čas strávený v unikátní lokalitě pravé severské divočiny, 
spolu s výlety na největší švédský vodopád, návštěva sobí farmy, nebo výlet na kanoích po jednom 
z horských jezer. 
 
Výcviková část – pod vedením zkušené instruktorky Kristýny Dostálkové ze psí školy Vrtichvost, která se 
věnuje výcviku záchranářských psů do praxe a má mnoho cenných zkušeností s výcvikem psů v různých 
oblastech kynologie pozitivním přístupem. Co budeme cvičit? Cokoli, co vás bude zajímat – od základů 
práce s klikrem, přes nose-work, hry na sebekontrolu, přivolávání, základní poslušnost, řešení vašich 
stávajících problémů s výcvikem či chováním pejska, atd. To vše bez ohledu na to, jak jste daleko 
s výcvikem, zda máte doma štěně či zkušeného psího sportovce. K dispozici jsou i některé základní agility 
překážky. 
Více o Kristýně a její metodice: www.psiskolavrtichvost.net  
 
Holistická péče a přírodní výživa – výživářka a herbalistka Katka Palečková se zabývá přírodní výživou 
pro psy a kočky a přírodní zdravotní péčí řadu let. Zaměřuje se především na řešení zdravotních 
problémů pomocí výživy a přírodních holistických metod a terapií pomocí svých poradenských služeb 
The Natural Way Animal Wellness Consulting.  Katka vám nejen vysvětlí, v čem tkví výhody a důležitost 
přírodní výživy, ale ukáže vám i jak využít byliny a divoké rostliny ve stravě a zdravotní péči o vaše psí 
kamarády. Naučíte se jak je sbírat, rozeznávat, uskladňovat a připravovat, a odvezete si nejen bylinky 
z úžasně čistého prostředí, ale i cenné informace o přírodní první pomoci a zdravotní péči, a recepty na 
přírodní léčiva pro některé konkrétní problémy. Více o Katce, její práci a smečce šedesáti saňových psů: 
www.huskymusher.blogspot.com 
 
Obě části programu budou kombinovány s procházkami a výlety. 
 
Program bude probíhat formou workshopů, bude tedy hodně interaktivní, tak, abyste si co nejvíc věcí 
osvojili a vyzkoušeli, ať už se jedná o výcvik, psí hry, sběr bylin nebo třeba výrobu léčivých nálevů :)  
K dispozici budou pro vás též různé tištěné materiály s recepty, tipy a návody, apod.  
 
Letní psí tábor ve Švédsku je skutečné jediný svého druhu nejen tím, že spojuje dva různé aspekty života 
a práce se psy jako je výcvik a výživa/zdravotní péče, spolu s dovolenou v krásné skandinávské přírodě 
pro vás. Všichni účastníci, ať už čtyř nebo dvounozí, si tak přijdou na své! :) 

http://www.psiskolavrtichvost.net/
http://www.huskymusher.blogspot.com/


 Ubytování:  
Chovatelská stanice Kipp d´Amundsen Kennels má k dispozici srub pro 4-6 osob, jeden 3-lůžkový pokoj a 
jeden dvoulůžkový (dvoupostel). Ložní prádlo je k dispozici, ale pro jistotu doporučujeme si s sebou 
přivézt vlastní spacák. Platí pravidlo, kdo se dřív závazně přihlásí, má možnost výběru pokoje :) 
Na pozemku je prostorné parkoviště s dostatkem místa pro karavany/obytné vozy a upravované trávníky 
se spoustou místa pro stany. 
V hlavní budově jsou k dispozici dvě koupelny se sprchou a toaletami. 
 

 Vaši psi: 
Na místě je pro vás k dispozici oplocená zahrada, kde můžete pejsky nechat proběhnout pod dozorem a 
spousty stezek a cest na procházky a venčení. 
Studená i teplá voda pro přípravu krmení psů, mytí misek, atd. Je k dispozici v tzv. “psí kuchyni”.  
Není možné nechávat psy na volno nebo celkově bez dozoru mimo vymezené prostory.  
Psi mohou do srubu a tří-lůžkového pokoje. Pro pobyt v pokojích/srubu bez dozoru je potřeba mít pejsky 
v kennelkách/klecích. 
Pro ty z vás, kteří krmí syrovou stravou, je možnost koupit maso vysoké kvality na místě. 
 

 Stravování:  
Ve srubu a hlavní budově jsou k dispozici vařiče, lednice a další kuchyňská příslušenství.  
Káva/čaj/nealko studené nápoje budou k dispozici v průběhu programů (cvičení a workshopy) a 
kompletní pohoštění čeká při závěrečném táboráku a grilování. 
 

Cena:   
Aktivní účastník s ubytováním uvnitř: 3.900 SEK, aktivní účastník s vlastním ubytováním (stan/karavan): 
3.400 SEK. Ceny zahrnují aktivity v obou programech – výcvik, bylinný workshop, přednášky, dotazy a 
diskuze, tištěné materiály, nápoje během programů, pronájem kánoí a závěrečnou oslavu. 
Ostatní/rodinní příslušníci: 850 SEK (uvnitř) nebo 550 SEK (stan/karavan). Cena zahrnuje pronájem kánoí 
a občerstvení na závěrečné oslavě. (poznámka: 1SEK = přibližně 3KČ) 
 

Registrace:  

Abychom se vám všem mohli kvalitně věnovat, je kapacita aktivních účastníků tábora limitovaná  na 10 
osob. Z důvodů ubytovací kapacity je možné si vzít s sebou maximálně 2 rodinné příslušníky. Vřele proto 
doporučujeme využít možnosti časného otevření registrací! 
 
Přihlášky a dotazy posílejte emailem na: consulting@kippdamundsen.com  
Jako předmět zprávy prosím uveďte „Summer Dog Camp 4.-9.8.“ Uvďte své celé jméno, email, mobilní 
telefon a adresu. 
 
Registrace přijímáme již od 1.12. 2014! Uzávěrka přihlášek a plateb je 3.5.2015, nebo do naplnění 
maximálního počtu účastníků. Potvrzení přihlášky obdržíte emailem do 48 hodin po registraci. V 
potvrzovacím emailu naleznete platební údaje a další detailní informace, např. popis cesty, co s sebou, 
atd. 
 

Těšíme se na vás a vaše psí kamarády v srpnu na dalekém severu! 
 

 
Letní psí tábor ve Švédsku s positivní motivací, holistickou výživou a péčí pořádá: 
Kipp d´Amundsen Kennels a The Natural Way Animal Wellness Consulting 
Vedjeön 165, 83394 Strömsund, Sweden, www.huskymusher.blogspot.com 
ve spolupráci se psí školou Vrtichvost - www.psiskolavrtichvost.net 

mailto:consulting@kippdamundsen.com
http://www.huskymusher.blogspot.com/
http://www.psiskolavrtichvost.net/

