
Na výstavách v Rakúsku som si rada pozrela vystúpenia odvážnych (zväčša majiteliek) psov, ktoré predvádzali nám  
nezvyklú disciplínu - tanec so psom. S veľkou radosťou som prijala pozvanie manželov Watzingerových, aby som sa  
išla s nimi pozrieť na „Mistrovství Moravy v tanci se psem“ v Blansku. Prilákala ma tam aj sľúbená účasť majsterky 
ČR v tanci so psom, slečny Moniky Šebelovej a jej bearded collie  WorkCh. Amanda od Baťova pruplavu.

Srdcom programu bola pani Hana Rajtšlégrová, ktorá sa zaoberá agility, výstavami, obranou a výcvikom psov
 v Blansku. Vlastní aj psí salón. Všetku prácu okolo psov robí s nesmiernou láskou, stále má okolo seba veľa nadšených  
detí a mládeže. Všetku aktivitu robí zadarmo...aj takí ľudia ešte existujú.  

 Monika Šebelová & Amanda

 Súťažiaci boli rozdelení do troch kategórií: deti, mládež a dospelí. V kategórií detí štartovali šiesti účastníci, vlastne
 všetko to boli dievčatá, ktoré majú zrejme bližšie k pohybovej kultúre a spontánnemu prejavu tanca ako chlapci.
 Psíkovia ako hlavní aktéri mohli byť aj bez PP, čo neuberalo na ich kvalite. Každá zostava trvala 3 minúty, hodnotila
 ju  trojčlenná komisia. Prihliadalo sa na súhru psa a psovoda, tanečnú kreativitu a náročnosť jednotlivých prvkov. Pre
 Vašu predstavu pes pri „tanci“ robil rôzne cviky ako skákanie ponad psovoda, chôdza pomedzi nohy psovoda, „váľanie
 sudov“, plazenie, poskakovanie na zadných labkách, atď. Keď sa tomu všetkému dá forma a urobí sa choreografia
 s výstižnou hudbou, je na svete na zostava ako vy

Deti boli možno trošku ešte neohrabané, ale skvelé. Vybrali si veselé melódie a zo súťažiacich sršala radosť z pohyb.
 Oku lahodiaci bol pohľad na kategóriu mládeže, kde už „tvrdo“ súťažili štyri slečny. Pohyb bol ladnejší,
 a profesionálnejší. Veľkú smolu mala slečna Šebelová, ktorej sa na začiatku zostavy Amanda vyvenčila priamo
 uprostred koberca. Samozrejme obe boli diskvalifikované a všetci diváci boli nešťastní, lebo práve beardie Amanda
 bola ich miláčik a každý jej držal palc

Poslednú kategóriu spestril jeden odvážny muž  s pudlom Benom. Držali sa naozaj dobre, čoho dôkazom bolo aj ich
 druhé miesto v kategórii dospelých. Možno sa teraz usmievate popod fúzy, že ako už len môže vyzerať tancovanie
 muža a psa. Verte mi, bolo to skvelé, ako keby obaja boli doma v obývačke, a len tak spolu šantili. Môj obdiv patril aj
 staršej pani s s krížencom, ktorá bola po veľmi ťažkej porážke a ešte bolo vidieť, že niektoré pohyby jej robia
 problémy. Ďalším jej  koníčkom je  esperanto! S veľmi vážnym zdravotným stavom sa dá vyrovnať rôznymi spôsobmi
 a skláňam sa nad výdržou tejto pani.

Absolútnou víťazkou sa stala slečna Beata Banaszak s briardom Fiesta la Luna z Poľska. Slečna Banaszak súťažila
 s Fiestou aj na Európskej výstave v Poznani, majú za sebou veľa úspechov, okrem iného je Fiesta aj víťazkou PL vo
 flyboji. Bolo sa na čo pozerať, Beata a Fiesta boli nádherne zohraté a kus profesionality dodal tejto zostave na
 vynímočnosti. Len o trochu „horšie“ dopadla kolegyňa z Poľska slečna Danuta Wozniak so sučkou šeltie Funny Girl,
 ktorá sa umiestnila na treťom mieste. Slečna Wozniak je cvičiteľkou agility a toto boli jej prvé majstrovstvá v Tanci so
 psom.  Beata a Fiesta

Tanec so psom  
Deana Zelinová (2001)



Okrem víťazov v troch kategóriách hlasovali súťažiaci aj o „Miss sympatia“, ktorou sa stala Monika Šebelová s bearded
 collie Amanda od Baťova prúplavu. Krásnym gestom od organizátorov bola ponuka Monike, aby nám predviedla svoju
 zostavu ešte raz, hoci už mimo súťaže. Bol to nádherný pohľad, ťažko opísať slovami porozumenie Moniky
 s Amandou. Mala som pocit, že tá beardie začne o chvíľu hovoriť...Klobúk dolu, rozhodne by sa slečna Šebelová
 nestratila ani na zahraničných súťažiach.

Prežila som naozaj krásny deň v spoločnosti ľudí, ktorí milujú svoje zvieratá, či sú s PP, alebo bez. Dávajú im veľa zo
 svojho voľného času a je to vidieť na ich vzájomnom vzťahu. Je výborný pocit aj pre rodičov, keď sa ich teeneger
 netúla ktovie kde s podozrivými kamarátmi, ale uteká na cvičisko so svojim psom, plný elánu a radosti.
Možno tento článok čítajú ľudia, ktorých oslovila nová disciplína a nevedia ako začať. Budem veľmi rada, ak sa mi
 ozvú a spolu „vymyslíme“ stratégiu ako už na budúci rok môžeme ísť pretekať za Slovensko do Čiech. Čo Vy nato?

 Výsledky súťaží:

·        Kategória detí – 6 účastníkov

1.      Hana Moravcová s Cotton de Tulear Eddí Klenot Toliary

2.      Jana Vašíčková s bearded collie Queen Black Modrá

3.      Lenka Zindulková BO malinois Dixi Falmarka

 ·        Kategória mládeže – 4 účastníci

1.      Martina Klimešová Bo-malinois

2.      Šimona Drábková doberman Axa Quick Benas

3.      Martina Klimešová vlčí špic Andy bez PP

·        Kategória dospelých – 5 účastníkov



1.      Beata Banaszak s briardom Fiesta la Luna

2.      Vojtěch Kopečný s pudel bez PP Ben

3.      Danuta Wozniak šeltia Funny Girl

M i s s   s y m p a t i a :  
 Monika Šebelová 
 s bearded collie CZ & SK WorkCh. Amanda od Baťova Prúplavu.


