
Tomáš Magnusek

RÝZMBURSKÝ
VOŘÍŠEK

Doprovodný program: 
Dětský koutek, poradna.
Možnost osvojení psa z útulku - Dvůr Králové nad Labem.

Podmínky účasti: 
Zúčastnit se může jakýkoliv pes, který nemá kupírované uši a při vstupu se prokáže potvrzením o platném očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze 
(bude kontrolováno veterinární službou).
Startovné ani jiné poplatky se neplatí. Přihlášky předem na: www.zkozernov.cz (Obdržíte dárek) nebo přihlášení na místě před akcí. 
Vítězové hodnotné ceny.

Soutěž o titul „Rýzmburský voříšek“ a ostatní soutěže hodnotí porota ve složení:

Předseda poroty - Jaromír Hanuš - prezident klubu M. C. Metuje, Tomáš Magnusek - herec a režisér, Pavel Kudrna - ředitel Českého rozhlasu 
Hradec Králové a Českého rozhlasu Hradec Pardubice, Ing. Tomáš Mertlík - zástupce sponzorů, Stáňa Kamenická - vítězka loňského ročníku.
Celý soutěžní den moderuje Romana Pacáková z Českého rozhlasu Hradec Králové za doprovodu country-beatové kapely EFEST.
Soutěž o titul „Miss pes“ hodnotí  přítomní diváci pomocí anketních lístků, které každý obdrží při vstupu
do areálu, soutěž probíhá do 14.00 hodin. 

Kvalitní občerstvení pro všechny zajistí Gastro Lucie v místě konání výstavy.   

Veterinární přejímka psů od 8.30 do 10.00 hod.
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PROGRAM VÝSTAVY : 
10.00 zahájení výstavy - tanec se psem

10.10 - 12.00 předvedení vystavovaných psů divákům a porotě, 

 výběr finalistů

12.00 - 12.30 ukázka psích sportů 

12.30 - 12.45 autogramiáda

12.45 - 13.15 ukázka výcviku policejních psů / ukázka musherů

13.15 - 14.15 soutěže - dítě a pes, podobnost pána a psa, 

 nejkrásnější pár a skupina

14.00 - 14.30 FINÁLE - udělení titulu „Rýzmburský voříšek“, 
 první vicevoříšek a druhý vicevoříšek, 
 vyhlášení výsledků divácké ankety „Miss pes“ 
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