
minulému dílu o oblékání bych na
základû sv˘ch zku‰eností ráda pfii-
dala je‰tû jednu kapitolu o speciál-

ních pfiíleÏitostech. Mám na mysli v˘stavy
v˘jimeãného charakteru, jako jsou svûto-
vé a evropské, v˘stavy ‰ampionÛ v rÛz-
n˘ch zemích, Crufts v Anglii, Westmin-
ster v Americe a novû tfieba Eukanuba
World Challenge v Kalifornii. Zdají se
vám nedosaÏitelné? Nenechte se m˘lit
sv˘m prvním pocitem. I já jsem mnoho
let vzhlíÏela k úãastníkÛm podobn˘ch
v˘stav s nezmûrn˘m obdivem a fiíkala si:
„KéÏ bych se tam jednou dostala!“ No
vidíte, staãí si jen nûco hodnû pfiát. Dnes
mám doma dva drÏitele titulu ·ampion
‰ampionÛ, tfii tituly Svûtov˘ch vítûzÛ
vãetnû jednoho z JiÏní Ameriky, tfii
Evropské vítûze i bodované umístûní na
Crufts. Pfiitom je‰tû pfied sedmi roky bych
to povaÏovala za zhola nemoÏné. Zb˘vá
mi tedy uÏ jen cesta do USA… 

Nev‰ední v˘stavy
Evropské a svûtové v˘stavy se hodnû li‰í
úrovní podle toho, kde se konají. V evrop-
sk˘ch zemích, a zvlá‰tû tûch stfiedoevrop-
sk˘ch, vás asi nic moc nezaskoãí. Do kru-
hu se obléknete podobnû jako na
mezinárodní v˘stavu, ale je dobré pfiitom
zohlednit, odkud pochází rozhodãí, kter˘
vás bude posuzovat. Ameriãan má v oku

zcela profesionální obleãení i vystavová-
ní, coÏ pro muÏe znamená oblek a pro
Ïeny kost˘m doplnûn˘ ponejvíce krat‰í
sukní. Luxusnûj‰í provedení odûvu ho
nepfiekvapí. Naopak, jistû ho rád akceptu-
je. Angliãané jsou zdrÏenlivûj‰í. Chybu
neudûláte s usedlej‰ími barvami a stan-
dardními stfiihy. Hlavnû Ïádné podpatky
a extrémní barevné v˘stfielky! Kulti-
vovan˘ profesionální vzhled je obvykl˘
i v Japonsku, Thajsku, Africe a seversk˘ch
státech Evropy. Evrop‰tí rozhodãí jsou
zvyklí na rozmanitost, které se hranice
nekladou, ãímÏ máte pfii v˘bûru odûvu
volnou ruku. V̆ stavy ‰ampionÛ jsou zále-
Ïitostí posledních jedenácti let a v rÛz-

