
   

Listopad 2014 

 

Sportujeme se psem: Dogdancing 

 
Dogdancing, neboli tanec se psem.  

Psovod naučí svého psa různé triky (otáčení, koulení, 

couvání, přeskoky, chůze po zadních, atd.), ty potom dá 

do sestavy, připojí hudbu a může jít vystupovat. Princip 

je jednoduchý. Pravidla v soutěžích jsou ale náročná. 

Psovi se strhávají body za štěkot, hodnotí se provedení 

cviků a celkový dojem ze sestavy. Samozřejmě páníček 

tam také nemůže jen stát a rozdávat povely. Vytvořit 

originální sestavu, zapojit neokoukané prvky, to už dnes 

není jen tak. Nicméně se to českým dogdancingarům 

daří. Na youtube.com můžete najít balet se psem, hip 

hop, nějaký staročeský tanec v kroji, nebo mnou oblíbený 

tanec ve stylu pirátů z Karibiku. Vzpomeňme si třeba i na 

Alču Smolíkovou a její 

vystoupení v soutěži 

Československo má 

Talent.  

Pokud budete opravdu 

dobří, můžete se se 

propracovat až k titulu 

Master of DogDancing. 

Jeden takový titul drží i 

naše známé: Barča 

s Kyrou, které zde letos 

vedly letní výcvikový 

kurz agility.  
  

 
Autor: Petra & Laky 

 

 

Z veteriny: Kašlat a mít rýmu může i pes 

Kašel, rýma a infekce dýchacích cest v současnosti trápí 

i domácí mazlíčky, většinou jde o infekční 

laryngotracheitidu takzvaný kotcový kašel. Jde o virový 

zánět hrtanu, průdušnice a průdušek, který je mezi psy 

velmi nakažlivý. Těm chovatelům a majitelům psů, kteří 

jezdí se svými svěřenci na závody či soutěže, kde je 

velká kumulace zvířat, doporučují veterináři proti 

„kotcovému kašli" očkování.  

Zvýšené riziko nakažení kotcovým kašlem nebo „jen“ 

nachlazení se týká štěňat a mladých psů anebo naopak 

psů starých, dále psů v rekonvalescenci a březích fen. 

V zimě je vhodné zvýšit krmnou dávku o 10 – 30%. Váš 

pes energii, spálí při zahřívání se. 

Prevence: 

- kvalitní výživa, dostatečný pohyb 

- důkladně vysušit po koupeli nebo promoknutí 

- vitaminy, oblečení, stálý přísun čerstvé vody 

Zdroj: Moravskoslezský.deník.cz; časopis Pes přítel člověka 

 

 

Triky s Viky: Plácneme si! 

V druhém díle Štěku jsme se společně učili trik „Dej pac“. 

„Plácneme si“ pro nás nyní bude velice snadné. Tento trik 

bývá u diváků oblíbenější než dávno známé „Dej pac“. 

 

1. Díky druhému dílu již bezpečně ovládáme „Dej pac“. 

„Plácneme si“ je ve své podstatě téměř ten samý trik. 

Rozdíl je pouze v tom, že naše dlaň směřuje před psa 

tak, aby byly prsty směrem vzhůru, a my jsme tak 

pomocí naší ruky dělali psovi jakoby zrcadlo. 

2. Zvedneme tedy ruku do výše hrudníku psa tak, aby 

dlaň směřovala proti psu, prsty máme směrem 

vzhůru. Pokud pes již umí „Dej pac“, packou se 

dotkne naší ruky i přesto, že žádný povel nedáváme. 

3. Psa za správně provedený trik chválíme a 

odměňujeme pamlskem. 

4. Poté přidáváme povel „Plácneme si“ nebo „Placák“, 

z anglických slovíček si můžeme vypůjčit „Five“ či 

„Give me five“ a podobně. 

5. Trik opakujeme a nezapomínáme psa chválit a 

odměňovat. 
Autor: Jana & Viktorka 

Ilustrační foto: 
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Z LEDEČSKÉHO PODHRADÍ až na stupně vítězů v LIBERCI 

Tak by se dala nazvat naše čtyřletá agilitní cesta na MČR v Liberci 27. - 28. 9. 2014 

Rok 2010 - začínáme se seznamovat s agility v ZKO Ledeč pod vedením V. Malimánkové. 

Po ročním trénování jedeme na první oficiální závody a agility mě totálně pohlcuje. Vyrábím doma překážky protože 

potřebuji trénovat,trénovat,trénovat.. Od samého začátku agilitění jsme všechny zaujali, tedy hlavně Letinka - svojí dravostí a 

rychlostí, i když to není vyloženě agilitní plemeno. Poctivě se snažíme, trénujeme, běháme - hlavně já, protože jsem pomalej a hlavně 

neohrabanej.. Absolvujeme spoustu závodů, ať už úspěšně či neúspěšně, ale takové je agility. 

