
louho se vûnovala spí‰e psÛm vût-
‰ím, mûla a dosud má kolii, pfiáte-
lÛm pomáhá s v˘chovou jejich

kolií a pÛjãovala si na v˘cvik i fenku mali-
noise. KdyÏ ji vracívala zpátky, vchod
vÏdy neohroÏenû bránil maliãk˘ ãtyfimû-
síãní ãivavák a celému svûtu se snaÏil
dokázat, Ïe se nebojí nikoho a niãeho.
A tak aãkoliv Vilemína doposud patfiila
k lidem, ktefií „by si ãivavu nikdy nepofií-
dili", Kasík se záhy ocitl po jejím boku.
Se svou ãivavou jste od 
zaãátku docházela na cviãi‰tû. 
Jak vás tam pfiivítali?
První vûta, kterou jsem usly‰ela, kdyÏ
jsem se na cviãáku objevila na tréninku
agility se ‰estimûsíãním ãivavou, byla:
„Co to má‰ zase za antiplemeno?“ Otázka
byla celkem namístû, nûkolik let jsem se
totiÏ po parkúrech agility prohánûla
s dlouhosrstou kolií, coÏ také není ple-
meno zrovna typické pro tento sport. „To
je budoucí agiliÈák!“, odvûtila jsem pfie-
svûdãenû a tím zahájila sportovní etapu
Kasíkova Ïivota.
Jak to va‰í ãivavû ‰lo, 
co ji bavilo více a co ménû?
Kasík byl odmalinka velice aktivní, náplní
jeho denní ãinnosti byl pohyb v jakékoliv

podobû, kter˘ dennodennû ústil v záchva-
ty „tryskomy‰ího“ bûhu v kruhu o prÛ-
mûru asi sedm metrÛ. Pfiíãinou takové
radosti b˘val nûjak˘ pejsek, ptáãek, lupí-
nek nebo jen touha vybít energii.
Tréninky agility si proto velice rychle
zamiloval, aãkoli to zpoãátku mû i in-
struktory stálo pûkné nervy.
Jak si vá‰ pejsek poradil
s jednotliv˘mi pfiekáÏkami?

Postupem ãasu se Kasík nauãil pfiekoná-
vat v‰echny pfiekáÏky, pfiiãemÏ ze v‰eho
nejvíce si zamiloval kladinu a pevn˘
tunel. Pak k tomu pfiidal i jednotlivé sko-
kové pfiekáÏky s v˘jimkou kruhu, kter˘
zásadnû skákal jinudy neÏ stfiedem zavû-
‰ené pneumatiky. Dokonce ani ‰ikmá stû-
na ve tvaru A pro nûj nebyla tûÏk˘m ofií‰-
kem, tûÏ‰í byla houpaãka a proplétání se
tyãkami slalomu. 
Zaãátky ale nebyly slavné. Na‰e první ve-
fiejné vystoupení bylo na halov˘ch závo-
dech, kde Kasíka pfii jeho exhibici zdrÏo-
vala v rychlosti tfiiceticentimetrová v˘‰ka
pfiekáÏek a tak je - aniÏ by sklopil ‰piãiã-
ku ou‰ka - prostû podbíhal. 
Jak˘ch úspûchÛ jste spoleãnû dosáhli?
Na první opravdové velké závody jsme
nastoupili v prosinci 2003 ve sportovní
hale v Lounech. Kasík svou neutuchající
radost z agility dával najevo, jak mohl: do
bûhu si vÏdy zafiadil vlastní prvky rychlé-
ho sprintu dokola kolem parkúru, pfii-
ãemÏ neopomnûl pfiekonat nûco navíc. To
sice neodvratnû znamenalo diskvalifikaci,
nicménû si sv˘m vystoupením absolutnû
získal tribuny divákÛ. Pozdûji se nám ale
podafiilo sloÏit zkou‰ku SA1 a nakonec
jsme spoleãnû celkem 7krát stáli na stup-
ních vítûzÛ. Na dvoudenních závodech
v Hradci Králové, kde v celkovém souãtu
otevfien˘ch závodÛ jumping a agility za
oba dva dny v kategorii SA (tedy vyhod-
nocení v‰ech úãastníkÛ velikostní katego-
rie small bez rozdílu v˘konnostního
stupnû), obsadil Kasíãek z více neÏ tfiiceti
startujících neuvûfiitelné ãtvrté místo! Na
to jsem byla opravdu py‰ná. Nyní je pfii-
praven na zkou‰ku ZOP dle Z¤ KJ Brno
a na ZZO dle NZ¤, na které se chystáme
v tomto roce. Také má sloÏenu canistera-
peutickou zkou‰ku vrozen˘ch vloh. Jen
mû mrzí, Ïe jsme pracovnû vytíÏená nato-
lik, Ïe se canisterapii v praxi vûnovat
nemohu. Kasík je úspû‰n˘ i na v˘stavách.
Rád se pfiedvádí, a svÛj vesel˘ tempera-
ment umí uplatnit ve v˘stavních kruzích:
je ‰ampionem ãtyfi zemí a nyní ãekáme na
potvrzení inter‰ampiona. 
Je vidût, Ïe s kdyÏ se 
chce, s ãivavami se toho dá 
dûlat pfiekvapivû hodnû… 
Mnoho lidí, kdyÏ nás vidûlo, zmûnilo na
ãivavy názor. Zjistili, Ïe to nejsou u‰tûka-
ní stra‰pytlové, ale veselí sportovní pejsci.
Na druhou stranu je nutno poznamenat,
Ïe agility není pro úplnû kaÏdou ãivavu;
pfiedpokladem je sportovní duch a zdraví,
pfiedev‰ím pohybového aparátu a srdíãka.
Obecnû se ale dá fiíci, Ïe i kdyÏ to tak na
první pohled nevypadá, ãivavy jsou velcí
psi. Pfiinejmen‰ím duchem. 

rozmlouvala Lea Smrãková
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Co dokáÏou ãivavy

Agiliťák z krabice od bot
âivavy se dokáÏou uplatnit i v oblastech pro mnohé
skuteãnû pfiekvapiv˘ch. Vilemína Kracíková s pejskem
ãivavy Caso Bohemia Alké jsou toho dÛkazem. 
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Kasík se do
v‰eho vrhá
s nad‰ením

Odmaliãka
byl velmi
aktivní
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