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Monika Bagárová: 
Mám psa na mazlení
Čivava již řadu let patří 
k módním plemenům a těší 
se velké oblibě. Čivavák 
Shainy sdílí svůj život 
se zpěvačkou Monikou 
Bagárovou. A ona pro změnu 
z lásky ke psům založila 
i svou nadaci.
Kdy vstoupil pes do vašeho života?
Když se se mnou rozešel můj první kluk, cítila jsem 
se hrozně sama. Po měsíci osamění jsem otevřela 
internet a na první inzerát, který jsem tam našla, 
jsem hned zavolala a jela si pro pejska do Ostravy. 
Kupovala jsem si ho před asi šesti lety. V té době 
jsem ani netušila, že by to mohlo být nějak nebez-
pečné, nevěděla jsem, že ti pejsci jsou bez papírů. 
Pravděpodobně jsem udělala chybu, kterou už bych 
teď neudělala. Zároveň toho ale nelituji, protože 
mám pejska, kterého samozřejmě zbožňuji a nikdy 
bych ho nevrátila. 

Představíte nám ho?
Je mu teď šest let. Je to čivava, kluk a jmenuje se 
Shainy. Je velmi klidný a doma se s námi chce stá-
le mazlit. Také je to rozmazlenec. 

Myslím si, že já a můj pes 
jsme přesně příkladem toho, 
jak by to být nemělo. Shainy 
třeba nechce 

granulky, takže mu 
vařím, například kuře se 
zeleninou. Tudíž se o něj 
opravdu starám jako 
o dítě. Má zvládnuté 
hygienické návyky, takže 

vydrží a počká, než přijde někdo domů. Jinak je 
skvělý. Přátelský je jak ke komu, muže si vybírá, ale 
ženy má většinou rád. Je to můj miláček. 

Má zajímavé jméno, řeknete 
nám, jak k němu přišel?
Moje první vydané CD se jme-
novalo Shining, takže jsem se 
rozhodla svého psa pojmenovat 
Shainy. Krásně to k němu sedí, 

on je takový béžový a úplně září, když se na něho 
podíváte, navíc je čistý a krásný. 

Zkoušeli jste spolu nějaký výcvik?
Vzhledem k tomu, že je můj pejsek čivava, žádný vý-
cvik neproběhl. Kdybych měla nějaké větší plemeno, 

Je skvělé mít psa,  

neumím si už představit 

život bez něho

Pobyt v posteli 

Shainy miluje
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určitě bych tomu čas věnovala a brala to mnohem 
vážněji. Chtěla jsem k sobě hlavně spřízněnou duši, 
někoho, s kým se mohu pomazlit. Občas mě poslech-
ne na povel pojď sem, k noze, někdy si i sedne, když 
mu řeknu, ale určitě nejsme ukázkový pár. Jediný 
člověk, ke kterému má respekt a který ho nemusí mít 
na vodítku, je můj táta. Ten zavelí a Shainy poslech-
ne. Takhle mě nebo moji mámu v životě neposlechl. 
Takže vlastně je vycvičený, ale jen na jednoho 

člověka. Já ho musím brát na vodítko, protože vyjíždí 
po psech – celé sídliště ho už zná a má přezdívku 
trhač Shainy. Takže když s ním jdu ven, už se normál-
ně stydím. (smích) Tátovi ale funguje i bez vodítka. 

Má nějaké oblíbené činnosti?
Rád si hraje – dokáže si hrát i s ponožkou. Také 
má rád žvýkací kostičky na čištění zubů. Bohužel 
nemám moc času si s ním hrát, ale snažíme se. 
Jinak velmi rád spí a odpočívá a samozřejmě papá. 
Největší radost má, když jsme s ním doma. Po 
příchodu nás vždy uvítá a vrtí ocáskem.

Říkáte, že rád jí. Na čem si nejvíc pochutná?
Má rád hranolky, ale vím, že by to psi neměli jíst, 
snažím se mu to až tak nedávat a raději mu doma 
vyvařujeme – snad zdravě. Také má rád sušené 
maso pro psy. Shainy má ale problém se zuby, 

musíme chodit každý rok na speciální čištění, které 
mu dělají v celkové narkóze. Navíc má paradentózu, 
takže už má asi devět zubů vytržených. Musím mu 
zuby čistit každý den. Je to těžké, jelikož nejí granule, 
které by ten zubní kámen dostaly dolů, a jí jen měk-
kou stravu, tak se mu ty zuby zanášejí. Granule sní, 
když se mu zalijí vodou. Máma mi vždy říká, abych 
ho nechala, že se to musí naučit jíst, a sama ho ne-
chá třeba celý den vyhladovět a on to potom sní. Mně 
je ho ale líto, já to nevydržím, takže třeba ráno vstanu 
a udělám mu kuře. Za těch šest let ale člověk nasbírá 
zkušenosti a teď už nedělám chyby, které jsem dělala 
třeba před rokem nebo před čtyřma.

