
 1

 

 

 
 

Určeno pro plemeno Irish Soft Coated Wheaten Terrier 
MOTTO: „ HAPPY WHEATEN – HAPPY US“ 

 
Především jde o zábavnou formu agility her pro VŠECHNY, tedy i pro majitele a jejich wheateny, 

kteří tuto aktivitu NIKDY nevyzkoušeli. Ostych nechte doma a přijďte si s námi hrát! 
 
Hlavním cílem akce HAPPY DAY je seznámit se s agility, nechat naše psy zaběhat si, užít si společné 
zábavy a dozvědět se i něco více formou doprovodného programu. 

 
PROGRAM:  8.00 –   9.00 hodin   přejímka psů 

 9.00 –   9.15 hodin   zahájení, organizační pokyny,                                 
 9.30 –  10.30 hodin               TANEC aneb „psí kousky“, ukázka a nácvik – jak na to  
 10.30 - 12:00 hodin              nácvik agility a nácvik překážek pro začátečníky  
  (časový harmonogram je závislý od průběhu tréninků a počtu psů) 
 12.00 – 13.00   pauza na oběd 
 13.00 – 14.00 hodin   hra s klikrem 
 14.00 – 16.30 hodin   AGILITY hra o ceny 
  16.30 -  17.30 hodin              canisterapie                                                 

 cca.18.00 hodin    vyhlášení vítězů 
     po 18.00 hodině až do rána večerní posezení s grilováním   

 
 
MÍSTO: Prostějov, areál Kynologického klubu  (GPS: 49°28'58.621"N, 17°5'32.258"E) 
                       WEB: http://www.kkprostejov.cz/kkmapa.htm 
  - travnatá plocha cvičiště 
  - zázemí s bufetovým jednoduchým občerstvením (nabídka – nápoje, párek v rohlíku  
  toasty, polévka, klasický smažený řízek atd.) 
  - venkovní a vnitřní zázemí s posezením  
  - dostatek místa pro doprovodný program  

http://www.kkprostejov.cz/kkmapa.htm
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  - upravená parkovací plocha před areálem cvičiště 
    
AGILITY – tréninky, sranda závody - hry 
 
Určeno pro všechny, začátečníky i pokročilé.  
Poběží se dle rozpisu, který bude účastníkům dodán na místě. Psi budou rozděleni dle zkušeností a věku 
do tříd. V každé třídě bude vyhlášeno 1 až 3 pořadí. Vítězové obdrží diplom, pohár, kokardy a věcné ceny. 
Všichni zúčastnění dostanou pamětní diplom. 

TŘÍDY:  

-  agility štěňata (do 15 měsíců) dle věku rozdělení do dvou kategorií I. a II. 
 - agility dospělí psi - začátečníci, kteří nemají žádné zkušenosti s překážkami (starší 15 měsíců)  
 - agility dospělí psi - pokročilí, kteří mají třeba i jen minimální zkušenosti s překážkami (starší 15 měsíců) 

Hlavní rozhodčí: Venuše Kopřivíková  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     
DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
Tanec aneb „psí kousky“ – co se může wheaten naučit 
Marie Kaderková a wheaten Possible Rosalie Kní-York (ROZÁRKA) 
 
Ukázka práce s klikrem 
Jitka Kubešová a wheaten Casey Clare Parsippany (CASEY) 
 
Canisterapie a zábava s wheatenem 
Beáta Prokšenková a wheateni Duncan Le Beau vom Galgenberg (BUDDY)                                             
& Calli Camela Bien Amis (KAMILA)  
 
Součástí doprovodného programu bude dětský koutek pro malé děti, ochutnávkový krámek s domácími 
psími sušenkami včetně receptu na jejich přípravu (Mgr. Kateřina Buzášová ve spolupráci s Eliškou & 
wheatenem Emmou) a stánek kadeřnických potřeb pro wheateny s možností zakoupení nůžek (Ing. Evžen 
Pohner, chov. stanice PARSIPPANY). Možnost zakoupení knihy o wheatenech v českém jazyce - Irish soft 
coated wheaten terrier od autorky MVDr. Kláry Eichacker. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VEČERNÍ POSEZENÍ S GRILOVÁNÍM 
Po vyhlášení výsledků AGILITY hry o ceny budeme pokračovat volnou zábavou, tedy posedíme, 
popovídáme si a smlsneme si na grilovaných dobrotách. 
 
