
 
 

Výcvikové setkání „Tolleři na Berounce“ (Plzeňsko) 
Termín: 7.7. – 11.7.2021 (st-ne) 
Místo: Kemp a tábořiště U Mloka, Třímany (mapa) 

Aktivity a výcvikářky 

Obedience – Kristýna Jäger (pokročilí), Zuzana Javůrková (začátečníci) 
Nosework – Michaela Slavíčková (všichni) 
Dogdancing – Zuzana Javůrková (všichni) 
Dogdancing – Sabina Zima 
 
Srdečně vás zveme na 1. ročník letního výcvikového setkání „Tolleři na Berounce“, který se 
uskuteční ve druhém červencovém týdnu po státních svátcích. Ubytováni budeme 
v táborových chatkách v kempu na břehu řeky Berounky. 
Každý den nás čekají 2 tréninky, dopolední a odpolední či večerní (upřesníme podle počasí). 
Zdokonalovat se budeme v oblastech: obedience, nosework a dogdancing. Myslíme i na 
půldenní volno kvůli odpočinku pro psy (a psovody). 
Rozděleni budeme do malých skupin podle pokročilosti s individuálním přístupem (pouze 3-
4 účastníci ve skupině) a postupně se prostřídáme při těchto 3 disciplínách. Akce je určena 
pro všechny úrovně pokročilosti. 
Vítáme i úplné začátečníky, štěňátka či dospělé nezkušené psy, kteří budou místo obedience 
trénovat základy sportovní kynologie a jednoduché povely, místo noseworku začnou nejprve 
klikr tréninkem a základy pozitivního výcviku a v dogdancingu se zaměří pouze na psí triky. 
 
Vezměte rodinu a přijeďte si s námi užít léto, slunce, vodu a prima partu. 
Těšíme se!  
 
Případné další dotazy na emailu: tom.makula@gmail.com 
Toller klub CZ 

Podrobné informace 

Počet účastníků: 24 cvičících týmů 
Skupiny: podle pokročilosti po 3-4 účastnících 
Tréninky: 2x denně, vždy cca 90 min 
Každý účastník se hlásí na všechny 3 aktivity. 
 
Cena za výcvik: Člen TKCZ: 2200 Kč / ostatní 2500 Kč 
 
Přihlašování pro členy Toller klubu ZDE / Pro ostatní ZDE 
 
Pozn. V případě nepříznivého počasí může být na místě vybírán symbolický poplatek za 
trénink ve vnitřních prostorech v nedaleké vsi. 

http://www.umloka.cz/
https://mapy.cz/s/rerapusova
mailto:tom.makula@gmail.com
https://tollerklub.dogres.cz/trainings/80413
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctcqo_ZyWz_3kHsTLtoJpa75oTEjH13wCCTfJAFJ8Bgpdm2Q/viewform


 
 
 
Přihláška je platná až po zaplacení celé částky za výcvik.  
Pokyny pro platbu: 2900925913/2010 (do poznámky napište Berounka jméno + příjmení) 
Po naplnění kapacity budou přijímáni náhradníci. 
Doprovod a rodinní příslušníci mají účast na přednáškách zdarma, účast na výcviku je možná 
pouze se souhlasem lektora. 

Storno poplatky 

V případě zrušení ze strany pořadatele nebo na základě opatření, vracíme částku za výcvik 
v plné výši. V případě zrušení ze strany účastníka se vzniklé volné místo může obsadit 
náhradníkem a díky tomu dojde k vrácení celé částky kurzovného. Pokud se jedná o zrušení 
méně než 30 kalendářních dní před konáním akce a nebude možné místo obsadit 
náhradníkem, je storno poplatek 100 % kurzovného. (Případný storno poplatek za ubytování 
budeme řešit individuálně.) 

Podmínky účasti 

Pro psy: Platné povinné očkování a odčervení psa max. 2 měsíce před konáním akce. Hárající 
feny se mohou účastnit po předchozí domluvě.  
S sebou: Začátečníci povinně klec nebo kenelku pro odpočinek psa (pokročilí dle svého 
uvážení). 
Pro psovody: Dle aktuálních opatření může být vyžadován test na covid-19, pokud nebudete 
očkováni nebo pravidelně testováni v práci, doporučujeme se před akcí nechat otestovat 
(platí i pro doprovod). 
Přihlášením na akci účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

Ubytování 

Kemp a tábořiště U Mloka, (a U Bobíka) 
 
Cena ubytování A (chatka malá táborová): 500 Kč / chatka / noc  
Kapacita 1- 4 osoby. Rezervováno máme celkem 15 chatek přímo u lesa. 
Cena ubytování B (chatka velká pěti lůžková s WC a koupelnou): 1000 Kč / chatka / 1. noc, 
následně 800 Kč / chatka / noc 
Kapacita 5 osob, 1 ložnice v přízemí a 2. ložnice v patře. Rezervováno máme celkem 6 chatek 
v areálů U Bobíka. Chatka je vhodná pro ubytování 2 cvičících dvojic. 
Cena ubytování C (stan/karavan): dne ceníku na webu 
+ poplatky za osobu, auto, poplatek obci a poplatek za psa 
 
Ubytování zvolte v přihlášce a my vám ho potvrdíme. Platba za ubytování se uskuteční před 
konáním akce – upřesníme později. Celkem se jedná o 4 noci. 