Poměrně často cestujete, jak řešíte péči o psa? 
Berete ho s sebou?
Shainyho s sebou neberu. Jednak je mi líto ho vozit 
v autě, myslím, že to musí být pro toho psa hrozně 

Monika Bagárová 
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Shainy si sem tam užívá slávy 
společně se svou paničkou
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nepříjemné, a vím, že mu bude lépe doma, v klidu, 
kde když chce, tak se projde. Jednou jsem ho vzala 
s sebou na focení, protože nebyla jiná možnost, 
a jak je na mně závislý, tak stále lezl do záběru 
a nechtěl jít ode mě, vůbec neposeděl. Nakonec 
jsme tedy nafotili fotky i s ním. Při práci dokáže být 
otravný. Nevím, jestli je to tím, že je malý, nebo tím 
plemenem, ale občas je agresivní. Ne na všechny, 
ale občas na někoho vyjede. To je mi nepříjemné. 
Když někam jedu, hlídá ho moje máma. Já už 
bydlím sama, ale v mém novém bytě se mu nelíbí, 
takže když tam nejsem, je u mamky – tam je mu 
nejlépe. Jinak za mnou doma všude chodí, krok co 
krok. 

Splnil Shainy coby čivava vaše očekávání?
Ano, splnil. Chtěla jsem umazleného psa a mám ho. 
Jediné, co mi je líto, je to, že není tolik přátelský 
k cizím lidem. Není ale nebezpečný, protože i když 
kousne, tak to člověk téměř necítí, protože už má 
jen pár zubů. 

Spousta lidí má tendenci malé pejsky 
venku nosit. Jak je na tom Shainy? Má rád 
procházky?
Ano, on velmi rád chodí na procházky, tedy kromě 
zimy, to pak moc ven nemusí. Nebo když prší, tak 
ho ven také nedostanu. Někdy ho pustím z vodítka 

a pak spolu běháme. Chtěla bych se mu věnovat 
mnohem víc, aby nebyl tolik doma sám.

Používáte oblečky na zimu, nebo i nějaké jiné 
designové doplňky?
Měl psí obleček, ale on v tom chodí tak zvláštně 
bokem. (smích) To raději bude mrznout, nebo se 
rychle vyvenčí a jde domů. 

Takže žádné blyštivé šperky na obojku a podob
né věci?
Ne, to ne. I když bych mu chtěla koupit nějaký 
pěkný obojek s vodítkem. Ale rozhodně nejsem 
zastánkyně toho, že by to měl být nějaký luxus 
s diamanty a tak.

Jaký je váš společný život?
Je skvělé mít psa, neumím si už představit život 
bez něj. Současně je to velká zodpovědnost. Myslím 
si, že třeba u malých dětí, které začínají chodit do 
školy, je super toho psa mít, protože je naučí nějaké 
zodpovědnosti – je potřeba se o něj starat, krmit ho 
a chodit s ním ven. 

Dočetla jsem se, že máte i svou nadaci na 
pomoc psům – jak probíhalo její založení?
Přivedla mě k tomu láska ke psům. Cílem bylo, 
že jsem chtěla pomoci týraným psům, kteří jsou 

třeba v útulcích, ale i v dalších směrech, jako jsou 
třeba peníze na operace nebo krmivo pro psy. Je 
spousta lidí, kteří by chtěli pomoci, ale nevědí, kam 

ty peníze dát nebo kde pomoci, aby ty peníze šly 
opravdu tam, kam mají. Důležité je umět se v tom 
psím světě zorientovat a také si psa správně vybrat, 
aby člověk nenaletěl množitelům.

Kdybyste mohla, co byste změnila?
Doufám, že budu mít moc udělat toho dost, abych 
pomohla. Velmi se mě dotýká týrání psů. Chtěli 
bychom se podívat na množírny a řešit zákony, ale 
zatím do toho až tolik nevidím. Spolupracuji s or-
ganizací Animal Eyes, které chci být nápomocná. 
Chtěla bych, aby se lidé ke zvířatům chovali hezky. 
Ta zvířata za to nemohou, že je jim ubližováno, za 
to mohou jen lidé. Tomu bych chtěla zabránit. Na 
mých sociálních stránkách jsou veškeré informa-
ce. Mám tam i různé prokliky, takže by to všichni 
měli najít. 

Text: Marie Trauškeová
Foto: archiv Moniky Bagárové

Velmi se mě dotýká  

týrání psů

Monika Bagárová prozradila, 

že se o Shainyho stará 

jako o dítě


