BRNĚNSKÉ PSÍ DNY – PROGRAM
SOBOTA 14.7.2018
HLAVNÍ HŘIŠTĚ – DOGFRISBEE
8:00 – 9:00
registrace
9:00 – 9:30
představení útulku Tibet, psí kouč Michaela Drábková, Chrti v nouzi
9:30 – 11:15
freestyle Starters + 1.kolo SMD (1 freestyle, 2 SMD)
11:15– 11:30
ukázka psí školy Reina – základní poslušnost a běžné problémy pejskařů
11:30 – 12:00
freestyle Bonsai + 1. kolo SMD (1 freestyle, 2 SMD)
12:00 – 12:30 voříškáda plyšových psů
12:30 – 13:00 soutěž o Nej psa
13:00 – 15:30 freestyle Open + MD Starters, Bonsai (1 freestyle, 2 MD)
15:30 - 15:45
ukázka pasení kačen (vedle hřiště)
15:45 – 17:30 MD Open
18:00 – 18:30 canicrossové závody
AGILITY – BRNĚNSKÝ DRÁČEK
8:00 - 8:45
registrace
od 9:00
- tuneliáda začátečníci
- tuneliáda pokročilí
- jumping začátečníci
- jumping pokročilí
- agility začátečníci
- agility pokročilí
cca 16:00
ukončení
VOŘÍŠKIÁDA
9:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30

TREIBBALL
8:00 – 8:30
8:15 – 9:30
10:00
12:00
14:00

registrace
posuzování v kruzích
přestávka
závěrečné soutěže (udělování titulů), vyhlášení vítězů
soutěže

registrace
tréninky
závod - třídy TRB1, TRB2, TRB3, TRBz
TRB Parkur1 – třídy TRB2+3, TRB1, TRBz
TRB Parkur2 – třídy TRB2+3, TRB1, TRBz

BRNĚNSKÉ PSÍ DNY – PROGRAM
NEDĚLE 15.7.2018
HLAVNÍ HŘIŠTĚ – DOGFRISBEE
9:00 – 11:15
freestyle Starters + 2.kolo SMD (1 freestyle, 2 SMD), kvalifikace DD
11:15 – 11:30
ukázka záchranařiny
11:30 – 12:00
freestyle Bonsai + 2. kolo SMD bez top 10 (1 freestyle, 2 SMD), kvalifikace DD
12:00 – 12:30 canicrossové závody děti
12:30 – 13:00 losování tomboly
13:00 – 15:00 freestyle Open
15:00 – 15:15
ukázka práce policejních psů
15:15 – 15:30
semifinále DD
15:30 – 16:00 top 10 SMD
16:30 – 16:45 finále DD
17:00
vyhlášení

AGILITY – BRNĚNSKÝ DRAK
8:00 - 8:45
registrace
od 9:00
start první prohlídky
agility
zkoušky A1, A2, A3
jumping
cca 16:00
ukončení
DOGDANCINGOVÉ ZÁVODY
8:30 - 9:00
registrace
9:00
začátek posuzování
10:00
vyhlášení
TRICKDOGGING
10:00 - 10:30
registrace
10:30
začátek posuzování
12:00
vyhlášení

TRÉNINK TREIBBALLU
Časové harmonogramy mohou být změněny podle počtu přihlášených psů.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Soutěž o Nej psa

