
Informace k víkendové akci v Herolticích 

 

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili přihlášením na naši akci a doufáme že 
bude akce pro Vás nejméně takovým přínosem, který očekáváte. Naším přáním je, 
aby jste se na akci cítili co nejlépe. Proto neváhejte se na cokoli zeptat, přijít s 
návrhem či nápadem. Doporučujeme si pokyny vytisknout a vzít sebou.  
Příjezd: Registrace a ubytování je v den příjezdu od 16:00-18.00 v jídelně v přízemí 
hlavní budovy.  
Autem: Kynologický areál a rekreační zařízení Brněnka je u obce Heroltice u 
Tišnova v bývalém okrese Brno – venkov. Před obcí Heroltice uvidíte vlevo ceduli 
Rekreační středisko Brněnka, po cca 500 m přijedete k bráně. Jedete-li od obce 
Hradčany, za obcí Březina zahněte 2x vlevo. 
Veřejnou dopravou: Nejbližší vlaková zastávka je u obce Hradčany, většinou 
navazuje autobusové spojení na zastávku Heroltice-rozcestí. Po dohodě je možné 
vás u vlaku vyzvednout. 

Ubytování je v pokojích nebo v chatkách, sociální zařízení je společné. 
 Povlečení není v ceně akce, doporučujeme vzít vlastní povlečení či spacák, jinak je 
povlečení možné zapůjčit za poplatek 80,-Kč 
Psi jsou ubytovávání spolu s majiteli v chatkách a pokojích. V areálu nejsou k 
dispozici kotce. Doporučujeme vzít pro psa deku na zakrytí druhé postele v 
chatce či na pokoji jako prevenci přes znečištěním. 

Bezdrátový internet je zejména v hlavní budově, aktuální heslo vám sdělí na baru. 

Kouření není možné v chatkách ani na pokojích. Vyhrazená místa pro kouření jsou 
mimo budovu 

Případné závady jakéhokoli typu prosím nahlaste na baru či někomu z trenérů, 
budeme se je snažit co nejdříve napravit či řešit.  

BARF a syrovou stravu je možné skladovat k tomu určeném mrazáku a ledničce v 
kuchyňce v chatce 44., kde je společná kuchyňka, vybavena mikrovlnkou, konvicí, 
vařičem a základním nádobím. Zapůjčené nádobí prosím vracejte umyté pro ostatní 
účastníky.  

Parkujte prosím tak aby jste nikomu nebránili ve vyjetí a raději nechte rezervu. Ne 
každý je zkušený řidič. Parkování není možné na výcvikových plochách, mezi 
chatkami a na hřišti, a to ani na okrajích. 

Sprchy a WC jsou v patře v hlavní budově vlevo nad schody. Další sprchy a WC 
jsou za chatkou č 41. Teplé vody by měl být vždy dostatek, někdy je potřeba nechat 
odtéci. 

Jídlo a nápoje: V ceně akce je plná penze, bude podávána v jídelně v hlavní 
budově, kde bude také probíhat i večerní povídání 
Vegetariánskou a bezlepkovou dietu je možné dohodnout předem před akcí. V 
průběhu akce je možná změna nejpozději 26 hodin předem za poplatek (viz ceník).  



Cena akce uvedená na webu je konečná, za nevyčerpané služby se peníze nevrací. 
Změny jsou zpoplatněny 30,- za každou jednotlivou změnu. 

Bar je otevřen do 22:00 hodin, déle pouze po dohodě. Na baru je možno zakoupit 
teplé i studené nápoje, točené pivo a limonádu a drobné občerstvení. Útratu na baru 
můžete uhradit až večer před odjezdem a během pobytu ji nechat zapisovat. Bar je 
bez obsluhy, sklo a hrnečky prosím vracejte zpět na barový pult. 

Prosím nesahejte na cizí psy ani je nekrmte bez dohody s majiteli. Někteří psi byli 
v minulosti týrání či mají negativní zkušenosti, případně jsou v procesu postupné 
socializace a mohou zareagovat agresí. Někteří psi mohou mít také potravní alergii. 
Instruujte v tomto i své děti. 

Úvazy psů u chatek jsou možné, ale nikoli příliš dlouhé, aby uvázaný pes nemohl 
být v neřízeném kontaktu s jiným psem.  

