
e dobré stanovit si nûjakou konkrét-
ní metu, abyste svou vysnûnou
v˘hru neminuli, aÏ jí dosáhnete. Pro

nûkoho bude dostateãn˘m úspûchem
v˘borné ocenûní na nûkolika v˘stavách,
nûkdo bude hledat, zda existuje i vy‰‰í
titul neÏ dejme tomu Svûtov˘ vítûz. Nûkdo
se spokojí s pfiíjemnû stráven˘m víken-
dem, bude rád, Ïe mu pes neutekl z kru-
hu, a pokud získá navrch barevnou stuÏ-
ku, taky dobfie. Vût‰ím snem pak b˘vá
splnûní ‰ampionátu ãi zisk nûjakého cen-
ného v˘stavního ocenûní, nefikuli tfieba
vítûzství v plemeni, ve skupinû FCI nebo
v Best in Show. VraÈme se z oblaãn˘ch
v˘‰in zpátky na zem. Nevím, jestli vám
pomÛÏe moje osobní zku‰enost, ale celá
léta se snaÏím o jedinou vûc a tu povaÏu-
ji za úspûch pokaÏdé. Tû‰í mû, kdyÏ se
moji psi pûknû a v pohodû pfiedvedou,
kdyÏ mají z vystavování radost. Jsem spo-
kojená, kdyÏ je na‰e spolupráce bez chy-
biãky a kdyÏ spolu odvedeme nejlep‰í
moÏn˘ v˘kon, na kter˘ se ostatním dobfie
dívá. V̆ hra pfiitom není podmínkou, pro-
toÏe je spousta v˘stav, kde i pouhé ocenû-
ní v˘born˘ je samo o sobû úspûchem. Sa-
mozfiejmû si h˘ãkám své tajné sny
a v poslední dobû si uvûdomuji, Ïe se mi
jich vût‰ina vyplnila, ani nevím jak. Îe by
pfiece jen bylo pfiání otcem my‰lenky?

A pak jsou tu je‰tû úspûchy naprosto ne-
ãekané, jeÏ vás dokonale zaskoãí, protoÏe
jste se na nû nikdy neodváÏili ani pomys-
let. Takové chvíle nelze nikdy zapome-
nout. Jistû se jich také doãkáte.

Koho mÛÏete potkat na v˘stavû?
Na v˘stavách uvidíte rÛzné skupiny vysta-
vovatelÛ. Proberme si jejich struãné cha-
rakteristiky s nezbytnou dávkou úsmûv-
ného nadhledu.
První a zároveÀ nejpoãetnûj‰í skupinou
jsou nad‰enci. Vût‰inou odmaliãka vûdí,
Ïe chtûjí mít psa a budou se mu vûnovat.
Jak˘m zpÛsobem, zda na cviãáku, v lovec-
k˘ch revírech, na dostihov˘ch drahách,
v nûjakém psím sportu nebo právû na

v˘stavách, to záleÏí na mnoha okolnos-
tech. Jejich pfiání mít psa se splní dfiíve ãi
pozdûji, ale stane se tak. B˘vají psÛm vûr-
ní mnoho let, ãasto cel˘ svÛj Ïivot, a v‰e,
co dûlají, je prostû baví. Stávají se z nich
majitelé, chovatelé a vystavovatelé, ktefií si
na svého vysnûného psa dokáÏou poãkat.
Nûkteré z nich potká úspû‰n˘ pes velmi
brzy, nûkteré aÏ po mnoha letech trpûlivé
snahy a ãekání a nûkteré bohuÏel nikdy.
Ve hfie je pfiíli‰ náhod a hry na ‰tûstí, neÏ
aby se dûní dalo nûjak zásadnû ovlivnit.
Nad‰enci s vytouÏen˘m psem b˘vají vdûã-
n˘mi vystavovateli na nesãetn˘ch v˘sta-
vách a ocenûní pfiijímají ãasto se slzami
v oãích, protoÏe dobfie vûdí, jaké ‰tûstí
právû proÏívají. Z tûch, ktefií na svého
favorita zatím ãekají, b˘vají oddaní diváci
a fanou‰ci, ktefií upfiímnû pomáhají a fan-
dí ‰Èastnûj‰ím. Ze jmenované skupiny po-
cházejí chovatelé, ktefií se starají o nejvût-
‰í pfiínos pro plemeno jako celek, a také
nûktefií skalní kynologové, o kter˘ch se
dfiíve ãi pozdûji doãtete v kynologick˘ch
ãasopisech. ¤ada z nich projde kynologic-
kou historií vefiejností nepov‰imnuta,
kynologie na nich ale de facto stojí i padá. 
Do druhé skupiny mÛÏeme zafiadit maji-
tele, ktefií si psa s prÛkazem pÛvodu kou-
pili po zralé úvaze a snaÏili se vybrat co
nejlep‰í ‰tûnû právû proto, aby s ním
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PŘEDVÁDÍME na výstavách 2.
Ráda bych vám pomohla k úspûchu pfii pfiedvádûní va‰eho psa na v˘stavách.
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Bearded kolie paní Volkové 
jako vítûz skupiny FCI na
mezinárodní v˘stavû v PortoroÏi