NABÍDKA JÍDEL včetně cen: 
Sýr hermelín + pečivo + příloha:             50,- Kč                      
Klobása + pečivo + příloha:                    50,- Kč                        
Kuřecí plátek + pečivo + příloha:            80,- Kč                                           
Vepřová krkovička + pečivo + příloha:   80,- Kč                      
 

V ceně je zakalkulována příloha = zelný ochucený salát, hořčice nebo kečup a pečivo dle výběru – chléb, 
celozrnné pečivo nebo světlé pečivo (rohlík – houska). 
 
Ochutnávkový stůl – „co dům dal“ 
Zpracované výpěstky vašich zahrádek jsou vítány (např. nakládané hřiby, okurky, papričky, cibulky atd.) 
 
 
Platba na místě v den konání akce při ranní prezentaci! Po zaplacení obdržíte stravovací kupon na večerní 
grilování. Do přihlášky, prosím, uveďte počet porcí, které objednáváte. 
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POPLATKY:   Trénink agility – sranda závody: 150,- Kč na psa 
 

Účastnický poplatek na osobu:    70,- Kč 
 

Děti a mládež do 15 let bez účastnického poplatku. 
 
 
Platba na účet bezhotovostním převodem nebo používejte složenky typu A, platba na účet. 
Složenky typu C nepřijímáme.  
Název a číslo konta: KB PROSTĚJOV, č.účtu: 805349701/0100 
Adresa majitele účtu: Pavlína Bradáčová, Vápenice 5, 796 01 Prostějov 
Zpráva pro příjemce: HAPPY DAY 2014 
 
Nezapomeňte vypsat jméno odesílatele = jméno majitele psa! 
 
Přihlášku pošlete i v případě, že váš pes nebude chtít zkusit agility a bude jen účastníkem setkání společně 
s vámi. Děkujeme. 
 
 
VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: 
• psi musí být klinicky zdraví 
• psi nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu 
• psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit 
• psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem a musí mít 
platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být 
v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze.  
• po dobu konání akce musí majitelé zabezpečit svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání 
nebo případnému poranění osob. 
 
DOKLADY K ÚČASTI NA AKCI: 
• očkovací průkaz nebo veterinární pas 
 
CO SI VZÍT S SEBOU ? 
Hromadu pamlsků a oblíbenou hračku pro vašeho wheatena jako motivační pomůcky pro tréninky. 
Dále doporučujeme židličky na sezení, deku, dle potřeby slunečník, popřípadě stan. Nezapomeňte vzít věci 
pro pejska, pevné vodítko pro dobrou ovladatelnost psa, popř.plastový náhubek, misku na vodu pro psa a 
sáčky na extramenty. 

ÚČASTNÍK SE PSEM (PSOVOD) JE POVINEN:                                                                                         
Po celou dobu konání akce mít psa pod svým dohledem, zabezpečit pro svého psa napájení, případně 
krmení po celou dobu akce. Podílet se odpovídajícím způsobem na ochraně svého psa proti utrpení (např. 
povětrnostními vlivy) dbát aby pes na akci nosil obojek nepůsobící jemu bolest (zakázány jsou obojky s 
ostny) a byl veden na vodítku. 

Z ÚČASTI NA AKCI JSOU VYLOUČENI  (PŘÍPADNĚ V JEJIM PRŮBĚHU)                                               
Psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, či psi neovladatelní svými psovody. 
Psi nemocní či zranění, feny od druhé poloviny březosti a kojící feny do měsíce po porodu. 
Účastníci (psovodi) při nesportovním chování, přestupcích proti propozicím či řádům, proti pravidlům 
ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) či při přestupcích proti pravidlům dobrých 
mravů. 

