
aãneme od drobnosti zásadního
v˘znamu, bez které se Ïádn˘ vysta-
vovatel neobejde. Kartiãku nebo

samolepku s katalogov˘m ãíslem psa
obdrÏí v‰ichni v rámci vstupní pfiejímky,
nûkdy mÛÏe b˘t zaslána po‰tou se vstup-
ním listem. S pomocí ãísla najdete svého
psa zafiazeného v katalogu a budete pod-
le nûj nastupovat do v˘stavního kruhu.
Jak v˘stavní fiády praví, ãíslo by mûlo b˘t
no‰eno viditelnû. Jak na to? Kartiãku mÛ-
Ïete pfiichytit do speciální klipsy na zaví-
racím ‰pendlíku. Takov˘ch se vyrábí tisí-
ce, b˘vají ãasto ozdobeny portrétem
plemene, znakem v˘stavy, logem sponzo-
ra nebo jsou jinak v˘tvarnû pojaty.
Zakoupit je mÛÏete na v˘stavách a urãitû
si vyberete. Klips se obvykle umístí na
levou stranu horní ãásti hrudníku vysta-
vovatele. Z praxe dodávám, Ïe je to nej-
lep‰í osvûdãen˘ zpÛsob oznaãení a to
nejen pro vedoucího kruhu a posuzova-
tele, ktefií se mohou rychle zorientovat
v situaci, ale zejména pro identifikaci
fotografovan˘ch psÛ. Myslete na to, Ïe
vás budou sledovat i zahraniãní reporté-
fii, ktefií mají po v˘stavû v ruce jen ano-
nymní fotku a katalog! O tom, co je kte-
r˘ pes zaã, nemají potuchy, a k nalezení

jména va‰í maliãkosti jim zb˘vá jen va‰e
katalogové ãíslo. Existují také speciální
kapsiãky na ãísla na ‰ir‰í gumû se
such˘m zipem, které vyrábûjí a prodávají
renomovaní v˘robci krmení ãi potfieb
pro psy a lze je koupit tu a tam na v˘sta-
vách nebo zakoupit pfies Internet 
v e-shopu. Kapsiãka je urãena k upevnûní

na lev˘ rukáv v nadloktí. V̆ hodná je
v tom, Ïe se do ní kromû ãísla vejde
i pamlsek pro psa, pokud vystavovatel
nemá na obleãení kapsu. Je ale tfieba ohlí-
dat, aby bylo ãíslo v kapsiãce na rukávu
otoãeno vpfied, coÏ kdykoliv umoÏní roz-
poznání dvojice. Pfii vystavování psa
v postoji a pfii fotografování zepfiedu
není ãíslo pfietoãené do strany nebo doza-
du vÛbec vidût. Uvûdomte si, Ïe jste ve
v˘stavním kruhu sledovanou vefiejnû ãin-
nou osobou a na va‰eho psa se dívají
desítky lidí, z nichÏ mnohé zajímá, co jste
zaã. Nûktefií vystavovatelé také vlastní
prÛhledné pouzdro na ‰pendlíku, kolíãku
nebo se ‰ir‰í gumou, do kterého ãíslo
pohodlnû zasunou a umístí na odûv. Není
od vûci vozit s sebou nÛÏky na úpravu
velikosti kartiãky s ãíslem tak, aby se vám
ve‰la do pouzdra nebo aby vám zbyteãnû
nevadila v práci se psem. Hodí se zabalit
i rezervní zavírací ‰pendlík. Tím ãíslo pfii-
pevníte, i kdybyste v‰echno ostatní zapo-
mnûli doma. Pfiíli‰ nedoporuãuji dávat
katalogová ãísla na nohavice kalhot.
Jakmile zakleknete k malému psovi nebo
se postavíte za velkého, nebude vidût. Je-
li ãíslo na kartonku, hlavnû ho nedávejte
na vodítko psovi tûsnû za hlavu. Kartiãka
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s provázkem bimbající se psovi nad hla-
vou dovede nadûlat pûknou paseku. Pes
se otáãí, vrtí, drbe, poskakuje a majitel se
diví, co se mu najednou stalo. A je‰tû
nûco. AÏ vyjdete poprvé vítûznû z v˘stav-
ního kruhu, katalogové ãíslo hned rado-
stí nevyhoìte. Budete ho potfiebovat do
dal‰ích soutûÏí v plemeni, a pokud se
vám hodnû zadafií, pak znovu v odpoled-
ním finále. Nadto se na základû katalo-
gov˘ch ãísel na nûkter˘ch v˘stavách
vydávají sponzorské dárky a doma mÛÏe-
te opatrovat kartiãku, která vám pfiipo-
mene krásné chvíle.

