
1. ročník SETKÁNÍ MAJITELŮ PSŮ OSVOJENÝCH Z ÚTULKŮ po celé ČR

30.května 2015 ve Dvoře Králové nad Labem

30.května 2015 v dopoledních hodinách se na louce areálu Nový svět ve Dvoře Králové n.L.
(www.novy-svet.ic.cz) konalo setkání psů, kteří byli osvojeni z útulků po celé ČR. Všichni účastníci
obdrželi při prezenci dárky od sponzorů - výrobce krmiv  K9, královédvorské čokoládovny Carla a
časopisu Psí sporty. Se svými páníčky například přijeli dvě fenky až z Karlových Varů, zúčastnila se i
fenka Laky osvojená ze Slovenska, nebo kříženci Fany a Semeth z Brna. Ukázat se přišlo i 7 psů
osvojených od nás, z královédvroského útulku. Akcí provázel Michal Komárek z radia Černá hora a
program byl zahájen ukázkou Dogdancingu Pavlinky Richterové a fenky border kolie Ketty a
pokračoval zábavnou psí soutěží Hafíkův 4boj, kde se aportoval buřt (velká většina týmů odcházela z
této disciplíny s nulou), psi byli odlkládání na pohovce (což zase naopak zvládli téměř všichni na
plný počet), probíhala jízda na trakaři a nejvíce bodů mohli psi získat při ukázce psích triků.

Tato soutěž byla před polednem vyhodnocena a týmy s nejvyšším počtem bodů získaly kromě medaile také
hodnotné ceny od výše uvedených sponzorů. Po celé dopoledne bylo možné venčit královédvorské útuláky a
také 2 psy ze Záchytných kotců ve Vítězné, se kterými přijel jejich ošetřovatel. Ke shlédnutí byly prezentace
příběhů osvojených psů, které noví majitelé, spolu s fotografiemi, zaslali. Nástěnku s představením psů, kteří
hledají  nový  domov  mělo  umístěné  i  občanské  sdružení  Hovawart  v  nouzi.  Otevřen  byl  stánek  s
chovatelskými potřebami a také s ručně šitým a malovaným oblečením pro děti i dospělé. Během dopoledne
ještě proběhly ukázky výcviku poslušnosti psů, kdy mohli účastníci shlédnout práci (nebo spíše hru ) se psem
od štěněte až po zvládnuté cviky dospělých psů a také ukázky agility a dogfrisbee – oblíbených psích sportů.
Předvedení těchto aktivit se účastnilo i několik psů osvojených z útulku a tak věřím, že to přítomné pejskaře
motivovalo k dalším činnostem s jejich čtyřnohými kamarády. 

Hlavní myšlenkou této akce bylo nejen vzájemně probrat každodenní i nevšední starosti a radosti s
osvojeným psem, ale také ukázat, že i se psem bez známé minulosti lze zažívat spoustu pěkných a

příjemných společných chvil.

http://www.novy-svet.ic.cz/

