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PÉâE O PSY

Rozhovor s profesionální stﬁihaãkou
Chvilky
absolutního
soustﬁedûní
na soutûÏi

Mezi řemeslem a uměním
Nûkteré velké vûci se rodí docela nenápadnû. Kdo by
to byl ﬁekl, Ïe díky stﬁíbrnému trpasliãímu pudlíkovi,
kterého dostala ãtrnáctiletá ‰kolaãka za úspû‰nû sloÏené
pﬁijímaãky, budeme mít za pár let mistryni Evropy?!

R

omana Divi‰ová pochází z Tﬁebíãe,
a kdyÏ potﬁebovala svého pudla
poprvé ostﬁíhat, zjistila, Ïe v jejím
rodném mûstû se nenajde nikdo, kdo by
se tohoto úkolu ujal. Co naplat, rozjely se
tedy s maminkou do psího salonu v Brnû.
Jednou dvakrát to ‰lo, ale z jejího rodného mûsta to je do moravské metropole
kus cesty, a tak na cestu vÏdy padl jeden
den maminãiny dovolené a do ‰koly bylo
nutno sloÏitû vym˘‰let omluvenky. Paní
uãitelky nemûly pﬁíli‰né pochopení pro
skuteãnost, Ïe pudl, má-li b˘t pûkn˘,
potﬁebuje ostﬁíhat kaÏdé dva mûsíce.
Jednoho dne dívenku vûãné dojíÏdûní
omrzelo a rozhodla se, Ïe se do toho pus-
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tí sama. V mamince mûla stále velkou
podporu, a tak obû absolvovaly svÛj první stﬁihaãsk˘ kurs, organizovan˘ tehdy
klubem chovatelÛ pudlÛ, a kuráÏnû se
pustily do díla. Nejprve stﬁíhaly jen svého
psa, potom i nejbliÏ‰ím znám˘m, a ãím
víc se ve svém umûní zdokonalovaly, tím
více zájemcÛ se hlásilo. Ze stﬁíhání, které
pÛvodnû braly jen jako nutnou daÀ, kterou musí za krásu sv˘ch svûﬁencÛ platit
v‰ichni chovatelé pudlÛ, se stal velk˘
koníãek a nakonec regulérní zamûstnání
provozované na nejvy‰‰í úrovni. Psí salony mají momentálnû v Tﬁebíãi i v Praze,
a tak Romana svÛj ãas spravedlivû dûlí
mezi tato dvû místa. Romana Divi‰ová se

v listopadu stala jiÏ ponûkolikáté nejlep‰í
ãeskou stﬁihaãkou na mezinárodní soutûÏi ve stﬁíhání psÛ Pragobest, o níÏ jsme
referovali v minulém ãísle na‰eho ãasopisu. Ne kaÏd˘ u nás v‰ak ví, Ïe pﬁes své
mládí dnes patﬁí také k nejlep‰ím evropsk˘m stﬁihaãÛm. Pﬁesnûji ﬁeãeno: pro tento rok je v tomto zvlá‰tním kynologickém
odvûtví nejlep‰í v Evropû. V nejprestiÏnûj‰í soutûÏi Starého kontinentu European Invitational Tournament of
Champions zvítûzila a za úpravu bi‰onka
získala titul Oster Europe Grand Champion. Po celé Evropû je také zvána jako
rozhodãí, vede semináﬁe a workshopy,
aby se o své zku‰enosti podûlila s dal‰ími
pejskaﬁi. A tak nás napadlo vyzpovídat ji
trochu i pro na‰e ãtenáﬁe.

