
 
Jiří Bigas  
Tiskový mluvčí MČ Praha 4 
Tel.: 261 192 557, mobil: 606 059 984 
E-mail: jiri.bigas@praha4.cz 
 

MĚSTSKÁ	ČÁST	PRAHA	4	
 

 
 
 
Tisková	zpráva                                             V	Praze	16.	června	2017 
	
	
PesFest	je	báječný	den	pro	psa	i	jeho	rodinu	
	
Majitelé	 a	milovníci	 psů	 si	 také	 letos	 dají	 dostaveníčko	 v	parku	Na	 Pankráci,	 kde	 se	 tuto	 sobotu	
koná	již	pátý	ročník	PesFestu,	celodenního	festivalu	věnovaného	čtyřnohým	společníkům	člověka.	
Stejně	jako	v	předchozích	ročnících	má	tento	den	plný	zábavy	i	důležitý	charitativní	podtext.	
	
„Součástí	PesFestu	bude	i	tradiční	charitativní	sbírka	pro	psí	útulky.	Předem	děkujeme	za	každý	dar,	
který	 přinesete,	 nebo	 na	 místě	 zakoupíte,	 a	 který	 pomůže	 opuštěným	 a	 týraným	 psům,“	 uvedla	
zastupitelka	a	zakladatelka	PesFestu	Lucie	Michková	(ODS).	
Program	PesFestu	začíná	v	10	hodin	a	je	připraven	pro	velké	i	malé	návštěvníky,	totéž	platí	i	pro	psí	
plemena.	 Loni	 vozil	 nejmenší	 návštěvníky	 po	 parku	 vláček	 a	 také	 letos	 je	 pro	 děti	 připraveno	
překvapení.	 Návštěvníci	 se	 mohou	 těšit	 na	 soutěže	 pro	 psy	 a	 jejich	 pány	 a	 spoustu	 stánků	
s	potřebami	pro	chovatele,	nebo	jen	strávit	příjemný	den	v	rodinné	atmosféře	s	pejsky	všech	velikostí	
a	ras.		
„Jsme	hrdí,	že	i	v	letošním	roce	je	naším	hlavním	partnerem	Nadace	na	ochranu	zvířat,	která	si	klade	
za	cíl	trvale	zlepšovat	vztah	člověk	-	zvíře	-	životní	prostředí,	pomáhat	zmírňovat	utrpení	a	zajišťovat	
přijatelné	životní	podmínky	zvířat	v	 lidské	péči,	držených	v	zajetí	 i	volně	žijících	zvířat,“	uvedla	dále	
Lucie	Michková.	
	
A	co	zajímavého	ještě	na	letošním	PesFestu	naleznete?		
	
