
 
 
 
 
 

Summer with DOGS 
 

 
 

 
 
 

Letní soustředění pro pejsky a jejich psíčkaře 
 



I. turnus 
 

Termín 
19. – 23.6.2013 

 
Soustředění je vhodné pro všechny pejsky a jejich lidi. 

 
Program: 
 
HLAVNÍ TÉMA: POSLUŠNOST, CANISTERAPIE 
Budeme se věnovat převážně poslušnosti ve skupině. Zaměříme se na cviky, 
které Vám působí potíže.  
Vyzkoušíme i čenich Vašich pejsků při nácviku stop.  
Vysvětlíme si, jak pracují canisteraputické týmy (trocha teorie) a samozřejmě 
si vyzkoušíme canisterapii s Vašimi pejsánky a vyzkoušíme různé varianty 
canisterapie. Dále si povíme o tom, jak pracovat s klikrem, pravidla používání, 
jeho výhody a nevýhody, co vše je možné pejska pomocí klikru naučit a jak. 
Výcvik bude probíhat 3 krát denně. 
 
Ubytování: 
 
Pension Na Perlíčku leží na okraji osady Paseky nad Jizerou. Díky své poloze na křižovatce 

turistických a cyklistických tras, je ideálním výchozím bodem pro všechny, kteří chtějí svůj 

trávit v krásném, klidném prostředí hor a to ať aktivně nebo jen odpočinkem. 

 
Pension nabízí ubytování v pokojích + sociální zařízení 

Pokoj 1 - mezonetový pokoj pro 5-6 osob + sociální zařízení 

Pokoj 2 -  velký 3 lůžkový pokoj + sociální zařízení společné s pokojem 1 

Pokoj 4 - malý, ale útulný pokojíček pro 2 osoby + sociální zařízení 

Pokoj 5 - mezonetový pokoj pro 5 osob + sociální zařízení 

Pokoj 6 - mezonetový pokoj pro 4 - 5 osob 

 

Cena: 
 
1 cvičící osoba se psem / 3.450,- 

 



 
II. turnus 

 

Termín 
17. – 21.7.2013 

 
Soustředění je vhodné pro všechny pejsky a jejich lidi. 

 
Program: 
HLAVNÍ TÉMA: POSLUŠNOST, KLIKR 
Budeme se věnovat převážně poslušnosti ve skupině. Zaměříme se na cviky, 
které Vám působí potíže.  
Vyzkoušíme i čenich Vašich pejsků při nácviku stop.  
Vysvětlíme si, jak pracují canisteraputické týmy (trocha teorie) a samozřejmě 
si vyzkoušíme canisterapii s Vašimi pejsánky. Dále si povíme o tom, jak 
pracovat s klikrem, pravidla používání, jeho výhody a nevýhody, co vše je 
možné pejska pomocí klikru naučit a jak + praktické cvičení s Vašimi pejsky. 
Výcvik bude probíhat 3 krát denně. 
 
Ubytování: 
 
Pension Na Perlíčku leží na okraji osady Paseky nad Jizerou. Díky své poloze na křižovatce 

turistických a cyklistických tras, je ideálním výchozím bodem pro všechny, kteří chtějí svůj 

trávit v krásném, klidném prostředí hor a to ať aktivně nebo jen odpočinkem. 

 
Pension nabízí ubytování v pokojích + sociální zařízení 

Pokoj 1 - mezonetový pokoj pro 5-6 osob + sociální zařízení 

Pokoj 2 -  velký 3 lůžkový pokoj + sociální zařízení společné s pokojem 1 

Pokoj 4 - malý, ale útulný pokojíček pro 2 osoby + sociální zařízení 

Pokoj 5 - mezonetový pokoj pro 5 osob + sociální zařízení 

Pokoj 6 - mezonetový pokoj pro 4 - 5 osob 

 

Cena: 
 
1 cvičící osoba se psem / 3.450,- 

 
 



Co s sebou? 
 

• Očkovací průkaz 

• Nestahovací obojek (alespoň 2) 

• Vodítko (ne flexi) + stopovací vodítko 

• Náhubek pro toho, kdo jej potřebuje 

• Misky na potravu a vodu (hodit se bude i cestovní na vycházky) 

• Pelíšek (v případě, že je Váš pes zvyklý s Vámi sdílet  jedno lože, přibalte si buď vlastní 

povlečení nebo spacák a vlastní prostěradlo) 

• Přenosná boudička (kennelka) by se Vám mohla také hodit 

• Potrava, pamlsky 

• Hračky 

• Pamlskovník 

• Klikr 

• Cedulky na stopy (stačí 4 kolíky nebo aspoň klacky, které uvidíte v terénu ☺) 

• Další věci na Vašem uvážení 

 

 

 
 


