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TANEC SE PSY
PondÄ›lÃ-, 23 Ä•ervenec 2007

UrÄ•itÄ› vzpomínáte, Å¾e jsem vám slíbila nÄ›co neobvyklého o pejscích - psala jsem, Å¾e jedna z kudlanek, Sa&scaron;a, Å¾
nejen s rodinou, ale i s papou&scaron;ky a dal&scaron;í "havÄ›tí". Å½e mimo manÅ¾ela, dÄ›tí a papou&scaron;kÅ¯ se u nich
v rodinÄ› cviÄ•í i psi. A to nejen bÄ›Å¾ným zpÅ¯sobem... A tak vás dnes vás zvu do taneÄ•ních s pejsky: pÅ™eÄ•tÄ›te si, co o to
pí&scaron;e Sa&scaron;ina dcera Katka, "dogdancingová &scaron;ampionka":
Tanec se psy, neboli &bdquo;Dogdancing", je jeden z mlad&scaron;ích kynologických sportÅ¯. Vznikl v Anglii, kdyÅ¾ si pár
trenérÅ¯ obyÄ•ejné poslu&scaron;nosti zpestÅ™ovalo cviÄ•ení hudbou. Párkrát se pÅ™edvedli pÅ™i pÅ™íleÅ¾itosti kynologick
zaujali tím dost lidí. Bylo na to tak hezké podívání, Å¾e se vbrzku vytvoÅ™il klub a postupem Ä•asu i pravidla pro nový sport pro
majitele a jejich mazlíÄ•ky.
Podstatou Dogdancingu jsou nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í cviky seÅ™azené v choreografii tak, aby tvoÅ™
celistvou sestavu na hudbu. Mimo klasických cvikÅ¯, jako je napÅ™. chÅ¯ze u nohy, tam mají své uplatnÄ›ní i &bdquo;psí kusy"
podávání packy, válení sudÅ¯ nebo panáÄ•kování na zadních. Závodníci se snaÅ¾í navíc vÅ¾dy vymyslet nové a originální
cviky. A tak jsme na závodech napÅ™íklad vidÄ›li psa, který sbírá houby do ko&scaron;íku, nebo si chytá sklenici whisky...
Pro svou volnost, pestrost a jednoduchost se sport rychle roz&scaron;íÅ™il do celého svÄ›ta; zatím nejvíce pÅ™íznivcÅ¯ má
v EvropÄ› a Americe. V ÄŒeské republice jsou dva kluby, které poÅ™ádají nÄ›kolikrát do roka soutÄ›Å¾e.
Dogdancing je di
velmi atraktivní, protoÅ¾e nejsou daná Å¾ádná omezení na podobu cvikÅ¯ a soutÄ›Å¾ící se snaÅ¾í pÅ™edvést cvik co nejorig
a Ä•asto vymyslí nÄ›co úplnÄ› nového. Na soutÄ›Å¾ích mÅ¯Å¾ete také vidÄ›t nejrÅ¯znÄ›j&scaron;í plemena - od malého
yorskhirského teriéra nebo Ä•ivavy aÅ¾ po obry novofundlandské a bernské sala&scaron;nické psy.
Není to tak, Å¾e by
mÄ›la výhodu urÄ•itá plemena, která mají pro cviÄ•ení dispozice (jako jsou ovÄ•áÄ•tí psi nebo pÅ™átel&scaron;tí labradoÅ™i), p
kaÅ¾dý tým psa a Ä•lovÄ›ka hodnotí samostatnÄ›. Navíc skoro Å¾ádný cvik nepÅ™edvedou dva psi stejnÄ› a je tedy poÅ™ád
dívat. AÄ• je to neuvÄ›Å™itelné, opravdu psy mÅ¯Å¾ete nauÄ•it i pár taneÄ•ních krokÅ¯ - sice jim dvÄ› nohy pÅ™ebývají, ale ce
dobÅ™e mÅ¯Å¾ou napodobit tÅ™eba základní krok a pár figur tancÅ¯ cha-cha, samba, rumba nebo blues. Jen pozor, abyste
pak nevyÄ•etly svému lidskému partnerovi, Å¾e to toÄ•ení v cha-cha umí i vá&scaron; pes lépe neÅ¾ on, jako se to uÅ¾ jednou
stalo mnÄ›. Partnera jsem tím moc nepotÄ›&scaron;ila....