Psi mohou do chatek a pokojů a do celého areálu s výjimkou bazénu a koupelen. 
Koupání a sprchování psů v koupelnách pro není přípustné, ke koupání psů slouží 
venkovní hadice u bazénu. V nutných případech se dohodněte s někým z 
organizačního týmu. Pro venčení prosím využívejte zejména cestu okolo řeky a 
všechny exkrementy i mimo areál sbírejte, po areálu jsou rozmístěny sáčky. 
Neobtěžujte chataře okolních chat ani volným pobíháním psů na jejich pozemky, 
chceme se chovat jako dobrý soused, který respektuje své okolí. 

Elektřina je i v chatkách, maximální příkon 800 W, postačuje na mobily a notebooky.  

Pojištění a riziko: Výcvik probíhá na vlastní nebezpečí, za své úrazy zodpovídáte 
sami Respektujte prosím všechny pokyny výcvikářů, bezpečnost je vždy na prvním 
místě a mají ji na paměti celou dobu. Doporučujeme mít uzavřeno pojištění 
odpovědnosti pro svého psa.  

Potvrzení přihlášky je nutné dvakrát, poprvé po přijetí potvrzovacího emailu klikem 
na odkaz uvedený v emailu a podruhé kliknutím na odkaz v dalším emailu, který 
vám přijde cca 5 dnů před akcí. Bez těchto potvrzení vaší účasti s vámi nebude 
počítáno a vaše místo bude nabídnuto náhradníkům. Pokud nebudete moci přijet, 
oznamte nám to prosím včas. Pokud potvrdíte účast a nepřijedete, je pravděpodobné 
že budete příště požádání o úhradu celé částky před akcí.  

Úhrada ceny: Zálohu uhradíte dle instrukcí u každého popisu akce, doplatek na 
místě – při registraci: 
Při platbě z prostředků zaměstnavatele (FKSP) je potřeba dohodnout samostatně. U 
některých akcí může být požadována záloha ve výši až 100 % ceny akce. 
Podrobnosti najdete v potvrzovacím emailu k akci. Platby jsou možné pouze v 
hotovosti, případně přes PayPal (sdělíme na požádání). Zahraniční (i ze Slovenska) 
účastníci vždy platí v hotovosti na místě, platba v EUR je možná. 

Přednáškové a výcvikové místnosti jsou označeny jmény světadílů a nacházejí se 
i v jiných budovách. Austrálie a Asie v přízemí žluté budovy a Afrika v dřevěné 
budově. 



Bankomat je nejbližší v Tišnově, buď u supermarketu Albert naproti nádraží nebo u 
pobočky Komerční banky 

Pomůcky: Pejskovi vezměte oblíbenou hračku, misky na vodu a krmení. Na výcvik 
by měl být pevný, ideálně látkový obojek, doporučujeme krátké vodítko, obvyklé delší 
vodítko, velkou spoustu oblíbených pamlsků, aportovací předmět (nejlépe oblíbenou 
hračku), předmět by ,měl být vhodný k přetahování. Sobě na výcvik vezměte teplé 
pracovní oblečení či sportovní oblečení, ve kterém se nebudete bát třeba i válet po 
zemi (možná se i trochu ušpiníte;-). Na večer si vezměte něco pohodlného. Pokud 
bude hrozit déšť, vezměte si i něco nepromokavého, venkovní program je za (skoro) 
každého počasí. Také doporučuji čepici s kšiltem, sluneční brýle jsou při výcviku 
nevhodné, ruší důležitý oční kontakt psovoda se psem. Pejskovi určitě vezměte ke 
granulím nějaké „zchutňovadlo“, v cizím prostředí budou mít možná tendenci odmítat 
suché granule. Pamlsky na výcvik by také neměly chybět, máme při výcviku velkou 
spotřebu. Vhodné jsou polosuché, snadno polknutelné malé kousky. Nepřípustné 
jsou jakékoli pomůcky působící bolest – škrtící či ostnaté obojky a podobně. U 
některých akcí můžou být potřeba i jiné pomůcky, nahlédněte do popisu konkrétní 
akce.  