Strava 

Plná penze: 330 Kč / dospělý / den nebo 310 Kč / dítě do 11 let / den 

http://www.umloka.cz/cenik/
http://www.umloka.cz/cenik/


 
 
Celkem se jedná o 3 plné penze. 
Stravu je potřeba předem objednat. Platba na místě. Nabízí možnost vegetariánské i 
bezlepkové stravy. Snídaně formou bufetu. 

Harmonogram 

STŘEDA 
Čas příjezdu upřesníme 
Večeře 
Večerní přednáška a posezení 
 
ČTVRTEK 
8:00 - 11:30 tréninky 
Oběd a osobní volno na koupání/vycházky 
16:00 – 19:30 tréninky (v případě horka upravíme) 
Večeře, přednáška a posezení 
 
PÁTEK 
8:00 - 11:30 tréninky 
Oběd a osobní volno na koupání/vycházky 
16:00 – 19:30 tréninky (v případě horka upravíme) 
Večeře, přednáška a posezení 
 
SOBOTA 
8:00 - 11:30 tréninky (polovina týmů má osobní volno) 
Oběd a osobní volno na koupání/vycházky 
16:00 – 19:30 tréninky (druhá polovina týmů má osobní volno) 
Večeře a posezení 
 
NEDĚLE 
9:00 - 12:30 závěrečné tréninky 
Oběd, úklid a odjezd domů 
 
Harmonogram vám upřesníme v mailu před konáním akce (podle pokynů ubytování). Na 
místě pak operativně přizpůsobíme počasí. Začínáme ve středu večeří a přednáškou a 
v neděli končíme obědem.



 
 

Naše milé výcvikářky 

Kristýna Jäger, DiS. 

Kristý je instruktorka Obedience CZ a vedoucí zkoušek pro 
Nosework CZ. Působí na Plzeňsku, kde se věnuje právě tréninku 
Obedience. Dále vede skupinové a individuální lekce běžné provozní 
poslušnosti dospělých psů a také lekce socializace štěňat. Na našem 
výcvikovém setkání bude cvičit Obedience a základy sportovní 
kynologie. Více o ní a jejich psech: www.dog-in-motion.cz 

 

MVDr. Zuzana Javůrková 

Zuzka je chovatelka, volnočasová trenérka psů a veterinární lékařka. 
Působí v Říčanech u Prahy a pravidelně trenérsky obohacuje tolleří 
výcviková setkání. Sama trénuje své 2 border colie: Tixy a Zippy. 
Více o jejich složených zkouškách i o chovu border colií se dočtete 
tady: zipzapbordercollies.weebly.com 

 

 

Bc. Michaela Slavíčková 

Míša je volnočasová trenérka, účastnice instruktorského kurzu 
Nosework CZ (díky covid čeká na poslední zkoušky) a veterinární 
sestřička. Působí na Olomoucku a věnuje se přípravě psů pro 
noseworkové zkoušky. Sama trénuje se svojí Nixi, 3letou fenkou 
tollera, a absolvovaly spolu všechny zkoušky NW-Z, U1 a N1. Dále se 
věnují obedience a rekreačně working testům. 

 

 

 
 
 
 

http://www.dog-in-motion.cz/
http://www.dog-in-motion.cz/
https://zipzapbordercollies.weebly.com/
https://zipzapbordercollies.weebly.com/


 
 

Sabina Zima 
 
Sabina se svými psy vystupuje na různých společenských akcích s 
dogdancingovým programem. Díky psím trikům si její parťáci zahráli 
reklamních spotech i ve filmech. Působí na Rokycansku, kde se 
věnuje výuce psích triků a dogdancingu pro veřejnost. Příležitostně 
vypomáhá s výcvikem asistenčních psů pro Pomocné tlapky o. p. s. 
Na našem výcvikovém setkání bude vyučovat psí triky pro 
začátečníky a základy dogdancingu.  
Pár ukázek její práce najdete tady:  
https://youtu.be/XW5-CQdmE_8 nebo tady: 
https://youtu.be/PMLW_i95n-8 

 

https://youtu.be/XW5-CQdmE_8
https://youtu.be/PMLW_i95n-8
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