Jak se ãlovûk dostane
na ‰piãku psích kadeﬁníkÛ?
Je to pﬁedev‰ím velká dﬁina. KdyÏ diváci
na v˘stavû obdivují nádhernû upravené
psy, málokter˘ z nich si uvûdomí, Ïe za
kaÏd˘m z nich je mnoho hodin tvrdé
fyzické práce. Psi se jenom nestﬁíhají, ale
také trimují za pomoci rÛzn˘ch pomÛcek
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Rozhovor s profesionální stﬁihaãkou
nebo jen tak prsty, a ruce dost trpí. Ale
nestûÏuji si, to vÛbec ne. I kdyÏ se
v poslední dobû úpravou psÛ Ïivím, stále
je‰tû mû to hroznû baví a je to pro mû víc
obrovsk˘ koníãek neÏ práce.
Základem úspûchu je dostatek zku‰eností, já sama jsem je sbírala nejen u nás, ale
i ve Spojen˘ch státech, kde je stﬁíhání psÛ
na nejvy‰‰í úrovni na svûtû. Rok jsem
mûla moÏnost pracovat ve dvou skuteãnû
‰piãkov˘ch psích salonech a uãit se tak
u nejvût‰ích odborníkÛ ve svém oboru.
Ale jen píle, pracovitost a zku‰enosti podle mého názoru nestaãí. âlovûk musí
mít také urãit˘ druh talentu a estetické
cítûní. No a potom je dÛleÏité nad‰ení
a ochota obûtovat spoustu ãasu a penûz
na objíÏdûní rÛzn˘ch soutûÏí. Právû v pﬁímé konkurenci s nejlep‰ími odborníky ve
svém oboru se ãlovûk nejvíce nauãí. A pro
kaÏdého je nejvût‰ím zadostiuãinûním
vítûzství na mezinárodní soutûÏi.

Stﬁíháte radûji ‰piãkové psy pro
soutûÏe a v˘stavy, nebo obyãejné
psy pro obyãejné smrtelníky?
To jsou spojité nádoby, pﬁi soutûÏích se
nauãím hodnû pro kaÏdodenní praxi,
jsem pak schopná do praxe zavádût
i mnoho novinek a to mû baví. SnaÏím se
stále sledovat v˘voj v oboru, mûní se
technika i stﬁihy... KdyÏ nejde o vavﬁíny,
mohu si zase vyzkou‰et rÛzné postupy,
samozﬁejmû po dohodû se zákazníkem, je
zde velk˘ prostor pro kreativitu. Moc mû
baví obojí, a jsem ‰Èastná, Ïe se úpravû
psÛ mohu stoprocentnû vûnovat.

Foto Martin Smrãek, archiv Romany Divi‰ové (1)

Li‰í se nûjak stﬁíhání psÛ
a lidí? Troufnete si i na stﬁíhání
pﬁátel nebo ãlenÛ rodiny?
Divili byste se, jak moc se to li‰í. Stﬁihací
technika je úplnû jiná. U psÛ se musí
obsáhnout velká plocha, zatímco kadeﬁnice stﬁíhají vût‰inou pﬁes hﬁeben nebo
stupÀovitû. Mezi m˘mi zákaznicemi je
hned nûkolik kadeﬁnic, které se zpoãátku
pokou‰ely své psy stﬁíhat samy, ale nakonec to vzdaly a rozhodly se obrátit na
profesionály. A naopak: já sama jsem uãinila nûkolik nepﬁíli‰ úspû‰n˘ch pokusÛ
ostﬁíhat své pﬁátele a vzdala jsem to. Jak
se ﬁíká, kaÏd˘ se má drÏet svého kopyta.

Jaká plemena psÛ upravujete?

stﬁihov˘ch úprav. Mám skoro dojem, Ïe
dnes uÏ ostﬁíhaní jork‰ír‰tí teriéﬁi zaãínají pﬁevaÏovat nad tûmi se srstí aÏ na zem.
Je to praktiãtûj‰í a pro bûÏn˘ Ïivot urãitû
pohodlnûj‰í pro páníãka i pro pejska.

Jak dlouho trvá úprava
jednoho psa?

