
istû, dûti mívají v rámci
oficiálních v˘stav moÏ-
nost pfiedvést své psy

v soutûÏích Junior handling
a nikdo jim nebrání v úãasti
ani na hlavních soutûÏích. Ty
jsou v‰ak urãeny pfiedev‰ím
zku‰en˘m mlad˘m vystavova-
telÛm, ãasto pocházejícím
z chovatelsk˘ch rodin, ktefií uÏ
dobfie vûdí, jak to na podob-
n˘ch akcích chodí. Jak v‰ak

pfiitáhnout k v˘stavnímu dûní
a k hlub‰ímu zájmu o psy
vÛbec ostatní dûti? Je dobfie,
Ïe si tuto otázku poloÏili i na
âeskomoravské kynologické
unii, a je dvojnásob dobfie, Ïe
tamní komise pro práci s mlá-
deÏí na ni dokázala nalézt
odpovûì a dobr˘ nápad pfie-
mûnit v ãin.
„Jsme si vûdomi toho, Ïe na
bûÏn˘ch v˘stavách si dûti
nûkdy mohou pfiipadat tro-
chu odstrãené. Proto jsme se
rozhodli uspofiádat v˘stavu
jen pro nû a jejich psy. 
A kdyÏ nûkdo psa nemá, ale
pfiesto by se chtûl zúãastnit?
Tak mu ho pÛjãíme!“ fiekl
nám fieditel v˘stavy, jinak
znám˘ rozhodãí a chovatel
pan Otakar Vondrou‰. 

JAK VYSTAVOVAT
(A BAVIT SE)
V krásném v˘stavním areálu
v Mladé Boleslavi se druhou
záfiijovou nedûli toãilo v‰ech-
no v˘hradnû kolem dûtí a je-
jich psÛ. V jednom kruhu
soutûÏili zku‰enûj‰í mladí vy-
stavovatelé, druh˘ byl urãen
pro ty, ktefií se ve v˘stavním
ringu se sv˘m psem ocitli
vÛbec poprvé. Ne‰lo ani tak
o to vyhrát, ale spí‰e získat
první zku‰enosti, nechat si
poradit odborn˘mi rozhodãí-
mi a na vlastní kÛÏi se pfie-
svûdãit, Ïe vystavování mÛÏe

b˘t velká zábava – ale také
pofiádná dfiina.
Ale nejen vystavováním Ïiv je
kynolog. Základem jsou pot-
fiebné znalosti o psech. Na nû-
kolika stanovi‰tích dûti pfie-
zku‰ovali zku‰ení rozhodãí
a chovatelé a také s nimi dis-
kutovali o v‰em, co mladé ky-
nology zajímá. Demonstraci
jednotliv˘ch plemen pfiedvá-
dûl na konkrétních psech vãet-
nû jejich pfiedností a vad se
zápalem sobû vlastním pfiímo
„na place“ znám˘ rozhodãí
Karel Hofiák. V hale pod stfie-
chou dûti také malovaly, uka-
zovaly své masky a navazovaly
první kontakty se svûtem ofi-
ciální kynologie i mezi sebou
navzájem. 
O pfiestávce mezi posuzová-
ním (a de‰Èov˘mi pfieháÀka-
mi) v‰ichni dût‰tí soutûÏící
svornû vyrazili ven, aby si na
vzornû pfiipraven˘ch pfiekáÏ-
kách pod dohledem instruk-
torÛ vyzkou‰eli agility. Bylo
zábavné pozorovat, jak se
o pfiekonání pfiekáÏek za mo-
hutné podpory mlad˘ch ma-
jitelÛ bok po boku snaÏí irsk˘
vlkodav a ãivava, anglick˘ ba-
set a grejhaund. V‰e probíha-
lo v klidu a míru, dûti mûly
své psy pfiekvapivû dobfie
zvládnuté.

NENUDÍME SE!
Tereza Dvofiáková s irsk˘m vl-
kodavem Huckleberry Finem
není ve vystavování Ïádn˘m
nováãkem. Pfies své mládí (14
let) patfií jiÏ ke zku‰en˘m
vystavovatelÛm, a tak nejvût-
‰ího ze psÛ pfiedvádûla s pro-

fesionální suverenitou. Zají-
malo nás, zda to není vÛãi os-
tatním trochu hendikep, kdyÏ
men‰í kfiehká dívka pfiedvádí
tak velkého psa. 
„Pokud by nebyl dobfie vycho-
van˘ a vycviãen˘, pak urãitû.
To by za ním pfii jeho síle vlál
jako prapor kaÏd˘, nejenom
dítû. Ale mÛj Huck takové pro-
blémy nedûlá, je to klidn˘, vy-
rovnan˘ pes. Navíc ho odma-
liãka cviãím. SloÏila jsem
s ním zkou‰ky ZOP i ZZP, pra-
videlnû chodíme na cviãi‰tû,

jezdili jsme i na dostihy. Ne-
nudíme se...“
A o to právû ‰lo: ukázat v‰em
dûtem, Ïe se sv˘m psem, aÈ uÏ
je jak˘koliv, se nemusí nudit,
Ïe s ním spoleãnû mohou pod-
nikat spoustu nejrÛznûj‰ích
aktivit a Ïe je pfii tom dospûlí
kynologové rádi podpofií. 
Myslím, Ïe Ïádné z dûtí, které
do Boleslavi váÏilo cestu,
nelitovalo, a to nikoliv jen
kvÛli vûcn˘m cenám, které
bylo moÏno získat. Vûfime, Ïe
leto‰ní „nult˘“ roãník bude
mít pokraãování a Ïe se ho
v dal‰ích letech zúãastní je‰tû
vût‰í poãet mlad˘ch. MoÏná
by tomu napomohlo zmírnû-
ní v˘stavních podmínek, kte-
ré pfiipou‰tûly úãast dûtí jen
se psy s prÛkazem pÛvodu.
Ne kaÏdé dítû touÏící po psu
má moÏnost spolurozhodo-
vat o tom, zda do rodiny pfii-
jde vofií‰ek, nebo pes „s papí-
ry“. Témûfi kaÏdé by se s ním
ale, kdyby mûlo moÏnost,
rádo zúãastnilo podobné
nápadité a nejmlad‰í genera-
ci „na míru u‰ité“ akce. Lea
Smrãková
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V˘stav psÛ se letos u nás konalo bezpoãet. Ale jen
jedna byla urãená pouze a v˘hradnû dûtem. Ta,
která probûhla v nedûli 11. záfií v Mladé Boleslavi.

11. záfií v Mladé Boleslavi

Děti a psi patří k sobě
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Dûti mûly
své psy
pfiekvapivû
dobfie
zvládnuté
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