sobota 12:30

Voříškiáda
plyšových pejsků

sobota 12:00

Bazárek útulku
Tibet

celý víkend

Chrti v nouzi

celý víkend

Canicrossové
minizávody na
podporu útulku
Tibet

děti
sobota 11:30

Psí kouč
Michaela
Drábková

celý víkend

Výživová
poradna
MUJPES.CZ

celý víkend

dospělí
sobota 18:00

Přihlašování na místě (stačí, když nastoupíte do kruhu při
vyhlašování kategorie, o kterou máte zájem, není potřeba
se nikde registrovat). Soutěž je zdarma, soutěžit se bude v
kategoriích Nejmenší, Největší, Nejušatější, Nejflekatější,
Nejchlupatější, Nejelegantnější, Nejlegračnější.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: děti s doprovodem
rodičů (děti můžou být jakkoli malé, můžou být i v
nosítku, kočárku...vystavovat pejska může v tom případě
rodič) a děti bez doprovodu rodičů (pro starší děti).
Startovné 50 Kč, přihlašování na místě.
Děti si můžou přinést svého plyšového pejska nebo
adoptovat některého z 1.plyšového útulku. Výtěžek putuje
na útulek Tibet.
Bazar věcí pro útulek Tibet, do kterého můžete věci i
věnovat. Za každých utracených 20,- Kč obdržíte los do
tomboly, losování v neděli v poledne.
V Irsku se greyhound dožívá průměrně 3-4 let. Jeho
přirozená délka života je ale 13-14 let. Více než 10 000
greyhoundů je každý rok zabito jako nepohodlná věc.
Greyhound je úžasný, klidný a společenský pes, který vás
bude nade vše milovat, dáte-li mu domov. Stavte se na
stánku organizace Chrti v nouzi a dozvíte se více.
Poběží se na oválu kolem hřiště. Registrace na místě.
Dospělí - 2 kategorie - ženy, muži, v sobotu po skončení
dogfrisbee závodů, 2 kola (800 m), startovné min. 50 Kč,
veškerý výtěžek věnujeme útulku Tibet.
Děti - 1 kategorie, můžou závodit děti v jakémkoli věku, ty
nejmenší v kočárku nebo nosítku :), v neděli v poledne, 1
kolo (400 m), startovné se neplatí.
Michaela Drábková je koučem pro komunikaci se psy.
Pomáhá lidem zjednodušit a zpříjemnit jejich vztah se psy. U
stánku Kouče pro komunikaci se psy vám bude k dispozici
pro vaše otázky. Můžete si povídat o čemkoliv co vás zajímá.
Bude s vámi sdílet své zkušenosti, informace, které vám
mohou pomoci při řešení vašich situací.
Potřebujete poradit s výživou vašeho pejska? Ať už s
výběrem správného krmiva, typem krmném dávky nebo
čímkoli dalším, co vás z oblasti výživy psů zajímá, určitě se
zastavte ke stánku výživového poradenství, kde vám poradí
odbornice na výživu, které se v této oblasti pohybují více než
20 let a jsou jedni z nejpovolanějších v oboru :)

Veterinární
ordinace MVDr.
Boris Seman

celý víkend

Psí hlavolamy

celý víkend

Psí škola Reina

celý víkend

Večerní pivní
soutěže, záhadná
krabice

sobota
večer

Večerní párty
s DJ Martinem
Kmecákem

sobota
večer

Na BPD se o Vaše mazlíčky v případě potřeby první pomoci
postará Veterinární ordinace MVDr. Boris Seman. Na stánku
veteriny je možnost i zdarma využít VETERINÁRNÍ
PORADNU.
Na ordinaci v Brně-Vinohradech vám nabízí komplexní
vyšetření a ošetření Vašich miláčků jako je prevence v
podobě vakcinace, čipování a vystavení petpasu, poradny
ohledně výživy a zdravotního stavu nebo i terapeutické
zákroky v oblasti interní medicíny nebo chirurgie.
Psí hlavolamy z dílny obchodu Hravé tlapky. Psí hlavolamy
zvyšují sebevědomí psa a také je to skvělý způsob jak pejska
zabavit.
Petra Benešová založila psí školu Reina, aby pomáhala psům
a jejich pánečkům najít společnou cestu. Pozitivními
metodami pomáhá s výchovou a problémovým chováním. K
Petře můžete přijít pro radu, protože s každým pejskem to
jde po dobrém, bez nátlaku.
V pivních soutěžích vyhlašujeme dvě kategorie - Slečinky
(0,3 l) a Drsňáci (0,5 l). Vaším úkolem bude např. co nejdélu
udržet v natažené ruce tuplák nebo vypít pivo brčkem.
Letos jsme připravili novinku s názvem záhadná krabice.
Pouze pro odvážné :)
Zábava až do rána :)

