
Jak vás vÛbec napadlo 
zaãít s ãivavou cviãit? 
A jak jste se dostali k tanci? 
KdyÏ jsem byla malá, pofiídili na‰i jezevãí-
ka, a ten si zásadnû dûlal, co chtûl. Byl tvr-
dohlav˘ jako v‰ichni jezevãíci a navíc
v˘chovou nepoznamenan˘. ¤ekla jsem si,
Ïe aÏ budu mít svého vlastního psa, budu
chtít, aby alespoÀ trochu poslouchal.
A tak jsem se s Brutem pfiihlásila do psí
‰koly Ambra, tam jsme bez problémÛ
absolvovali základní v˘cvik a sloÏili
zkou‰ku ZOP. Dost mû povzbudilo, Ïe
zkou‰ky jsme absolvovali ze v‰ech soutû-
Ïících nejlépe, získali jsme 96 bodÛ a za
sebou tak nechali v‰echny ty ovãáky
a dal‰í pracovní plemena. To mû motivo-
valo k tomu, abych s Brutem dále praco-
vala. V Domû dûtí a mládeÏe na Praze 3
otevfieli krouÏek „Pes kamarád“ pro dûti,
které mají rády psy a chtûjí se jim více
vûnovat. Vedla ho paní Markéta No-
váková, která aktivnû dûlala agility i dal‰í
psí sporty. Právû ta mû pfiivedla na my‰-
lenku vûnovat se tanci. 
Byla jsem se podívat na závodech, líbilo
se mi to, a tak jsme se v roce 2004 s Bru-
tem také pfiihlásili na na‰e první závody.
A od té doby nás to drÏí.

Vidûli jsme va‰e povedené 
soutûÏní vystoupení s kloboukem,
které diváky doslova zvedá 
ze sedadel. Kdo vám pomáhá
s choreografií a tréninkem?
Teì uÏ v‰echno dûlám sama a právû to
mû baví. Pfii tanci se psy hraje velkou roli
moment pfiekvapení, oceÀuje se, kdyÏ je
vystoupení vtipné, kdyÏ závodník pfiijde
s nov˘mi zajímav˘mi prvky. Proto vût‰i-
na závodníkÛ nacviãuje individuálnû,
aby potom mohla na závodech opravdu
pfiekvapit. TakÏe nejprve si vymyslím
sestavu a potom ji s Brutem zaãneme
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Když čivava tančí...
Sedmnáctiletá Vanda Gregorová pÛvodnû chtûla velkého psa. Líbil se jí leonbergr,
ov‰em rodiãe neprojevili z její volby nad‰ení. A tak si fiekla: kdyÏ nemohu mít toho
nejvût‰ího, tak aÈ je to ten nejmen‰í. Trochu z trucu, trochu z hecu se tak u nich
doma ocitl ãivavák Bastien z Lipanské, jemuÏ nikdo nefiekne jinak neÏ Brutus.