Potřebujete	pomoci	nebo	poradit	s	výchovou	svého	psa?	Potom	jistě	uvítáte	Dobrou	Psí	Školu,	 jejíž	
hlavní	 službou	 je	 pomoc	 majitelům	 s	 výchovou,	 výcvikem	 a	 péčí	 o	 jejich	 psy	 tak,	 aby	 zvyšovali	
týmovou	 spolupráci	 až	 na	 úroveň	 harmonického	 týmu	 člověka	 a	 psa.	 Dobrá	 Psí	 Škola	 využívá	
výhradně	 pozitivní	 metody	 výcviku	 a	 pracuje	 bez	 použití	 donucovacích	 prostředků	 za	 pomocí	
zkvalitňování	 vztahu	 člověka	 a	 psa,	 zlepšování	 vzájemné	 komunikace	 a	 vzájemného	 respektu.	
Konkrétní	služby	jsou	například	výcvikové	a	výchovné	kurzy,	kurzy	psích	sportů,	psí	školka,	organizace	
vzdělávacích	seminářů,	práce	s	problémovými	psy	a	jejich	majiteli.		
V	parku	Na	Pankráci	 se	návštěvníky	 těší	 také	 rodinné	Záchranné	depozitum	pro	psy	Beruška,	 které	
pomáhá	týraným,	opuštěným	a	nechtěným	pejskům.	Pejskům	se	věnují	po	celý	den,	během	kterého	
dostávají	 maximální	 péči.	 	 Azyl	 opuštěných	 zvířat	 v	Libni	 zajišťuje	 pejskům	 rodinné	podmínky	
přebývání,	ale	také	veškerou	potřebnou	veterinární	péči,	jak	preventivní,	tak	léčebnou,	důsledně	dbá	
na	 kastrace	 a	 čipování	 svých	 svěřenců	 a	 také	 na	 dostatečné	 a	 co	 nejčastější	 venčení	 všech	 psů,	
kterým	to	zdravotní	a	psychický	stav	umožňuje,	i	na	jejich	socializaci.	Voříškov	je	přechodný	domov,	
kde	 se	 pejskům	 dostává	 lásky,	 kvalitní	 stravy,	 vycházek	 do	 krásného	 okolí,	 socializace,	 výcviku	 a	
pomazlení.	Samozřejmostí	je	spolupráce	s	veterináři.	Psi	se	do	Voříškova	dostávají	přímo	od	majitelů,	
kteří	už	je	z	různých	důvodů	nemohou	mít,	zabaveni	z	nevhodných	podmínek,	nebo	od	jiných	útulků	
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či	sdružení,	které	zrovna	potřebují	pomoci.	Dogpoint	o.	p.	s.	pomáhá	opuštěným	a	týraným	pejskům	
nejen	 nacházet	 domov,	 ale	 také	 je	 na	 tento	 "nový"	 život	 připravit.	 Útulek	 těmto	 psům	 poskytne	
dočasný	 azyl,	 zahrne	 je	 svou	péčí	 a	 pomůže	 jim	 s	 resocializací	 a	 přípravou	na	 začlenění	 do	nových	
rodin.	
V	 letošním	 roce	 jsou	 na	 PesFestu	 připraveny	 ukázky	 nového	 rozvíjejícího	 se	 sportu	 –	 dog	 racingu.	
V	České	republice	jej	zajišťuje	a	pravidelně	pořádá	spolek	Český	dog	racing	Jedná	se	o	sport,	který	lze	
lehce	přiblížit	ke	koňským	či	chrtím	dostihům,	jen	s	tím	rozdílem,	že	se	běhá	krátká	rovinná	trať,	jak	s	
překážkami	tak	bez	nich	a	vícekrát	po	sobě.		
Již	 počtvrté	 bude	 v	Praze	 4	 MINI	 DOG	 SCHOOL,	 jediná	 výcviková	 škola	 se	 speciálně	 upraveným	
zázemím	 pro	 výchovu	 a	 sport	 mini	 plemen	 a	 jejich	 kříženců.	 Nabízí	 kurzy	 agility,	 školky	 pro	 mini	
štěňátka,	 základní	 výchovu	 a	 výcvik	 městského	 pejska,	 dogdancing	 a	 individuální	 30minutové	
tréninky.	
Potřeboval	některý	z	pejsků	zastřihnout	drápky	nebo	jiné	drobné	úpravy?	Na	PesFestu	se	návštěvníci	
mohou	zastavit	u	stánku,	kde	se	tyto	drobné	úpravy	budou	nabízet.		
Na	letošním	na	PesFestu	nesmí	chybět	HELPPES	–	centrum	výcviku	psů	pro	postižené.	Posláním	této	
organizace	 je	 integrace	osob	 se	 zdravotním	postižením	do	 společnosti	 a	 kolektivu,	 jejich	návrat	do	
aktivního	života,	zařazení	do	vzdělávacího	či	pracovního	procesu,	rozšíření	možností	při	sebeobsluze,	
získání	 větší	 soběstačnosti,	 nezávislosti,	 sebevědomí,	 svobody	 a	 bezpečí.	 To	 vše	 pomocí	 speciálně	
vycvičených	psů	v	projektu	Pomoc	přichází	na	čtyřech	tlapkách.	
Více	informací	najdete	na	facebook.com/PesFest.	www.pesfest.eu	
	
Příloha	–	program	PesFestu	2017	