RUČENÍ ZA ŠKODY:                            
Pořadatel a funkcionáři v žádném případě nepřebírají odpovědnost za nehody, nemoci nebo škody, které 
postihly účastníky akce nebo jejich psy, návštěvníky akce nebo jejich psy, funkcionáře akce nebo jejich psy 
nebo které sami nebo jejich psi způsobili. 
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TIPY NA UBYTOVÁNÍ 
(zde vás ubytují i se psem a dobře se zde vaří) 
 
* Penzion a restaurace U koníčka, Prostějov 
Nerudova č. 2/4411 
kontakt: http://www.penzionukonicka.cz 
rezervace:+420773007380  
e-mail: penzion.ukonicka@seznam.cz 
 
 
* Penzion a restaurace U chmelů, Prostějov 
Kostelecká 48 
kontakt: http://www.uchmelu.cz 
rezervace: +420 582 345 508 
email: uchmelu@uchmelu.cz  
 
Poznámka: zařízení se nachází kousek od kynologického cvičiště. Penzion však nemá vyhrazená parkovací místa pro 
hosty. Parkování před penzionem v omezeném počtu. 
 
 
* Hotel TENNIS CLUB, Prostějov 
Za Kosteleckou 4161/49 
kontakt: http://www.hoteltennisclub.cz/ 
   http://www.ubytovani-prostejov-tennis-club.az-hotel.eu/ 
rezervace: +420 222 539 539 
email: hotel-tenis-club-prostejov@cz-hotel.eu 
 
 
* Kemp Žralok, Plumlovská přehrada u Prostějova 
Kemp s ubytováním ve vlastních stanech a karavanech nebo v mnoha dřevěných chatkách. Kemp je v 
provozu v období 1.4.-31.10. Recepce kempu je v provozu od 8 - 20 hod. 
kontakt: http://www.camp-zralok.cz 
telefon: +420 582 393 209 (i fax), mob. +420 775 568 378 
email: atczralok@seznam.cz 
 
 
* Stanování ve vlastním stanu v areálu kynologického cvičiště 
Je potřeba nahlásit ráno při prezentaci Jitce Kubešové. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Spojení na organizační tým HAPPY DAY 2014:  
 
administrativa & přihlášky:  Pavlína Bradáčová 
     e-mail: wantonbuddys@seznam.cz 
     tel.: 604 671 945 
     www.wantonbuddys.info 
  
Info agility:        Jitka Kubešová 
     e-mail: wheaten@dalloelianto.eu 
     tel.:606 440 309 
     www.dalloelianto.eu 
 
 
Info WEB:           http://www.wantonbuddys.info/Happy-Day12.html 

(na tomto webu najdete i odkazy na minulé ročníky HAPPY DAY 2010 a 2012) 
 

S případnými dotazy, náměty se obraťte na organizační tým HAPPY DAY 2014. 

http://www.penzionukonicka.cz/
mailto:penzion.ukonicka@seznam.cz
http://www.uchmelu.cz/
mailto:uchmelu@uchmelu.cz
http://www.hoteltennisclub.cz/
mailto:hotel-tenis-club-prostejov@cz-hotel.eu
http://www.camp-zralok.cz/
http://www.levneubytovani.net/email/?objekt=0708
mailto:wantonbuddys@seznam.cz
http://www.wantonbuddys.info/
mailto:wheaten@dalloelianto.eu
http://www.dalloelianto.eu/
http://www.wantonbuddys.info/Happy-Day12.html
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ZÁVĚREM 
 
Po celý den se o vás bude starat tým nadšenců – dobrovolníků a my všichni doufáme, že se sejdeme opět 
v hojném počtu a budeme se dobře bavit, protože o tom, celá akce HAPPY DAY je. 
 
  Obzvlášť jsou vítáni wheateni VETERÁNI jako čestní účastníci, kteří dostanou speciální dárek 
 

Těšíme se na vás! 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

PŘEDSTAVUJEME 
 

 
DOPROVODNÝ PROGRAM 
 
 
TANEC aneb „psí kousky“  
zábava s wheatenem 
 
Všimli jste si, že wheateni jsou rozenými 
komedianty? Pojďte se naučit nějaké ty psí 
kousky, bude to zábava nejen pro vašeho psa, 
ale i pro vás. Představte si, jak oslníte svou tchyni 
až k vám přijede na návštěvu. 
 