Vanda
Gregorová
s Brutem
tûsnû po
dokonãení
soutûÏního
vystoupení

SP 04/06 20-22 Čivavy  20.3.2006 7:20  Stránka 20



nacviãovat po jednotliv˘ch prvcích.
V˘hodou je, Ïe nepotfiebujeme Ïádné
cviãi‰tû ani sloÏité pomÛcky, vystaãíme
si s kloboukem a se Ïidlí a trénovat
mÛÏeme klidnû v ob˘váku.
Jak ãasto cviãíte? 
Nijak to nepfieháníme, Bruta nebaví, kdyÏ
se cviky opakují moc ãasto. Vût‰inou cvi-
ãíme pfiibliÏnû jednou za dva aÏ tfii dny,
maximálnû 20 minut. DÛleÏité je nacvião-
vat jednotlivé prvky samostatnû, ne
najednou celou sestavu. Cviãení psa musí
bavit a nesmí b˘t nudné, jinak zaãne pfie-
bírat iniciativu a dûlat hlouposti.
Myslíte si, Ïe ãivavy jsou pro
tancování se psy ideální?
Nevím jestli ideální, mají své v˘hody
i nev˘hody. Dobré je, Ïe jsou tempera-
mentní, energické a taky inteligentní.
Není problém vyrazit s nimi kamkoliv na
závody, snadno se s nimi cestuje.
Vzhledem k jejich velikosti a váze se
s nimi dá lehce manipulovat. Napfiíklad
kdyÏ jsem uãila Bruta válet sudy, tak je to
urãitû jednodu‰‰í s lehk˘m pejskem neÏ
s takov˘m bernard˘nem. Nev˘hodou
naopak je, Ïe v˘kon malého psa tolik
nevynikne, zvlá‰tû rÛzné krokové variace.
A nepÛsobí tak elegantnû. 
Kdyby se nûkdo rozhodl jít ve 
va‰ich stopách a chtûl si pofiídit
„tancující ãivavu“, na co by se 
mûl zamûfiit pfii v˘bûru ‰tûnûte?
KdyÏ jsem si vybírala Bruta, byla jsem
malá holka a netu‰ila jsem, Ïe nûjak˘ dog-
dancing vÛbec existuje. Vybrala jsem si
ho de facto hlavnû kvÛli plavé barvû
koÏí‰ku. Náhodou jsem v‰ak mûla ‰Èast-
nou ruku, protoÏe Brutus je vyrovnan˘,
neohroÏen˘ a pfii cviãení aktivní. ProtoÏe
mû cviãení s ním nadchlo, rozhodla jsem
se pofiídit si k nûmu je‰tû ãivaví sleãnu.
Roxy, které je teì 7 mûsícÛ, jsem si uÏ
vybírala mnohem peãlivûji: chtûla jsem
‰tûnû od povahovû dobr˘ch rodiãÛ, nebo-
jácné, a také bez fontanely (nesrostlé

lebeãní ‰vy). Ta je sice u ãivav bûÏná
a tolerovaná, ale pfii sportu pfiedstavuje
urãité riziko hlavnû z hlediska moÏného
zranûní. Také je lep‰í vybrat si ‰tûnû
(v rámci standardu) vût‰í, tak od dvou
kilo nahoru, s pevnûj‰í kostrou. 
Stejnû dÛleÏitá je pak ale správná v˘cho-
va: chodit s ãivavkou odmaliãka ven,
správnû ji socializovat, nebrat ji vystra‰e-
nû do náruãe, kdyÏ se blíÏí vût‰í pes.
Bruta vÏdy nechávám na zemi, aby se
seznámil s ostatními, a vyplatilo se to.
VÛbec se nebojí a poãíná si naprosto
suverénnû. 
Máte v souvislosti s ãivavami 
nûjaké plány do budoucna? 
Teì na jafie chci zaãít soutûÏit i s Roxy
a pomalu oba psy zaãít pfiipravovat i pro

kategorii trio, v níÏ soutûÏí dva psi a ãlo-
vûk a jeÏ je pokládána za mimofiádnû
nároãnou. Ráda bych se podívala také na
nûjaké závody do zahraniãí. A chtûla bych
se vûnovat i chovu. V budoucnu si moÏ-
ná pofiídím i nûjakého vût‰ího psa, ale
zároveÀ vím, Ïe ãivavám zÛstanu vûrná.
Pfiekonaly moje oãekávání. 

Rozhovor jsme uskuteãnili o pfiestávkách
velkého mezinárodního závodu Dog
Dancing Show Prague. Mezi témûfi ãtyfii-
ceti závodníky z celé Evropy se Vanda
s Brutem nakonec umístili ãtvrtí a navíc
získali titul Miss sympatie divákÛ. Lze
najít pádnûj‰í dÛkaz  pro to, Ïe maliãké
ãivavy se mezi ostatními psy neztratí?

rozmlouvala Lea Smrãková
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