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Jsem trenérka pro výchovu psů a instruktorka pro majitele a psovody. Jsem  
instruktorka pro mantrailing a specializuji se zejména na chování problémových psů, 
jejich výchovu a poradenství. 
 
V r. 2009 jsem založila výcvikové centrum  'Wunjo-Projekt' pro kanisterapii v Bad 
Tölz. Tady majitelé se svými psy prodělávají teoretický i praktický výcvik pro to, aby 
byli schopni poskytnout tuto podpůrnou terapii ve školách, pečovatelských domech a 
psychiatrických léčebnách. 
 
Od r. 2005 jsem součástí záchranářské jednotky v Mnichově a od r. 2011 pracuji jako 
poradce a konsultant pro péči o zvířata ve společnosti Tegernseer Tal e.V. a  v útulku 
Rottach-Egern. V r. 2011 jsem zahájila výrobu psích hraček 'Das Spiely' a v současné 
době pracuji společně se svými partnery na vývoji pomůcek pro zvířata. Ty jsou pak 
vyráběny v chráněných dílnách a prodávány pod značkou 'Treusinn'. 
Do svých 11 let jsem vyrůstala v jižní části Keni a v Nairobi a v r. 2003 jsem 
vystudovala psychologii zvířat (psi a koně) na  Academy for Animal Naturopathy 
(ATN) v Curichu (Švýcarsko). V současné době bydlím v Reichersbeuernu (Horní 
Bavorsko) a v září 2012 si chci vzít ke svému kříženci Wunjovi fenku LC.  
Po řadu let se zabývám i LC a zúčastnila jsem se řady LC setkání v ČR a V Německu 
v letech 2009-2011, částečně jako trenér pro pachové práce a testy povah. 
Ve svém studiu chování psů jsem pokračovala při práci např. s plemeny z Andalusie 
(Španělsko), při práci v rámci kampaně na získání veterinární péče pro pouliční psy 
v Turecku, při pozorování psů na plážích na Sri Lance a pouštních psů v Keni 
v Národním parku Tsavo, při práci s LC v ČR a při výroční konferenci NALC 
v Louisianě (USA). 
 
 Absolvovala jsem profesionální semináře s vedoucími akademiky a praktiky z oboru 
včetně zoologa a spisovatele Dr. Udo Gansloßera (University of Greifswald, autor 
série odborných publikací), veterinářky Sophie Strodtbeck (veterinární internetová 
poradna, spoluautorka publikace"Kastration und Verhalten beim Hund"- Kastrace a 
chování psů), Günthera Blocha (od r. 1977 majitel  Canid Behaviour Centre 
'Hundefarm Eifel' a autor  knihy "Der Wolf im Hundepelz" ("Vlk v psím rouše“"), 
Thomase Baumanna (autora učebnic a majitele psího centra Hundezentrum 
Baumann v Treuenbrietzen blízko Berlína), trenérky psů Angeliky Lanzerath 
(spoluautorky série učebnic "Die Hundeschule" (Psí škola) a hlavy Výcvikového 
oddělení na Hundefarm-Eifel) a trenéra psů Gerda Ledera (psí škola Hundeschule 
Gerd Leder, Laupheim). 
 


