
edávno mi volala nad‰ená známá,
Ïe pr˘ jejich portugalská buldoãka
je ‰ampionem uÏ i Rumunska!

PoloÏil jsem telefon a nahlas zapfiem˘‰lel:
„tak Amálka uÏ je ‰ampion Rumunska…“
Kolega mnû poloÏil neãekan˘, ale logick˘
dotaz: „A kolik takov˘ch portugalsk˘ch
buldoãkÛ v Rumunsku vlastnû je?“ „No
samozfiejmû Ïádn˘!“ odpovídám s drtivou
pfievahou. Jak se mû mÛÏe ptát na tako-
vou samozfiejmost… i kdyÏ najednou si
s hrÛzou uvûdomuji, Ïe budu muset kole-
govi nûjak vysvûtlit tu záleÏitost s psími
‰ampiony, jinak si bude myslet, Ïe jsem se
doãista zbláznil. Jak ale vysvûtlit ‰ílen˘
systém tfiíd mlad˘ch, otevfien˘ch, pracov-
ních, mezitfiíd, v˘born˘ch, velmi dobr˘ch,
CACÛ a rezervních CACIBÛ, aby na to
nepadla polovina pracovního dne? Nic
naplat, jsem nucen uÏít podobenství…
Pfiedstavte si chlapeãka s maminkou na
nákupu kdesi v hypermarketu pfied regá-
lem  plastov˘ch figurek jak˘chsi bojovní-
kÛ. Dítû náhle postihne touha takovou
figurku mít. Nastává fáze pfiesvûdãování:
„Maminko kup mi toho bojovníka. Ke
kaÏdému bojovníkovi totiÏ dostanu kar-
tiãku. AÏ budu mít hodnû kartiãek, po‰lu
je do centra bojovníkÛ a oni mi po‰lou
velkou kartiãku. KdyÏ budu mít velkou
kartiãku, bude‰ mi moct koupit velkého

zlatého bojovníka. A tak maminka s chla-
peãkem cestuje po hypermarketech, ku-
puje bojovníky s kartiãkami, aÏ jednoho
slavného dne chlapeãek získá figurku vel-
kého bojovníka. Nevkusn˘, bezcenn˘, ale
velmi leskl˘ kousek plastu.
V̆ stavy psÛ fungují obdobnû. Jen místo
plastov˘ch figurek si kupujeme za nema-
l˘ vstupní poplatek posudek na svého
psa. Papír, kde se nedoãteme dvû, nûkdy
dokonce i tfii vûty o tom, jak ná‰ pes vypa-
dá, ale jak se líbí, ãi nelíbí rozhodãímu.
Na nûkter˘ch v˘stavách to jiÏ nejsou ani
ty tfii vûty. Rozhodãí pouze za‰krtne
v jakémsi pfiedti‰tûném dotazníku vlast-
nosti na‰eho budoucího ‰ampiona. K to-
mu obdrÏíme nûkolik centimetrÛ stuÏky,
a pokud to dobfie dopadne, tak i vysnû-
nou kartiãku. KdyÏ to nedopadne, zapla-
tíme si jinou v˘stavu, kde bude jin˘ roz-
hodãí, a ono to nakonec samozfiejmû
dopadne. Je v‰ak nutné zaplatit si (nebo
svému psu?) co nejvíc v˘stav. Kynologové
pro to mají roztomil˘ v˘raz – kartiãky,
tedy ‰ampionát, se dají „ujezdit“. Nejlépe
v zemích, kde se na‰e plemeno prakticky
nevyskytuje. Zato poãet vypsan˘ch tfiíd je
ve v‰ech zemích stejn˘ a vítûzství v tako-
vé tfiídû znamená zisk kartiãky, byÈ by tam
byla na‰e Amálka sama, nebo v úÏasné
konkurenci 2 aÏ 3 dal‰ích psÛ. Pfiede-