Jana
Vavrou‰ková
a její pudl
jako BIG 
v maìarském
Kecskemétu

Slovinská Ljubljana – BIS
vyhrála paní Neduchalová
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mohli jet soutûÏit. K pfiedvádûní psa pfii-
stupují stejnû zodpovûdnû jako k jeho
pofiízení, jejich svûfienec mívá k dispozici
v‰e, co by mít mûl, a oni sami se snaÏí, aby
byla jejich snaha nejen vidûna, ale také
náleÏitû ohodnocena. Pokud se neumístí
podle sv˘ch pfiedstav, b˘vají sice zklama-
ní, ale ne zase natolik, aby to pfií‰tû nezku-
sili znovu. Skupinu „Pravideln˘ch ná-
v‰tûvníkÛ“ pofiadatelé milují, protoÏe
tvofií nemalé procento úãastníkÛ v˘stavy
a tím i zaruãen˘ zisk.
Dále potkáte majitele, ktefií si pfies psa
potfiebují nûco dokázat nebo dodat. Chy-
bí jim moÏná sebevûdomí, dÛleÏitost,
místo ve spoleãnosti, pozornost druh˘ch,
pocit v˘jimeãnosti, uÏiteãnosti a tak dále.
Jednodu‰e potfiebují naplnit své ego tím,
ãeho se jim v bûÏném Ïivotû nedostává.
Na první pohled mohou vypadat docela
angaÏovanû, ale pfii podrobnûj‰ím pozo-
rování se jejich osobní nenaplnûná potfie-
ba nûkde objeví. Aãkoliv ãasto prohla‰ují,
Ïe je pro nû pes na prvním místû, brzy je
nachytáte na ‰vestkách právû tím, kdyÏ
budete peãlivû pozorovat jejich vztah ke
psÛm. Tu je nechají bûhat na volno po
v˘stavi‰ti, jindy proleÏet dlouhé hodiny
v kleci, ãasto je zapomenou vyvenãit.
Jsou-li zaujatí sami sebou a sv˘m problé-
mem, nezajímá je, co jejich pes dûlá,
pfiednostnû se vûnují okolí a spoleãnosti,
nikoliv pfiípravû a pfiedvedení psa.
Absolvují sice fiadu v˘stav, mohou b˘t
nûkdy aÏ pfiekvapivû úspû‰ní, ale ve sku-
teãnosti je vystavování psÛ nebaví, pro-
toÏe smyslem úãasti na v˘stavách jsou
oni sami a jejich vlastní ego.
Skupinu ãtvrtou tvofií majitelé, ktefií se
sv˘m psem ãi fenkou pfiijeli splnit pod-
mínku chovnosti v podobû stanoveného
v˘stavního ocenûní. V̆ stavu berou jako v˘-

let spojen˘ se zábavou, coÏ jim ke ‰tûstí sta-
ãí, a styl vystavování pojmou v duchu v˘ro-
ku: „No kdyÏ se to musí, co nadûláme...“  Tu
a tam se ale mezi nimi objeví nûkdo, kdo se
chytí drápkem a koho za nûjak˘ ãas potká-
me ve skupinû v˘stavních nad‰encÛ.
Pracovnû bych skupinu nazvala „K jedno-
rázovému pouÏití“.
Za speciální skupinu lze povaÏovat velko-
chovatele, i kdyÏ tohle slovo pouÏívám
velmi nerada, a majitele v˘raznû vût‰ího
poãtu plemen i jedincÛ. Potkáváte-li je
ãasto na v˘stavách, kde pfiedvádûjí své svû-
fience a odchovy na vysoké úrovni, mÛÏe-
te se spolehnout na to, Ïe bez zapálení
pro vûc by se jednodu‰e neobe‰li. Jejich
úãinkování ve v˘stavním kruhu se stran
odvedené práce rovná profesionálÛm.
Pravidelnû vystavovat vût‰í poãet psÛ je

skutek hodn˘ obdivu, neboÈ to stojí
spoustu dfiiny a odfiíkání. 

