
âeské republice se ob-
jevil aÏ v roce 1999. V‰i-
chni pfiíznivci tohoto

sportu si koncem února dali
dostaveníãko v Praze na Letné.

PARTNERSTVÍ 
SE BODUJE
Tanec se psy staví podobnû
jako ostatní moderní kynolo-
gické sporty na partnerství ãlo-
vûka a psa a harmonii jejich
vzájemného vztahu. Ov‰em za-
tímco u vût‰iny ostatních spor-
tovních odvûtví je toto part-
nerství spí‰e jen v˘chozím
pfiedpokladem a pfii samotné
soutûÏi se hodnotí pfiedev‰ím
rychlost, pfiesnost provedení
a dal‰í technické parametry, pfii
dogdancingu se stalo dÛleÏi-
tou souãástí hodnocení. Ne-
cení se zde jen ryze technické
dovednosti, jako jsou kvalita
pohybÛ, atletiãnost a flexibilita
psa ãi stupeÀ obtíÏnosti
jednotliv˘ch prvkÛ, ale také,
podobnû jako v krasobruslení,
umûleck˘ dojem. A jedním ze
ãtyfi hodnotících kritérií zde je
právû „obraz splynutí, partner-
ství“. Jistû, toto hledisko dává
velk˘ prostor pro subjektivitu,
ale na druhou stranu právû
dÛraz na nû kladen˘ je jedním
z dÛvodÛ, proã je dogdancing
tak pfiitaÏliv˘ pro diváky. 

DIVÁCK¯ SPORT
Tûch pfii‰lo na praÏskou Let-
nou opravdu hodnû. Mezi lid-
mi se uÏ evidentnû rozkfiiklo,
Ïe pfii dogdancingu je naã se
dívat a Ïe se pfii nûm pobaví na
slovo vzat˘ odborník stejnû
jako absolutní laik, dítû stejnû
jako jeho babiãka. V sobotu,
kdy byly na programu povinné
cviky, to je‰tû tak patrné neby-
lo. Zato v nedûli se staly dopo-
lední krátké volné sestavy

i odpolední finále skuteãnû str-
hující podívanou pro kaÏdého,
kdo má ke psÛm alespoÀ nûja-
k˘ vztah. Laik, kter˘ by si pod
pojmem „tanec se psy“ moÏná
pfiedstavoval jen více ãi ménû
rytmick˘ pohyb v rytmu hudby,
musel b˘t nutnû pfiekvapen. 

OD âIVAVY PO OVâÁKY
Jednotlivá vystoupení se ãasto
blíÏila spí‰e divadelním ske-
ãÛm, nûkterá zaujala komic-
kou zkratkou, jiná poetiãností,
dal‰í dynamikou nebo citem
pro hudbu. 
Maliãká ãivava s hrdinsk˘m
jménem Brutus zahájila své vy-
stoupení schovaná na zemi pod
velk˘m kloboukem, kter˘ se
díky jí „sám“ pohyboval. ·imo-
na Drábková se neváhala pro
pobavení divákÛ pfievléci do
kost˘mu toaletáfiky, takÏe svou
border kolii fiídila pohybem
záchodové ‰tûtky a nechala ji
proskakovat vlajícím toaletním
papírem. TatáÏ soutûÏící se v‰ak
dokázala bûhem chvíle pfii dru-
hém vystoupení s dobrmankou
zcela pfiemûnit v poetickou
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Roztančená Letná
âasto pí‰eme o tom, Ïe nové kynologické
sportovní disciplíny jsou dnes na
vzestupu. Jednou z tûch nejmlad‰ích,
a pfiitom nejrychleji se rozvíjejících, je 
Dog Dancing neboli „tancování se psy“.