n˘ch variacích se postupnû ‰ífií Evropou.
V zemích nám blízk˘ch má tato soutûÏ
vysokou úroveÀ na Slovensku, kam do
finále patfií slavnostní obleãení na hrani-
ci veãerní róby u Ïen a tmav˘ oblek ãi je‰-
tû lépe smoking pro pány. V Polsku
a Maìarsku se soutûÏící pfievlékají do
finálového odûvu, pokud získají BOB
nebo pokud se pfiedvedou v nûkteré
z veãerních finálov˘ch soutûÏí. Jinak volí
luxusnûj‰í obleãení víceménû standardní-
ho typu. Vysoce spoleãenskou úroveÀ má
‰ampionská soutûÏ napfiíklad i ve Finsku.
Jakou laÈku budeme mít u nás, záleÏí na
nás v‰ech. Vydáte-li se do Anglie na
Crufts, poãítejte do v˘stavního kruhu spí-
‰e s konzervativním vzhledem. Mû osob-
nû pfiekvapuje, jak málo Angliãané vysta-
vují v barevnûj‰ím obleãení. Spí‰e uvidíte
odstíny ‰edé, hnûdé a ãerné a jen tu a tam
vzhled kruhu oÏiví zahraniãní úãastníci.
Tfieba se díky nim v˘stavy v Anglii po-
stupnû rozzáfií. Jinak je tomu ale ve finá-
lov˘ch soutûÏích, kde barevné kost˘my
a u pánÛ pûkné obleky slaví úspûch, pro-
toÏe v‰echna klání pfiená‰í televize BBC.
Pokud máte v Anglii alespoÀ teoretickou
‰anci získat titul BOB, mûjte s sebou
v zásobû finálové obleãení, abyste nebyli
zaskoãení. Mekkou atraktivního oblékání
je Amerika a její prestiÏní v˘stavy. Tady se
finálové soutûÏe odehrávají v duchu
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opravdové show, ãemuÏ odpovídají bl˘s-
kavé ‰aty, halenky, kalhoty, nev‰ední bar-
vy ko‰il u muÏÛ, smokingy s lakovkami
a v˘razné veãerní líãení u Ïen. Mnohé
dámy rozhodãí byste si tu v nádhern˘ch
‰atech klidnû spletli s modelkami z luxus-
ních magazínÛ. Chcete-li se pfiiuãit pfiímo
u zdroje, podívejte se na stránky 
www.westminsterkennelclub.org/ na
jejich v˘stavu nebo www.akc.org na akci
AKC/Eukanuba National Championship.
Videa ze soutûÏí jsou velk˘m záÏitkem.
VzpomeÀte si na moje doporuãení a uãte
se od nejlep‰ích!

Chování vystavovatelÛ 
Souãástí v‰eho, co se na v˘stavû dûje, je
i chování vystavovatelÛ. Zatímco pravidla
pro rozhodãí upravuje v˘stiÏnû v˘stavní
fiád FCI i âMKU, vystavovatelé najdou
svá práva a povinnosti pfieváÏnû ve
v˘stavním fiádu âMKU. Mezi nimi nás
bude zajímat odstavec, kter˘ uvádí, Ïe
vystavovatel má povinnost nenaru‰it
sv˘ch chováním a nevhodn˘m jednáním
prÛbûh v˘stavy. Souhrnn˘ etick˘ kodex
vystavovatelÛ u nás chybí, ale není pro-
blém zaskoãit si pro nápady k profesio-
nálÛm. Zfiejmû se shodneme na tom, Ïe
správn˘ vystavovatel by mûl znát znûní
v˘stavních fiádÛ, propozic v˘stavy a usta-
novení uveden˘ch v katalogu. Jejich znû-
ním by se mûl fiídit podle svého nejlep‰í-
ho vûdomí a svûdomí. VÏdy by se mûl
chovat slu‰nû, ideálnû tak, aby sv˘m
vystupováním dosahoval kvalit profesio-
nála. Mûl by b˘t zdvofiil˘ a ve v˘stavním
kruhu by se mûl chovat sportovnû bez
ohledu na dosaÏen˘ v˘sledek. Mûl by se
zdrÏet vefiejn˘ch pfiipomínek nebo nadá-
vek k jakémukoliv rozhodnutí rozhodãí-