Vítûzství s bi‰onkem na leto‰ním
Pragobestu. Romana v‰ak
upravuje psy v‰ech plemen.

také dal‰í kosmetické zákroky, zastﬁihování drápkÛ, koupání, fénování, vyãesávání
srsti apod. Málokter˘ bûÏn˘ Ameriãan si
tyto vûci dûlá sám, vût‰ina z nich svého
psa radûji svûﬁí profesionálÛm. U nás je
to zatím jinak: vût‰ina lidí nav‰tíví salon,
aÏ kdyÏ je k tomu doÏene nouze, a nûkdy
pﬁivádûjí psy tak zplstnatûlé, ‰pinavé
a celkovû zanedbané, Ïe nezbude, neÏ vzít
holicí strojek a oholit je úplnû nakrátko.
A i to b˘vá obtíÏné, protoÏe zplstnatûlá
srst se drÏí kÛÏe, takÏe hrozí její po‰kození a poranûní psa. Pro psa to navíc b˘vá
nepﬁíjemné a bolestivé. Takov˘ch zvíﬁat je
mi vÏdycky stra‰nû líto, jejich páníãkové
si snad ani neuvûdomují, Ïe tady uÏ nejde
o otázku estetickou, ale zdravotní a etickou, a Ïe svého psa vyslovenû trápí.
Ráda upravuji i kﬁíÏence nebo psy, kteﬁí
se podle oficiálního standardu nestﬁíhají
ani netrimují. Mezi moje ãasté zákazníky
patﬁí jork‰ír‰tí teriéﬁi, u nichÏ existuje
spousta rÛzn˘ch, i kdyÏ neoficiálních,

ZáleÏí samozﬁejmû na plemeni a pak také
na tom, v jakém je zvíﬁe stavu, zda o nû
jeho majitel pravidelnû peãuje, ãe‰e ho
a kartáãuje. Takového pudla v prÛmûru
upravuji i s koupáním asi 2, 5 hodiny.
Lidé, kteﬁí pﬁijdou poprvé, jsou ãasto pﬁekvapeni, jak dlouho trvá úprava tak
malého pejska. Mívají zprvu dojem, Ïe by
se to dalo stihnout za ãtvrt hodiny. Ale
tato práce se nedá o‰idit, na v˘sledku by
to bylo vidût. Teriéﬁi, kteﬁí se trimují,
trvají je‰tû déle. U nich ov‰em hodnû
záleÏí na kvalitû srsti.

A jak ãasto?
U pudlÛ je optimální stﬁíhání po 2 aÏ 2,5
mûsících, u teriérÛ vût‰inou staãí po 2,5
aÏ 3 mûsících. Kníraãi po 2 aÏ 3 mûsících.
Bi‰onci po 2 aÏ 2,5 mûsících.

Ve velmi nízkém vûku jste se
dostala na ‰piãku ve svém oboru.
Máte vÛbec je‰tû o co usilovat?
Mám pﬁed sebou spoustu cílÛ. Pﬁeji si,
abych byla úspû‰ná ve svém praÏském
salonu pro psy, kter˘ jsem pﬁed rokem
zaloÏila. Aby ke mnû lidé i jejich psi chodili rádi a aby byli s mou prací vÏdy spokojeni. A kromû tûchto „obyãejn˘ch“ cílÛ
mám i jeden tajn˘ velk˘ cíl. Sním o vítûzství na americkém Intergroomu, coÏ je
nûco jako mistrovství svûta ve stﬁíhání
psÛ. Stejn˘ sen ale mají snad v‰ichni
dobﬁí stﬁihaãi na celém svûtû. A podaﬁit
se to mÛÏe vÏdycky jen jednomu. TakÏe
uvidíme.
Rozmlouvala Lea Smrãková

Vítûzství na
nejprestiÏnûj‰í
evropské
soutûÏi
Romana
získala
i díky své
v‰estrannosti

V‰echna. A dokonce i koãky. Tomuto pﬁístupu jsem se nauãila ve Státech. Tam
majitelé pﬁíli‰ nerozli‰ují, jestli mají psa,
kter˘ se standardnû upravuje, jako tﬁeba
pudla, kníraãe nebo nûjakého teriéra, ãi
nûjaké jiné plemeno. Do psích salonÛ
pravidelnû docházejí se v‰emi, bûÏnû
jsem upravovala tﬁeba severské psy, malamuty, hasky, ale tﬁeba i novofundlanìany
nebo hladkosrsté mopsy. Úpravou se zde
nerozumí jen stﬁíhání nebo trimování, ale
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