
radiãnû se zaãínalo divizí A, tedy
Musical Dressage. Zde bylo pfii-
hlá‰eno dvanáct závodníkÛ.

Nûktefií psi pfiedvedli opravdu ukázko-
v˘ plynul˘ a rytmick˘ dressage pohyb,
takÏe rozhodãí nemûli lehké rozhodo-
vání. Nejlep‰í v˘kon pfiedvedla ·imona
Drábková s dobrmankou Sárou a tím si
obhájila titul mistra republiky z loÀ-
ského mistrovství. Titul v kategorii
mládeÏe si odnesla Andrea Hanous-
ková a její border kolie Basík a v kate-
gorii dûtí to byla Sabina Dlapalová
s labradorkou Kitty. 
Následovala divize B, Heelwork To Music,
neboli práce u nohy do hudby. V této
divizi by pes mûl b˘t minimálnû 60 pro-
cent doby vystoupení u nohy psovoda
a v této pozici by mûl provádût rÛzné cvi-
ky. Startovalo ãtrnáct závodníkÛ a první
místo si opût vybojovala ·imona Dráb-
ková a její dobrmanka Sára. Mohli jsme
vidût skvûlé v˘kony i u plemene pro tuto
disciplínu netradiãního a to bernského
sala‰nického psa s Helenou Potfajovou
a Gábinu Brzobohatou. V mládeÏi si zla-
to odnesla opût závodnice Andrea Ha-

nousková s border kolií Basíkem a v ka-
tegorii dûtí zvítûzila Pavla BartuÀková
a kfiíÏenec Don. 
V divizi C startovalo osm soutûÏících.
Freestyle má b˘t zaloÏen na nûjakém pfií-
bûhu nebo nápadu. Vidûli jsme zde oprav-
du pûkné a aktuální kost˘my, Gábina
Brzobohatá v pfievleku Santa Clause,
Petra Malá byla za Mrazíka. V‰ichni diváci

se urãitû skvûle pobavili, kdyÏ vidûli Alenu
Smolíkovou jako JeÏibabu s její border
kolií Keysy, která jí nejdfiív loupala perní-
ãek z perníkové chaloupky a nakonec
Alenu strãila do pece. Titul mistra repub-
liky si odnesla Petra Malá a její labradorka
Brita za velice vtipné podání Mrazíka.
V kategorii mládeÏe zvítûzila Gábina
Brzobohatá a bígl Wendy.
Celé mistrovství uzavfiela divize D, tedy
Tanec se psem. Bylo zde 9 soutûÏících.
Zde je kladen velk˘ dÛraz na taneãní prv-
ky psovoda. Myslím, Ïe v této divizi by
mûli závodit jen zku‰enûj‰í závodníci,
protoÏe myslet na vlastní kroky si Ïádá
mít plnû soustfiedûného psa, kter˘ je se
psovodem sehran˘. Rozhodnû nestaãí jen
vlnit se  na místû do rytmu hudby. Pohár
za první místo si odnesla ·imona
Drábková se Sárou. V mládeÏi zvítûzila
Katefiina Lerlová a její border kolie Way.
Sponzofii pfiipravili pro soutûÏící pûkné
ceny. Celé mistrovství probûhlo v po-
klidné a pfiíjemné atmosféfie a za to je
urãitû nutno podûkovat pofiadatelÛm
a pomocníkÛm z Agility Hadro‰ teamu.

Andrea Rezková
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Mistrovství âR v Dogdancingu

V˘sledky: 
DIVIZE A – MUSICAL DRESSAGE: 1.·imona
Drábková a Axa Quick Benas (Sára), dobrman, 
2. ·imona Drábková a Melodor Bohemia Alké
(Beaerney), border kolie, 
3. Hana Paliãková a Bublina, kfiíÏenec

DIVIZE B – HEELWORK TO MUSIC: 
1.·imona Drábková a Axa Quick Benas (Sára),
dobrman, 2. ·imona Drábková a Melodor 
Bohemia Alké (Beaerney), border kolie, 
3. Petra Malá a Brita, labrador

DIVIZE C – FREESTYLE: 1.Petra Malá a Brita,
labrador, 2.·imona Drábková a Axa Quick Benas
(Sára), dobrman, 3.Alena Smolíková a Dapper 
Dame Black Chevers (Keysy), border kolie

DIVIZE D – TANEC SE PSEM: 
1. ·imona Drábková a Axa Quick Benas (Sára),
dobrman, 2. Lucie Smolíková a Sunny Day, 
nûmeck˘ ovãák, 3. Alena Smolíková a Dapper 
Dame Black Chevers (Keysy), border kolie

T

Tancování se psy
Dne 17. 12. 2006 se v tûlocviãnû T-Mobile arény konalo druhé
mistrovství âeské republiky v dogdancingu, sportu kter˘ je o souhfie
psa, psovoda a hudby. SoutûÏ zahájila po deváté hodinû komentátorka
Renata Klusáãková, která diváky zábavnû provázela celou soutûÏí.
Závodníci byli rozdûleni do ãtyfi divizí a to Musical Dressage, 
Heelwork To Music, Freestyle a Tanec se psem. Závod posuzovali 
tfii rozhodãí: Anna Krejãová, Lucie Hübnerová a Andrea Rezková. 
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·imona Drábková
s dobrmankou
Sárou obhájila titul
mistra republiky
z loÀska
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