Rok 2014 - na Nový Rok mám tajné přání - být na bedně mezi agilitní elitou ČR. Začátkem března jsme se zúčastnili profi 

tréninku pod vedením Radovana Lišky - vloni druhý na MS. Po náročném tréninku v hale  ale bolí pata a následně koleno a záda. 

Na jaře jsem chtěl začít naplno trénovat, jenže jsem sotva chodil a to byly v plánu velké závody. Děčín jsme neabsolvovali, a le 

Frenštát už ano - a to bez tréninku a bylo to hodně znát, první běh jsem si tam připadal i trapně. Do Dobříše i přes zdravotní problémy 

jsem začal trénovat. Tam jsme absolvovali šest běhů, bylo znát, že jsme trénovali, toužené místo na bedně bylo hodně, hodně blízko 

a až v posledním finálovém běhu, když už jsem to vůbec nečekal, se to stalo - manželka přichází a říká "Táto jste třetí." Následovali 

hodně velké slzy,  slzy radosti, před ostatními přihlížejícími agiliťáky a vůbec jsem se za ně nestyděl. Stupně vítězů byli o to cennější, 

protože vedle nás stála na prvním místě M. Klimešová - Mistryně světa pro rok 2014. 

 
Tyto výsledky nás kvalifikovali na MČR v Liberci 27. - 28.9.  

Budíček v 3:30 hodin, odjezd v 5:00 směr Liberec, příjezd v 7:00 - vše podle plánu. Vidím samé, dnes již známé tváře a 

psíky, následuje venčení a seznámení s prostředím, hlavně s povrchem - umělou trávou. 

Následuje zahájení i s hymnou a první prohlídky parkurů. Začínáme agility družstva. Naše družstvo CZECHPOLAND ve složení Olga 

Kwiecień, Roman Maruszczak a Petra Haspeková vzniklo přes FB úplně náhodně, šlo nám o to si "zaběgať." První běh R.Maruszczak 

nedoběhl a my s Letinkou šli jako poslední z družstva a pokud jsme chtěli pomýšlet na úspěch, museli jsme doběhnout. To mi došlo 

naštěstí až večer na pokoji, takže běh jsme si užili bez nervů a družstvo skončilo na třetím místě - takže paráda a krásné medaile. V 

jednotlivcích jsme tolik štěstí neměli, spadlá laťka nás odsunula na 24. místo a v neděli jsme nedoběhli. Kdybychom to štěstí  měli, 

mohli jsme být v součtu na třetím místě, ale to je to kdyby. 

V neděli, než jsme běželi druhý běh ve družstvech, pořadatelé začali nosit na obrovský stůl poháry vysoké 70 cm. Nejdřív 

jsem si dělal srandu, jako že kam bych ho dal (na noční stolek). Pak mi došlo, že ten pohár můžeme přivézt domů a řekl jsem s i "Já 

ho chci přivézt domů." Jenže kolegyně z družstva nedoběhla a mě docházelo, že doběhnout musíme. To byly nervy. Jdeme na start, 

maximální soustředěnost, běžíme - skočka, skočka, tunel, skrz, slalom a Letinka netrefuje první díru, opravujeme slalom, následuje 

složitá pasáž vlásenka, jo dobrý, teď už to musíme doběhnout, jsme v půlce, nic jiného v hlavě nemám, jenom, že to musíme 

doběhnout a... povedlo se. Normálně, když takhle doběhneme, se raduji a křiknu si "Joo". Tentokrát nic, jak když mě vypne, jenom 

Letinka běhá okolo mě a štěká. Až když do mě plácají ostatní členové družstva, procitám a společně se radujeme. No, a jelikož 

vítězné sobotní družstvo nedoběhlo, jsme opět na bedně, a v celkovém součtu dokonce druzí.  

To, co jsem následně zažil při vyhlašování, bylo něco neskutečně krásného, něco, co se nedá popsat. Stojím s Letinkou na 

bedně, tentokrát již nebrečím a užívám si tu parádní atmosféru. Všichni tleskají, skandují, radují se, a když hrají písničku "Stand up 

(for the champions)" - viz video>> -  vypuká neskutečná euforie. Doufám, že něco takového ještě zažijeme. 

 
Agility zdar a s pozdravem Haf Haf - Luboš Slavík a Letinka 

P. S. ještě jedno novoroční přání jsem měl, tak snad příští rok... 

https://www.facebook.com/video.php?v=653071468141350&set=vb.100003155096410&type=2&theater