ho. Nemûl by kritizovat zpÛsob pfiedvá-
dûní ostatních vystavovatelÛ a pomlouvat
kvalitu pfiedvádûn˘ch psÛ. Naopak by
mûl sv˘m chováním podporovat dobré
vztahy mezi vystavovateli, chovateli
a majiteli. KaÏd˘ vystavovatel by se mûl
snaÏit o stálé zdokonalování svého hand-
lerského umûní, mûl by si doplÀovat
potfiebné vûdomosti a snaÏit se získat co
nejvíce zku‰eností. Pfiedvádûn˘m psÛm
by mûl poskytnout maximum odpovídají-
cí péãe, vlídného zacházení a pozornosti.
Asi namítnete, Ïe nejsme v Americe a Ïe
ani tam to není v praxi nijak rÛÏové.
Souhlasím s vámi v obou bodech, ale…
Pokud se mezi profesionálními handlery
dûje nûco, co by se dít nemûlo, ãímÏ mys-
lím rivalitu, závist a naschvály, vût‰inou
to nepoznáte ve v˘stavním kruhu nebo
kolem nûj. Nikdo nechce riskovat ztrátu
dobré povûsti u rozhodãích nebo u sv˘ch
klientÛ. Handlefii si to vyfiídí nûkde za vût-
rem a nakonec je spojí dÛvod, pro kter˘
svou práci dûlají. Peníze, v˘dûlek a obÏiva.
V krajích ãesk˘ch je v sázce jen povûst
toho, kdo se nevhodnû chová. Dovolím si
‰Èouchnout do vosího hnízda sv˘m názo-
rem. V posledních letech mám za to, Ïe
po vzoru akãních televizních filmÛ je
u nás nudná kaÏdá v˘stava, kde se nesta-
ne alespoÀ v jednom v kruhu pozdviÏení,
díky kterému je o ãem mluvit. Obvykle
ho vyvolá nûkterá z nechvalnû znám˘ch
osob, z jejichÏ jmen mají hrÛzu pofiada-
telé i rozhodãí. Ke smÛle nás v‰ech se
zdá jednodu‰‰í takov˘m drahou‰kÛm
ustoupit, neÏ je z v˘stavy vykázat. Do ráz-
ného fie‰ení se, z obav pfied moÏn˘mi

následky, nikomu pfiíli‰ nechce. A pfiitom
by staãilo tak málo! Dokladem budiÏ
scénka, kterou jsem zaÏila na zahraniãní
v˘stavû. Posuzoval renomovan˘ zahra-
niãní rozhodãí, v kruhu mezi vystavova-
teli stál profesionál doprovázen˘ povûstí
o temperamentní povaze. Jeho pes byl
posouzen, ocenûn známkou a rozhodãí
poslal handlera jasn˘m gestem na konec
fiady vystavovatelÛ. JenomÏe známka zjev-
nû neodpovídala pfiedstavû handlera, kte-
r˘ rafnul psa do náruãe a s hlasit˘mi pro-
jevy nespokojenosti ma‰íroval z kruhu
ven. Posuzovatel zachoval chladnou hla-
vu, zastoupil mu cestu a znovu ho odká-
zal na urãené místo, neboÈ posuzování
tfiídy je‰tû neskonãilo. Agresivní protesty
byly zbyteãné a hlavnû je rozhodãí ukon-
ãil krátk˘m dÛrazn˘m pfiipomenutím
skuteãnosti, Ïe je to on, kdo rozhoduje
o prÛbûhu posuzování. Pes skonãil za-
slouÏenû na tfietím místû s ocenûním vel-
mi dobr˘ a kverulantsky naladûn˘ hand-
ler se pokusil s posuzovatelem o v˘sledku
je‰tû diskutovat. Jsou vûci, které se oprav-
du nemají zkou‰et. Rozhodãí se pfied
dotûrn˘m vystavovatelem narovnal, vyu-
Ïil svou pfiirozenou autoritu a klidn˘m,
leã zcela nekompromisním zpÛsobem
nejen zarazil jeho proslov, ale vykázal ho
z kruhu tak, Ïe dotyãn˘ bez zaváhání
poslechl. Vzápûtí se posuzovatel znovu

promûnil v milého a laskavého pána. Do-
dám jen, Ïe po v˘stavû si oba muÏi vyfií-
kali, co bylo tfieba, protoÏe se znají léta
a potkávají se témûfi kaÏd˘ víkend po celé
Evropû. Ujasnili si své pozice a handlero-
vi snad na chvíli vychladla hlava. Z toho
plyne pouãení, Ïe vystavovatelé by se mûli
za v‰ech okolností chovat slu‰nû, neb
proti rozhodnutí rozhodãího není odvo-
lání, a posuzovatelé by se nemûli bát vyu-
Ïít v kruhu svou autoritu tam, kde je to
tfieba. Pfieji nám v‰em, abychom se setká-
vali jen s pfiíjemn˘mi vystavovateli, na
které budeme rádi vzpomínat.

Libu‰e Brychtová, www.nahaci.cz
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