
POZVÁNKA NA JARNÍ VÍKENDOVÝ WORKSHOP 

 
Pro Všechny Milovníky Psů a Přírodního Přístupu k Výživě a Zdraví 

 

v krásném čistém prostředí Jeseníků v Habarticích u Hanušovic 

ve dnech 16 - 17. 5. 2015 
 

 
 

Víte, že kolem nás se nachází spousty darů přírody, které lze využít ve psím jídelníčku?  

Zajímá Vás, jak doplnit stravu svého pejska zdravě, účinně a levně? Nebo jak využít 

divoké rostliny pro zlepšení zdraví svého psa? Nejste si jisti, které bylinky jsou bezpečné, 

pro denní použití ve stravě a které naopak používat jen pro zdravotní péči, jak je 

rozeznat, uskladnit a dávkovat? Rádi byste zařadili přírodní doplňky, detoxikační dny či 

čistě přírodní preparáty do výživy a domácí lékárny Vašeho čtyřnohého kamaráda?  

A co si zkusit vyrobit jednoduché lahodné zdravé pamlsky? 
 

To vše, spojené s pobytem v nádherné přírodě, večerním táborákem a společným 

výletem na Vás a Vašeho psího kamaráda čeká na tomto workshopu! 
 

 
 

 Program:  
Společně vyrazíme do luk a lesů, kde se naučíte rozeznávat byliny, divoké rostliny a tzv. plevele, 
využitelné v psím jídelníčku, řekneme si něco o jejich léčivých účincích a výživných hodnotách, jak je 
dávkovat a používat a nasbíráme si je. Zaměříme se především na jarní rostliny a jarní potřeby 
organismu psa a vyrobíme si několik nálevů a kůr, k nimž obdržíte i recepty. 
 
Ukážeme si,  jak vyrobit doma jednoduché a přitom velmi zdravé a chutné pamlsky a odměny, a vy si 
domů odvezete nejen své výtvory, ale i recept. 
 
K dispozici bude e-kniha na CD „Krmení psů přírodní cestou – Recepty, přírodní léčiva a rady z Katčiny psí 
kuchyně“ za zvýhodněnou cenu, spolu s možností zakoupit některé byliny a koření, které nejsou běžně 
k dostání. 
 
V neděli vyrazíme na společný výlet s pejsky po okolí. Přesný program bude upřesněn na místě. 
 

 



 

 Ubytování:  
K dispozici jsou dva 3 lůžkové a dva 2 lůžkové pokoje, společná kuchyň, koupelna a WC. Prosíme o 
spacáky s sebou. Začínáme v sobotu ráno, příjezd a přespání jsou možné již v pátek večer, ale je třeba 
nahlásit předem. Ubytování se nachází 4km od Hanušovic. 
 

 Stravování:  
V ceně je zajištěno večerní grilování/opékání. Ostatní jídlo si přiveze každý své, co uzná za vhodné. 
Kuchyň a vybavení jsou k dispozici. Obchod s potravinami je 4km od místa konání. 
 

Cena:   
1.300,-Kč za osobu a psa (cena zahrnuje ubytování, táborák, plus čaj/kávu během víkendu), absolventi 
podzimního workshopu 2014 mají slevu 10%. Účastníci s vlastním ubytováním (auto, stan, aj.): 1.100,-Kč. 
Rodiní příslušníci/neúčastnící se workshopu 300,-Kč (v ceně je táborák a výlet). 
 

Přihlášky:  

Posílejte emailem na adresu: consulting@kippdamundsen.com.  
Jako předmět emailu uveďte prosím „workshop bylinky pro psy 16.-17.5.2015“.  
V přihlášce napište jméno a příjmení účastníka, mobilní telefon, zda přijedete s pejskem nebo ne, a zda 
přijedete již v pátek.  
 
Počet účastníků je limitován na 12 osob, uzávěrka přihlášek a plateb je 20.4. nebo do naplnění kapacity. 
Potvrzení přihlášky bude zasláno na Váš email do 48 hodin spolu s platebními údaji. Přihláška je 
považována za závaznou po provedení platby. Při neúčasti na workshopu je platba nevratná, ale lze za 
sebe přihlásit náhradníka. 
 

Co s sebou:  
Kromě věcí, které potřebujete pro sebe a svého psa vřele doporučujeme nepromokavé oblečení. 
Vezměte si s sebou 2ks plastových krabiček s víčkem (obsah cca 1l nebo víc) a 2ks sklenic s víčkem (např. 
od marmelády, obsah cca 1/4l).  
 

                                                                Těšíme se na Vás! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Workshop BYLINKY PRO PSY pořádá: 
Katka Palečková – The Natural Way Animal Wellness Consulting 
www.huskymusher.blogspot.com, Vedjeön 165, 83394 Strömsund, Sweden 
 
Zvláštní poděkování za spolupráci a ubytovací prostory: Adam Mazoch, Habartice 
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