V˘sledky
FINÁLE
1. A.Smolíková a Keysi
2. ·imona Drábková a Sára
3. Helena Potfajová a Dream 
4. Vanda Gregorová a Brutus

KATEGORIE TRIO
1. ·imona Drábková , 
Sára a Bearny

V

Sbor rozhodãích

·imona
Drábková
s dobrman-
kou Sárou
skonãily
druhé
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koãiãku, která názornû pfiedvá-
dí, jak se to má s jejím vztahem
ke psÛm. Isabella Reiterer
s nádhernou kolií pfiedvedla
v patfiiãném kost˘mu tempera-
mentní vystoupení v zajetí jiho-
americk˘ch rytmÛ. Helena
Potfajová ze Slovenska zahrála
na lidovou strunu a do vy-
stoupení vtipnû zakomponova-
la motivy slovenského baãi
a jeho vûrného psa. A tak
bychom mohli pokraãovat dál
a dál… Nejãastûj‰í byly k vidûní
border kolie, ale zdaleka tu
nebyly jen ony. Amerického pit-
bula vystfiídal praÏsk˘ krysafiík,
labradora vlãí ‰pic, belgického
ovãáka glen of Imaal teriér. 
Názornû tak demonstrovali, Ïe
dogdancing je sportem otevfie-
n˘m skuteãnû v‰em. 

ÎENY HRAJÍ PRIM
Mezi psovody pfievaÏují dívky,
ale setkáme se tu i se závodni-
cemi stfiedního vûku, tfieba
s paní, kterou k závodûní pfii-
vedla její dcera. Jen muÏi chy-
bûjí.  Jako kdyby stále sbírali
odvahu k proniknutí do tohoto
prozatím ryze dámského spor-
tu. Urãitû by byli obohacením
a vnesli by do soutûÏí nové
tóny. Jak podotkla v˘borná
moderátorka celé akce paní V.
Tichá, takov˘ pohled na svalna-
tého mládence se stejnû osvale-
n˘m pitbulem by urãitû potû‰il
oko nejedné divaãky. Îeny totiÏ
pfievaÏovaly i v hledi‰ti. Ale aby-
chom muÏÛm nekfiivdili. Neb˘t
jednoho z nich, fieditele soutûÏe
a rozhodãího pro povinné cvi-
ky, celá soutûÏ by se nejspí‰
v této podobû vÛbec neusku-

teãnila. Také jeden zahraniãní
porotce byl muÏ.  Dal‰í díky
v‰ak uÏ zase patfií Ïenû.
Starostka Prahy 7 paní Ivana
Kuãerová i letos pfievzala zá‰ti-
tu nad projektem, v minul˘ch
letech dokonce zasedla v poro-
tû. Skvûl˘ pfiíklad, jak komunál-
ní politikové mohou pfiispût ke
zv˘‰ení vzájemné tolerance
mezi pejskafii a nepejskafii
a k propagaci jejich bezproblé-
mového souÏití! 

PRESTIÎNÍ SOUTùÎ
SoutûÏí v dogdancingu se
u nás kaÏd˘ rok koná nûkolik.
Îádná v‰ak není tak prestiÏní
jako Dog Dancing Show Pra-
gue. V ãem spoãívá jedineãnost
této akce? 
● V mezinárodním zastoupení
soutûÏících: letos se zúãastnilo
na ãtyfiicet t˘mÛ nejen z âeské
republiky, ale také z Rakouska,
Nûmecka, Polska a Slovenska.
● V kvalitních mezinárodních
rozhodãích (dva z Velká Britá-
nie, jedna z âR) pfiedstavují-
cích svûtovou ‰piãku.
● V obtíÏnosti: tato soutûÏ je
sv˘mi nároky zfiejmû nejtûÏ‰í
soutûÏí v Evropû. Zahrnuje
mj. i kategorii trio pro psovo-
dy pracující se dvûma psy
najednou. 
● V reprezentativním prostfie-
dí, spoleãenské úrovni a zájmu
médií i divákÛ. 

Pokud jste se letos na Dog
Dancing Show nedostali, nic
není ztraceno. Organizátofii uÏ
chystají dal‰í roãník, kter˘ se
bude konat pfií‰tí zimu na stej-
ném místû. A jestli vám to pfii-
padá jako pfiíli‰ dlouhá doba,.
nav‰tivte nûkterou z dal‰ích
akcí, které Dog Dancing Club
Czech Republic v leto‰ním
roce pofiádá. Jejich pfiehled
i dal‰í informace o této discip-
línû naleznete na Internetu
(www. dogdancing.wz.cz).

Lea Smrãková
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