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Sportujeme se psem: DogFrisbee 

 
Mezi další populární psí sporty řadíme DogFrisbee. 
Jedná se o týmovou hru, kde tým tvoří pán a pes. 

Zjednodušeně to vypadá tak, že pán hází 
svému psu frisbee a ten ho za letu ve vzduchu chytá a 
aportuje. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché není.  

Majitel by měl znát alespoň základy skokové 
techniky, musí umět disk správně hodit, aby se psovi 
chytal co nejsnadněji a také by měl mít opravdu kvalitní 
a bezpečné, gumové disky. Takové disky vyrábí firma 
Hero a jeden stojí něco okolo 120 Kč. Do začátku 
potřebujete minimálně dvě frisbeečka.  

Pamatujte, že neexistuje, aby pes chytal 
plastové frisbee z hračkárny za 30kč! 

Tento sport je už v ČR natolik daleko, že se dá 
soutěžit ve 2 kategoriích:  
- Distanční kategorie - hod do dálky – Každý tým ve 

skupině má tři pokusy na co nejdelší chycený hod, 

nejhorší tým vypadne a ostatní postupují stejným 

způsobem, dokud z každé skupiny nevzejde jeden 

vítězný tým.;  hody na čas – vítězí ten, který za určitý 

časový úsek (90s) chytí ve vzduchu co nejvíce frisbee. 

- Freestyle – asi nejpopulárnější – každý tým si připraví 

představení - sled několika různých hodů na hudbu.  

Pro další info navštivte stránky klubu - www.discdog.cz 
 

 
 

Autor: Petra & Laky 

 

 

Z veteriny: Prořezávání a výměna zubů 

 

Zuby Věk prořezávání Věk výměny 

l mléčné 1/1 4-6- týdnů 3-5 měsíců 

l mléčné 2/2 4-6  týdnů 3-5 měsíců 

l mléčné 3/3 4-6  týdnů 3-5 měsíců 

C mléčné 1/1 3-5 týdnů 5-7 měsíců 

P 1/1 Pouze trvalé 4-5 měsíců 

P mléčný 2/2 5-6 týdnů 5-6 měsíců 

P mléčný 3/3 5-6 týdnů 5-6 měsíců 

P mléčný 4/4 5-6 týdnů 5-6 měsíců 

M 1 Pouze trvalé 4-5 měsíců 

M 2 Pouze trvalé 5-6 měsíců 

M 3 Pouze trvalé 6-7 měsíců 
 

I - řezáky, C - špičáky, P - premoláry (zuby třenové), M - moláry (stoličky) 

 

 

Triky s Viky: Plaz 

Trik „plaz“ není pro naučení nic náročného a přitom 
sklízí u diváků velký úspěch. 
 
1. Nejdříve psa dáme do lehu. Záleží, jak máme 

velkého psa, buď si k němu dřepneme (menší pes) 
anebo cvik provádíme v předklonu (větší pes). 

2. Před psa dáme ruku s pamlskem, asi 5-15cm před 
jeho čumák. Tím psa nutíme se k pamlsku 
přibližovat. 

3. Když se nám pes dává do pohybu směrem 
k pamlsku, přidržujeme mu zadek u země, aby 
neměl tendence si stoupat a postupně mu 
s pamlskem před čenichem „utíkáme“. 

4. Když vidíme, že má pejsek snahu se za pamlskem 
plazit, okamžitě jej chválíme a odměňujeme 
pamlskem. 

5. Toto opakujeme a přidáváme povel „plaz“. 
6. Dáváme si pozor, abychom psovi pamlsek 

nevydávali, pokud trik nedělá tak, jak má. Například 
když má zadek nahoře nebo když se nám přetáčí 
celým tělem na bok. 

7. Trik opakujeme, dokud si nejsme jistí, že pejsek 
chápe, že se má plazit. 

8. Pokud již pes ví, co po něm chceme, můžeme se 
postupně začít zvedat/narovnávat, až trik provádíme 
ve zcela vzpřímené poloze našeho těla. 

9. Pro kontrolu, zda jsme psa trik naučili správně, si 
můžeme vyzkoušet dát povel „plaz“ když máme psa 
před sebou, nemusíme tedy být již vedle něj. 

              
Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 
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Již tuto sobotu (13. 9.) se uskuteční  
7. ročník akce zvané:  

Psí loučení s prázdninami.  
 
Dále také 4. ročník soutěže krásy: 

O Posázavského BOBa 

Tímto bych chtěla za celou ZKO 
pozvat všechny, kteří stále ještě váhají, 
na Rašovec. Čeká na Vás program 
vhodný pro děti i dospělé, ukázky naší 
práce se psy. A pokud máte i vy 
pejska, přiveďte ho, také si přijde na 
své. 
 
Toto jsou vítězové minulých ročníků: 

2011 – 2012 - 2013 

 
Letošní BOB může být právě Váš pes!  

 
Co nového z agility? 

 
 Během prázdnin na agi place vyrostly nové překážky. Letošním hlavním plánem byla oprava zónovek. Nyní je 

k dispozici Áčko a Kladina. Houpačka je zatím ve výrobě ve fázi lakování. Všechny překážky jsou vyrobeny 

přesně podle platného řádu, tudíž mohou být použity i na oficiálních agility akcích 

 Alenka Jelínková a Scully si v Nymburce na oficiálních závodech vyběhaly poslední zkoušku. To znamená, že 

splnily podmínky pro přestup do obtížnější kategorie a od příštího roku budou startovat ve dvojkách!! 

 Anet Sahulová a Grimm stejnou podmínku pro přestup splnili o týden později - na závodech v Kácově. Od 

příštího roku budou také závodit už v kategorii LA2!! 

 Janča Pešková s Viktorkou se o prázdninách zúčastnily letního výcvikového tábora ve Svojanově. Mimo 

poslušnost a dogfrisbee se tam věnovaly také agilitám. Svoje nové zkušenosti potom zúročily na závodech 

v Nymburce. Domů přivezly zlatou a stříbrnou medaili! 

 Od 21. 9. 2014 se nám posouvají časy tréninků a to: 

 neděle od 13:00 – skupinka pokročilých 

 neděle od 15:00 – skupinka začátečníků 

 Od 21. 9. 2014 přibližně do 5. 10. 2014 se agility tréninky přemístí na Rašovec. 

Důvodem je výstava drobného zvířectva na našem agility cvičišti. Děkujeme za pochopení. 

 

Data výcviku:  
Všeobecný výcvik – začátečníci – po telefonické dohodě na čísle 602387246 

Všeobecný výcvik – pokročilí – pravidelně každou sobotu od 18:00. 

Agility – viz ↑↑↑ 

Mobility – středy od 18:00, sraz před Billou. Prosíme, abyste svojí účast potvrdili pomocí jednoduchého 

                formuláře, který naleznete na stránkách: www.cvicakvledci.wbs.cz v sekci: Mobility 

http://www.cvicakvledci.wbs.cz/

