
 

 
 

EALC-Catahoula akce 22. – 25.09.2016 

v Riedenu/Bavorsko, Německo 

 

Informace 
 

Místo:  

Gut Matheshof      

Hans-Nowak-Ring 1 

92286 Rieden 

Německo 

Tel. 09624-919-0 

Začátek:  

čtvrtek, 22.09.2016, 12:30  - uvítání a rozřazení do skupin 

Místo setkání:  

22.09.2016, 12:30 - Ostbayernhalle – “Eastern Bavaria Hall”, hlavní vchod (na místě) 

Telefonní číslo: 

Anke Boysen: 0049 151-1410 1907 

Stephanie Lang von Langen: 0049 157-3945 7102 

Janine Kretschmann: 0049 178 – 458 7014 (registrace) 

 

http://www.gut-matheshof.de/de/


 

Organizace workshopu pro mantrailing: Stephanie Lang von Langen  

 

Organizace workshopu pro záchranařinu: Anke Boysen 

 

Organizace koloběžky/bikeJöringu: Peter Janke and Janine Kretschmann  

 
Co mít s sebou pro mantrailing and záchranařinu: 

 Vhodné oblečení pro každé počasí, pevné boty, pláštěnku 
 

 Odměny pro psa: pamlsky v malých krabičkách nebo 3-4 hračky 
 

 Pro workshop v mantrailingu: stopovací postroj, 5m nebo 10m vodítko, plastové sáčky na pachovky 
 

 Pro záchrannářský workshop: pokud možno, obojek, který lze snadno svléknout. 
 

 

Co mít s sebou na koloběžku/bikejöring 
 

 Př íslušné vybavení si vezměte s sebou. 
 

 Horské kolo nebo koloběžku si můžete pravděpodobně půjčit. 
 

Registrace 
Zaregistrujte se prosím po př íjezdu u Anke Boysen nebo Janine Kretschmann. (Telefony jsou 
uvedeny výše.) 

Mějte prosím př ipravený očkovací průkaz nebo pas vašeho psa. 

(Viditelně nemocná zvířata se nemohou akce zúčastnit. Nedostatečně očkovaní psi a psi s infekčními 
nemocemi by se neměli na akci objevit.) 

 

Čtvrtek, 22.09.2016 
 

12:30: Uvítání a rozřazení do skupin 

          Místo setkání: Ostbayernhalle -  “Eastern Bavaria Hall”, hlavní vchod (na místě) 

13:00: Workshop  pro mantrailing a záchranař inu 



 

Pátek, 23.09.2016 
 

      Ráno: Workshop pro mantrailing a záchranařinu 

            Začátek bude podle domluvy z předchozího dne s organizátorem workshopu. 
 

             Přestávka na oběd 

Odpoledne: Koloběžka / Bikejöring 

Začátek a místo setkání bude vyhlášeno na místě. 

 

Sobota, 24.09.2016 
 

Ráno: Workshop pro mantrailing a záchranařinu 

           Začátek bude podle domluvy z předchozího dne s organizátorem workshopu  
 

             Přestávka na oběd 
 

Odpoledne: Koloběžka/Bikejöring nebo Workshop mantrailing a záchranařina 

Podle přání. Rozhodne se ráno. 

 

Sobota večer, 19:00: 

"Jak rozumět řeči těla a komunkaci psů na základě videa " (Stephanie Lang v. Langen) 

S pomocí mnoha videí z každodenních situací vysvětluje Stephanie Lang von Langen, autorka a zkušená trenérka 
psů, jak psi komunikují! Po této přednášce byste měli být schopni přečíst svého vlastního i ostatní psy lépe a 
porozumět jim, abyste pochopili jejich záležitosti. 

 

Následuje: Perspektivy EALC a zpráva pokladníka 

 

Neděle, 25.09.2016 
 

Program podle přání  - MT, záchranařina, koloběžka/bikejöring. 

Na domluvě předchozí den. 