PŘEDNÁŠKY
Sobota
13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00

Typy krmných dávek v praxi /Yvona Rumplíková/
Povíme si něco o typech krmných dávek a jejich rozdělení z pohledu výživy
psů. Rozebereme si čím lze vším pejska nakrmit, jak lze různé způsoby krmení
vzájemně kombinovat a zda děláme vše správně. Jaký vliv má věk a zátěž psa na
skladbu krmné dávky. A zkusíme vzájemně porovnat granulované krmivo versus
systémy BARF a tradičně doma připravované stravy. Seznámíte se s pojmy
biologická hodnota krmiv a např. funkčním hlediskem rozdělení živin v krmivu.
Jak odstranic překážky v partnerství se psem /Michaela Drábková/
Netradiční cesta do hlubin partnerského vztahu člověka a psa. Co nám překáží ve
vzájemném porozumění? Jak mít partnerství bez ztrastí a překážek? Porozumění v
každodenním životě a vztahu dvou partnerů není pouze o povelech, tréninku,
socializaci či výchově. Vyrovnaný vztah je postaven na respektu k partnerovi, lásce
a vzájemně zodpovědně následovaných dohodách.
Jak vznikají nedorozumění, překážky či problémy? Proč pes zlobí nebo
neposlouchá? Na otázky soužití se psem se zaměříme během našeho setkání.
Ze setkání si odnesete informace, kterými ihned můžete pomoci vašemu
partnerství být šťastnější, přirozenější a pro vás jednodušší.
Příprava psa na výstavy /Marika Michajlová/
Chystáte se na výstavu a nevíte, jak pejska správně připravit? Co vás na výstavě
čeká, na co nezapomenout, co si nachystat s sebou, nebo do jaké kategorie pejska
přihláit? Na vše vám odpoví zkušená a úspěšná handlerka Marika Michajlová.
Treibball – sport pro každého /Renata Kolomazníková/
Chcete se dozvědět co je to treibball a jak začít? Pak neváhejte a přijďte se podívat
na přednášku Rendy Kolomazníkové, která se svým psem Agrískem získala v
loňském roce titul mistra republiky v tomto poměrně novém psím sportu. Pro
začátek vám prozradíme, že je to sport akční a pes si v něm v podstatě hraje s
balóny.

Neděle
13:00 – 14:00

14:00 - 15:00

15:15 - 16:00

Výběr postroje pro tah i na vycházky /Hela Levíčková/
Co potřebujete vědět, než si pořídíte postroj. Postroj krátký nebo dlouhý? Jak
má postroj sedět? Je můj stávající postroj v pořádku? Účastníci mohou
přivést na přednášku svoje psy v jejich postroji a závěrem můžeme zhodnotit,
jestli jsou postroje pro daný účel v pořádku.
Granulovaná krmiva - mýty a skutečnost /Yvona Rumplíková/
Granulovaná krmiva - jak je neznáme. Konzervace, vstupní suroviny, jak
poznat při koupi kvalitní a méně kvalitní granule. Skladby ceny granulovaných
krmiv. Povíme si něco o jejich stravitelnosti a deklarovaných znacích.
Probereme spolu způsob distribuce a práci např. dovozce s novou značkou
krmiva na trhu. Popovídáme si o jejich dávkování, obsahu energie a můžeme
nahlédnout do zákulisí jejich prodeje. Srovnáme pohled majitele psa a
prodejce .-)
Práce policejních psů /Jiří Brabenec/
Beseda o výcviku a práci policejních psů na které se můžete zeptat na vše, co
vás zajímá.