psan˘ poãet kartiãek po‰leme na pfiíslu‰-
nou adresu a zakoupíme si papír o tom,
Ïe máme doma ‰ampiona. Pfiátele, známé,
i tfieba majitele pejskÛ z útulku potom
mÛÏeme ohromovat nejen zarámovan˘m
potvrzením, ale mnoÏstvím rÛzn˘ch ce-
tek, stuÏek, medailí a pohárÛ. Mimocho-
dem, my ‰Èastní, co ty poháry jiÏ máme
doma, uÏ to víme. Jsou nevkusné, plasto-
vé, ale velmi, velmi lesklé…
Proã jezdíme na v˘stavy psÛ?
„Na‰e fenka Amálka se pfiece na v˘stavy
tû‰í, ráda se pfiedvádí a miluje potlesk…“
Jistû, nûkterá plemena psÛ, napfiíklad
pudlové, jsou ráda stfiedem pozornosti.
Ranní vstávání v‰ak nedûlá dobfie lidem
ani psÛm. Neznám psího ‰ampiona, kter˘
by vyhledával s nad‰ením nekoneãné ãe-
sání, koupání a dlouhé cestování. Myslím,
Ïe prohnat sousedovu koãku a v nûãem
„zajímavém“ se vyválet vydá za deset v˘-
stav, byÈ mezinárodních…
„Tû‰ím se na atmosféru v˘stav, na pfiátele,
co chovají stejné plemeno jako já…“
Samozfiejmû, v˘stavy mají svoji atmosfé-
ru. Nûkdy by se doslova dala krájet, jak je
hustá. Také je zvlá‰tní, Ïe chov stejného
plemene nefunguje jako spoleãn˘ jme-
novatel. Naopak. V kaÏdém spoleãenství,
pozdûji chovatelském klubu, se zaãnou
vytváfiet skupinky, které se po urãité
dobû zaãnou nenávidût natolik, Ïe se
potom snaÏí radûji vytváfiet vlastní kluby.
Tak se stane, Ïe jediné plemeno má tfieba
aÏ tfii chovatelské kluby, které spolu jen
tûÏko komunikují. MnoÏství závisti,
nesná‰enlivosti a zloby na jeden ãtvereã-
ní metr se tak pfii v˘stavách psÛ vymyká
v‰em pfiírodním zákonÛm. 
„Koneãnû se dozvím z úst odborníka, jak
krásného psa mám, a posudek pomÛÏe
pfii fie‰ení dal‰ích chovatelsk˘ch otázek,
jako je tfieba v˘bûr krycího psa…“
MnoÏství psích titulÛ ‰ampionÛ a inter-
‰ampionÛ uveden˘ch v rodokmenu má
prakticky nulovou vypovídací hodnotu.
„Ujezdit“ se dá témûfi v‰e. Otázkou je jen
mnoÏství penûz, které mohu, nebo jsem
ochoten investovat do v˘stavních poplat-
kÛ a cestovného. Na jednoho jediného
psa mohu mít zároveÀ to nejhor‰í i nej-
lep‰í ocenûní v rozmezí nûkolika dnÛ ãi
dokonce hodin. Posuzování rozhodãího
je velmi subjektivní záleÏitost. Kromû
toho rozhodãí se rekrutují z fiad dlouho-
let˘ch chovatelÛ, ktefií se navzájem léta
znají. Dojemné je tfieba pozorovat
v nûkter˘ch balkánsk˘ch zemích zaãátek
posuzování. Rozhodãí uvidí nastoupit
do kruhu se psy své dobré známé, se kte-
r˘mi se samozfiejmû musí pozdravit.
Dochází k boufilivému objímání, hluãné-
mu líbání… Standard (pfiedepsané vlast-
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Nevkusn˘, bezcenn˘, ale velmi leskl˘ kousek plastu…

Výstava psů… ano, či raději ne?