KdyÅ¾ jsem poprvé jela na závody, ani jsem si poÅ™ádnÄ› nena
sestavu na hudbu, nemÄ›la jsem totiÅ¾ je&scaron;tÄ› vybavení. Vyrazily jsme tenkrát s kamarádkou a jejími dvÄ›ma psy
z Prahy do Blanska a na místÄ› jsme pÅ™ed zaÄ•átkem soutÄ›Å¾e vzaly psy je&scaron;tÄ› na procházku. Za okamÅ¾ik se nám
ztratili z oÄ•í a kdyÅ¾ pÅ™ibÄ›hli zpÄ›t, Way (to je ten mÅ¯j) byl mokrý jak my&scaron;. Za rohem totiÅ¾ tekla Å™íÄ•ka a moÅ¾
v teplém kvÄ›tnovém dnu mÅ¯j pes neodolal.
MÄ› to také zchladilo, polil mnÄ› studený pot, protoÅ¾e psi mají pochopitelnÄ›
startovat upravení. VÅ¯bec jsem byla hodnÄ› nervózní, &scaron;la jsem jako první a jen tÄ›Å¾ko se dalo odhadnout, co mi mladý
pes v soutÄ›Å¾ní atmosféÅ™e udÄ›lá... Nezklamal moje pÅ™edtuchy, ani v nejmen&scaron;ím - jakmile jsem se psem ve&scar
na rozlehlou plochu letního stadionu, kde jsem na koberci mÄ›la pÅ™edvést &bdquo;na&scaron;e spoleÄ•né dílo", na kterém
jsme týdny pracovali, Waye zaujala bÄ›Å¾ící postava za mantinelem.
NÄ›kdo sice duchaplnÄ› zavÅ™el dvíÅ™ka ven, ale za
psa volala marnÄ› k sobÄ›, s radostným po&scaron;tÄ›káváním si kolem mantinelu obÄ›hl pÅ¯lku stadionu. Pak ho napadlo, Å¾e
by se mohl vrátit a já (celá rozklepaná jeho ukázkou neposlu&scaron;nosti) kývla na poÅ™adatele, Å¾e mi uÅ¾ koneÄ•nÄ›
mohou pustit hudbu. Way si na&scaron;tÄ›stí zÅ™ejmÄ› oním bÄ›hem vybil pÅ™ebyteÄ•nou energii a pak uÅ¾ tanÄ•il jen se m
s drobnými chybami), takÅ¾e v na&scaron;i kategorii jsme skonÄ•ili na hezkém druhém místÄ›. I moje kamarádka se umístila,
takÅ¾e jsme se nevraceli s prázdnou a je&scaron;tÄ› jsme mÄ›li dobrý pocit, Å¾e se nám podaÅ™ilo pÅ™edvést, co na&scaro
Ä•tyÅ™nozí gentlemani umí. Pokud byste se chtÄ›li podívat, jak to opravdu vypadá, obdivovat souhru Ä•lovÄ›ka a psa, jejich
spoleÄ•ný pohyb v rytmu hudby - (a velkou psí radost z nÄ›j), mÅ¯Å¾ete soutÄ›Å¾ shlédnout &bdquo;na vlastní oÄ•i" - informac
budoucích soutÄ›Å¾ích najdete na stránkách Ä•eských klubÅ¯.
Podívejte se napÅ™. na http://www.dogdancing.wz.cz/ nebo
http://www.tanecsepsem.cz/). A nebo se rovnou pÅ™ijÄ•te podívat, diváci jsou vÅ¾dycky vítáni. Také se mÅ¯Å¾ete kouknout na
klipy uloÅ¾ené na internetu, nádherné jsou napÅ™. sestavy anglického závodníka Attily Szkukaleka
(http://www.dogdance.net/). A co kdybyste to zkusili s va&scaron;ím mazlíÄ•kem také? KateÅ™ina
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