 
Marie Kaderková a wheaten Possible 
Rosalie Kní-York (ROZÁRKA) 
Není snad činnost v kynologii, kterou by 
s Rozárkou nezkusily. Již 14 roků se intenzivně 
věnuje canisterapie. Členka Canisterapeutického 
sdružení Jížní Morava. 
 
Zaměření canisterapie:  
Děti předškolního a školního věku (děti s různými  
formami postižení, se speciálními potřebami), senioři  
 
Formy působení canisterapie: 
Individuální a skupinová terapie, částečně asistenční pes 
Zkoušky: 
Canisterapeutické zkoušky, 9 pracovních zkoušek např. ZZO, ZOP, BH,          
FPr 1 – stopovací zkoušky, obedience Z, 1 a složeny 4 zkoušky podle  
mezinárodního zkušebního řádu.Trénuje záchranářské práce, příležitostně agility atd. 
 
 
 
http://www.canisterapie.mendelu.cz 
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ZÁKLADY PRÁCE S KLIKREM   
  
          klikr jako pomůcka  
        
 
Nový přístup k učení a trénování.  
Zábavný styl pozitivního upevňování, kterým 
naučíte kohokoli všemu, čemu jej naučit 
potřebujete. 
 
 
Jitka Kubešová, chov. stanice Dallo Elianto 
a wheaten Casey Clare Parsippany (CASEY)  
Od roku 2007, kdy si pořídila od manželů 
Pohnerových fenečku wheatena Casey Clare 
Parsippany propadla jejich kouzlu a dělá vše pro jejich 
spokojenost, různé psí sporty, zejména agility, 
coursing, účastní se agility táborů. Ze svého chovu má 
i druhou fenečku Berenicu Dallo Elianto.  
Od roku 2012 organizuje akce pro wheateny HAPPY DAY.  
 
 
 
www. dalloelianto.eu 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
CANISTERAPIE 
 
Základy canisterapie, metody a její uplatnění v praxi. Je 
váš wheaten vhodný pro tuto činnost? Jak připravit 
wheatena na canisterapeutické zkoušky. Kde se můžete 
vzdělávat.    
 
 
Beáta Prokšenková a wheateni  
Duncan Le Beau vom Galgenberg (BUDDY)  
& Calli Camela Bien Amis (KAMILA)  
Od roku 2008 členka sdružení AURA CANIS. Složeny   
canisterapeutické zkoušky se psem. Buddy je jeden z 
prvních wheatenů v ČR, který má složeny 
canisterapeutické zkoušky.  
 
Zaměření: 
Děti s poruchami chování, týrané děti,tělesně  
a mentálně postižené děti, dospělí a senioři 
 
Metody působení canisterapie: 
AAA, AAT 
 
Formy působení canisterapie:  
Individuální a skupinové terapie 
 
 
 
www.bienamis.wz.cz 
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DĚTSKÝ KOUTEK  S  WHEATENEM 
 
Podle zkušeností z minulých ročníků se akce účastní celé 
rodiny s malými dětmi. Pro malé děti bude otevřen dětský 
koutek. Parťákem jim bude fenka wheatena, která miluje 
děti a má barevný batůžek s kapsami plných překvapení. 
Budeme si hrát a určitě se zasmějeme. 
Jste zvědaví, co bude v baťůžku? 
 
 
Pavlína Bradáčová, chov. stanice Wanton Buddy´s  
Od roku 1996 je nerozlučně spjata s wheateny, chov je 
velkým koníčkem, s wheatenem SAMEM (Choroschie 
Drusja´s Harry Callahan) pořádala akce pro děti a mládež, 
na akci WHEATEN DAYS 05 zajišťovala dětský koutek. Od 
roku 2010 organizuje akce pro wheateny HAPPY DAY. 
V současné době se zaměřila na canisterapii s fenkou Elis. 
 
 
 
www.wantonbuddys.info 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