Program probíhá v areálu a přesný obsah bude upřesněn vždy na začátku akce. 
Program bude mírně upraven podle úrovně znalostí a zkušeností účastníků. Na 
výcviku buďte raději 5 minut před začátkem, na začátku každého výcvikového bloku 
bude obvykle probíhat úvodních pár vět o principu a metodice. 

Předpokládaný program akce (může být upraven podle konkrétního typu akce 
či podle potřeb účastníků, program je obvykle vystaven na nástěnce): 

První den 
od 16:30 příjezd, ubytování, registrace 
18:00 večeře 
19:30 uvítání, zahájení 
20:00 večerní povídání  

Další dny 
8:00 snídaně 
9:00 společný výcvik 
10:00 individuální výcvik (první část účastníků) 
11:00 individuální výcvik (druhá část účastníků) 
12:30 oběd 
14.00 individuální výcvik (první část účastníků) 
16:00 individuální výcvik (druhá část účastníků) 
17:30 společný volný pohyb psů 
18:00 večeře 
19:00 večerní povídání (může být vynecháno nebo nahrazeno jiným typem 
programu) 
 

Poslední den 
8:00 snídaně 
9:00 výcvik  
12:00 oběd 



Pravidla chování v areálu a při výcviku: Chceme aby se všichni účastníci na akci 
cítili co nejlépe. Hárající feny a psi a feny, projevující příznaky infekčních nemocí se 
nemohou akce zúčastnit. Úklid exkrementů je samozřejmostí (nejen po psech, ale i 
po dětech). Dodržujte prosím přesnou dobu začátku výcviku, ať nezdržujete ostatní, 
každý výcvikový blok bude začínat krátkým seznámením a informacemi.  
 
Volný pohyb psů je možný v areálu pouze ve vymezeném čase a prostoru. Mimo 
tyto časy a prostory je možný pouze se souhlasem někoho z organizačního týmu, 
podrobnosti se se dozvíte na informační schůzce po příjezdu. Psi mohou běhat volně 
pouze s náhubkem (košíkem) a v době k tomu určené. Náhubek doporučujeme 
kovový, poplastovaný, dobré zkušenosti jsou se značkou Juko nebo Chopo. Textilní 
náhubky nejsou vhodné, psi se v nich mohou přehřívat. Vhodný náhubek je takový, 
který umožní psovi si pohodlně zívnout. Náhubek by si neměl pes samovolně 
schopen sundat. Feny po dohodě s organizačním týmem náhubek mít nemusí. 
Velikost ani věk psa nerozhoduje, toto pravidlo platí bez výjimky. 

Bezpečnost osob a psů je vždy na prvním místě. Trenér a vedoucí výcviku může 
kdykoli rozhodnout o vyloučení z výcviku, zejména z důvodu bezpečnosti. 
Odpovědnost za bezpečnost sebe a svého psa leží pouze na psovodovi, psovod se 
akce účastní výhradně na vlastní nebezpečí a je si vědom/a úplné vlastní 
zodpovědnosti za sebe a svého psa, stejně jako odpovědnosti za škody způsobené 
ostatním. Dodržujte pokyny trenérů. 

Při výcviku jsou vyloučeny bolest působící pomůcky. Objem výcviku je přizpůsoben 
fyzickým možnostem psů, nedoporučujeme přidávat samostatné další aktivity 
zejména začínajícím psům. V době odpočinku mezi výcvikem by měli psi v klidu 
odpočívat, výcvik je náročný fyzicky i psychicky. 

Požární nádrž na koupání v letních měsících je pouze pro lidi, psi mohou využít pro 
koupání řeku hned u brány. 

Privátní vířivka je k dispozici na požádání na baru, za úhradu. 

Kontakty na veterinární lékaře: 

MVDr. Milan Šťourač, Csc. tel. 603 235 605  
ul. Bonoda 14 , 664 31 Česká u Brna  www.deutsche-dogge.cz 

MVDr. Igor Beneš, tel. 604 752 593, nonstop pohotovost tel.737 313 323 Bystrcká 
28, Brno - Komín www.veterina-komin.cz  
 
Příjemný pobyt přeje za celý kolektiv Eva Bradáčová 
tel. +420 725 745 141 
email: eva@kynolog.cz 

 
http://www.herolky.cz/ 
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