N

Kolega na pracovi‰ti si pofiídil svého prvního psa. 
Vlastnû fenku. ZÛstala odloÏená k˘msi v útulku, odkud si 
ji pfiivedl. Pracovi‰tû je to ale malé, takÏe moje „odborné“
kynologické telefonáty vût‰inou kolega musí vyslechnout.
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nosti psa) b˘vá formulován velmi volnû,
a tak zb˘vá mnoho prostoru pro vkus
i mnohdy osobité názory rozhodãího. Co
jeden posuzovatel preferuje, druh˘ doká-
Ïe vidût jako vadu.
„V̆ stava psÛ je ov‰em úÏasná spoleãen-
ská událost… poznávám tak cizí mûsta
a zemû…“
Ano, v˘stava psÛ je prÛseãíkem nûkolika
rÛzn˘ch svûtÛ. Nûktefií majitelé sluÏeb-
ních plemen se na v˘stavu dostaví v oble-
ãení, jako by mûla b˘t odpoledne vyhlá‰e-
na v‰eobecná mobilizace. Jiní se tváfií,
jako by si právû odskoãili ze cviãáku, kde
postaãí tepláková souprava vietnamské-
ho stfiihu. Mezi tím potkáváme lesnické
uniformy a nakonec i kost˘mky, za které
by se nemusela stydût ani lady Thatche-
rová. To v‰e v nedÛstojném uprá‰eném
prostfiedí sportovních stadionÛ ãi prÛmy-
slov˘ch v˘stavi‰È, která b˘vají umístûna
na nevzhledn˘ch perifériích mûst, takÏe
o nûjaké poznávací turistice vût‰inou
nemÛÏe b˘t ani fieã.
„V˘stavy psÛ jsou úÏasné hobby. Svût,
kam utíkám pfied protivn˘m ‰éfem,
danûmi a dal‰ími nepfiíjemnostmi kaÏ-
dodenního Ïivota…“
Ano, v˘stavy psÛ jsou mal˘, do sebe uza-
vfien˘ svût, podobnû jako tfieba automo-
bilová formule 1. Jde ale o vûrn˘, i kdyÏ
zmen‰en˘ obraz celé spoleãnosti. MÛÏe-

me zde potkat lidi srdeãné, ryzí a charak-
terní, stejnû tak zakomplexované du‰e
s absencí charakteru i morálky. Lidiãky
drÏící se pfii zdi i veliké showmany. A sa-
mozfiejmû také zástup v Ïivotû neúspû‰-
n˘ch, touÏících po uznání a realizaci. Ti se
nûkdy s velik˘m potû‰ením zmocÀují
funkcí v chovatelsk˘ch organizacích, kde
vám otráví Ïivot stejnû jako nepfiíjemn˘
‰éf ãi úfiedník, pfied kter˘m utíkáte do
svûta hobby. Nevûfiíte? Mal˘ pfiíklad za

v‰echny. Proã jsem na‰eho fiktivního pej-
ska nazval tfieba Amálka? V‰imnûte si
v jakémkoliv v˘stavním katalogu, Ïe jmé-
no vût‰iny pfiihlá‰en˘ch psÛ zaãíná pís-
menem „A“. Doporuãuje se, aby kaÏdá
chovatelská stanice pojmenovala první
‰tûÀata jmény od „A“. Pfiitom neexistuje
zákon, kter˘ by toto chovateli pfiikazoval.
Va‰e první ‰tûÀátka se mohou jmenovat
tfieba Xaver a Xénie. Pokud se ov‰em
nenajde ctiÏádostiv˘ funkcionáfi – milov-
ník pofiádku. Jedin˘ zákon, kter˘ zde pla-
tí, je nepfiímá úmûra. âím men‰í chova-
telsk˘ klub (tfieba jen 200 du‰í), tím vût‰í
a dÛleÏitûj‰í se cítí b˘t jeho pfiedseda, ãi
dokonce prezident. A ãím men‰í funkcio-
náfi, tím vût‰í pitomosti obyãejnû prosa-
zuje… Samozfiejmû v tom psím – v˘stav-
ním svûtû. V tom opravdovém svûtû
takoví lidé neprosadí obyãejnû nic ani ve
vlastní domácnosti…
MÛÏete ve v˘stavním kruhu potkat roz-
hodãího, kter˘ vás na první v˘stavû doká-
Ïe jako zaãáteãníka naprosto znemoÏnit,
znechutit. Jednou a provÏdy. Anebo
osobnost, opravdového rozhodãího, kte-
r˘ se bude chovat zdvofiile k vám i va‰e-
mu psímu kamarádovi. V̆ stavu si tak
mÛÏete proÏít jako mal˘ svátek. BohuÏel
poplatek za posudek obou typÛ rozhod-
ãích bude samozfiejmû totoÏn˘…

Jan ·imeãek
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