Cena za úspûch
Vystavovatelé by se samozfiejmû dali dûlit
i dále, ale to uÏ nechám na va‰í fantazii.
Na srdci mám ale je‰tû nûco jiného. NeÏ se
vydáte do svûta v˘stav a neÏ zaãnete sbírat
první medaile a poháry, mûli byste si pfie-
dem pfiipomenout v‰eobecnû znám˘ fakt,
Ïe úspûch se v âechách neodpou‰tí.
A neznám nikoho opravdu úspû‰ného,
koho by alespoÀ mal˘ projev tohoto úslo-
ví nezasáhl. MoÏná vám projde pár prv-
ních vítûzství. MoÏná si va‰i soupefii
budou cel˘ rok fiíkat, Ïe se vám dafií jen
náhodou a Ïe uÏ to zaruãenû skonãí. Ale
jakmile se stane vá‰ úspûch dlouhodobûj-
‰ím,  jakmile se vám podafií vyhrávat víc,
neÏ bûÏná ãeská nátura unese, ãekají vás
perné chvíle, o kter˘ch by vám nesãetní
majitelé a chovatelé vítûzn˘ch psÛ mohli
barvitû vyprávût. AÏ zabrousíte na v˘stavy,
nastraÏte u‰i kolem v˘stavních kruhÛ
a brzy zjistíte, kdo je kde úspû‰n˘. Jeho
pes totiÏ bude shledán pfií‰ern˘m, atypic-
k˘m, bude mít tolik vad, kolik si jich doká-
Ïete vymyslet, a bude o nûm kolovat mno-
ho zaruãenû „pravdiv˘ch“ zpráv, jedna
hor‰í neÏ druhá. A pokud se náhodou
nedá nic moc vytknout pfiímo vítûzícímu
psovi ãi fenû, pak u jeho rodiãÛ, prarodi-
ãÛ nebo potomkÛ to vyjde zcela jistû.
V závislosti na mífie úspûchu pfiijde na
fiadu i majitel psa. Ten je v lidovém vyprá-
vûní vyobrazován jako bezcharakterní
a nemorální osoba, která neváhá pro
úspûch utrácet neperspektivní ‰tûÀata,
zbavovat se neproduktivních fen a star-
‰ích psÛ. V dal‰ím kole je z majitele
odporn˘ lháfi a velmi brzy se roz‰ífií infor-
mace, Ïe i krade, nejãastûji majetek chova-
telského klubu. Originalitu uÏ zcela
postrádají pravidelné v˘kfiiky o podpláce-
ní rozhodãích, zaplacení v˘sledku a zaji‰-
tûní si vítûzství díky kontaktÛm s tím kte-
r˘m posuzovatelem. Jsou snad stejnû
staré jako v˘stavy samy. Pokud je úspûch
dané osoby pro okolí k nesnesen , není
k vylouãení z chovatelského klubu nikdy
daleko. Kromû pomluv ústního charakte-
ru je nov˘m fenoménem Internet, pfii-
ãemÏ nejvdûãnûj‰ím prostorem jsou ano-
nymní diskusní fóra. Stejnû jako se
celebrity neubrání v˘myslÛm bulvárních
plátkÛ, není moÏné zabránit tûm, ktefií
nevûdí co dûlat s voln˘m ãasem, aby ‰ífiili
pomluvy a lÏi. MÛj dûdeãek by na to fiekl:
„Dejte jim lopatu a krumpáã, oni je ti rou-
pi rychle pfiejdou.“ Z jeho slov si vezmeme
pfiíklad a pfií‰tû se budeme vûnovat vyba-
vení a potfiebám pro vystavování psÛ.

ing. Libu‰e Brychtová
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·eltie si v˘stavu
uÏívá, ale jak ji
proÏívá majitelka?

Ani se mi nesnilo
o tom, Ïe

chovatelská skupina
z Haliparku

nûkolikrát vyhraje
na zahraniãních

v˘stavách
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