Jak si uÏít den
Mezi vûci, které s sebou vystavovatelé
vozí jako základní vybavení, urãitû patfií
skládací Ïidliãky nebo soupravy Ïidlí se
stolkem. Ne na v‰ech v˘stavách jsou
kolem kruhÛ k dispozici lavice nebo Ïid-
le pro diváky a vûdomí, Ïe tu strávíte cel˘
den jen vestoje, asi nebude pfiíli‰ povzbu-
zující. Na venkovních v˘stavách se musí-
te spoléhat jen sami na sebe. Sem se hodí
praktické kempinkové soupravy v kuffií-
ku, kde jsou stolek a sedátka v jednom
doplnûny navíc o sluneãník. Vysta-
vovatelé, pfiedev‰ím ti v zahraniãí, pojí-
mají v˘stavy jako spoleãenskou akci a pfií-
jemnou víkendovou událost. K jejich
vybavení patfií vydatné obãerstvení, jeÏ
mnohdy nabere rozmûry rautu. Nûkdy se
najde i pfiíleÏitostí k setkání a oslavám
událostí, na které jindy není ãas. Ná-
paditosti se meze nekladou, a tak uvidíte
nazdobené stoly a u nich hodující sku-
pinky pejskafiÛ, jejich rodin i ãetn˘ch
kamarádÛ. Napfiíklad Francouzi si bez
sklenky oblíbeného vína neumûjí v˘stavu
ani pfiestavit. V nûkter˘ch zemích jako
tfieba ·v˘carsko, Maìarsko, Rakousko
pfiipravují poho‰tûní pro své ãleny aktiv-
ní chovatelské kluby a to nemluvím jen

o klubov˘ch v˘stavách. Ano, je to tak.
Nejen pfiedvádûním psÛ Ïiv je ãlovûk!

Praktické pomÛcky
V závislosti na tom, zda se v˘stava koná
v hale nebo na venkovní plo‰e, musíte
pfiizpÛsobit i seznam vûcí, které s sebou
povezete. Venkovních v˘stav je ãím dál
ménû, ale o to peãlivûji byste mûli b˘t pfii-
pravení na nejrÛznûj‰í varianty poãasí.
Do horka na nekryté plo‰e nemÛÏete
vyrazit bez sluneãníku nebo skládacího
stanu, bez zásob vody, ochranného opa-
lovacího krému pro sebe a bez antiper-
spirantÛ, jeÏ zabrání nepfiíjemnému
pocení. Ani slamûn˘ klobouk pro dámy
a k‰iltovka pro pány není od vûci, proto-
Ïe spálen˘ obliãej na fotkách moc dobfie
nevypadá. Do de‰tivého poãasí se vám
rozhodnû vyplatí pfiibalit holínky, plá‰-
tûnku s kapucí, velkou fólii pro domác-
nost a kolíãky na pfiikrytí va‰ich vûcí, stol-
ku nebo i stanu, a také vût‰í de‰tník, kter˘
budete do poslední chvíle drÏet nad
psem. Poté se vám hodí více ruãníkÛ pro
umáãené zvífiátko a str˘ãkova placatice,
která zachrání pfied nachlazením vás.
V zimû, a to nûkdy i ve v˘stavních halách,
uÏijete nûkolikero dek, teplé boty, dlouh˘
kabát a rukavice. Psovi vezmûte potah na
klec nebo na pfiepravku, a kdyÏ pfies
v‰echno pfiehodíte fólii pro domácnost,
o teplo je v rámci moÏností postaráno.
Vystavování se koná opravdu v nejrÛznûj-
‰ích podmínkách od saharského vedra
pfies de‰Èovou prÛtrÏ s boufikou aÏ po
snûhovou vánici. Ti, kdo jezdí na v˘stavy
ãasto, se s vámi o své záÏitky jistû rádi

podûlí, hlavnû kdyÏ u toho budou sedût
pûknû v pohodlí domova.

Drobnosti
Snad kaÏd˘ s sebou vozí alespoÀ kousek
lékárniãky, protoÏe pol‰táfikové náplasti,
obinadlo, gel proti otoku po ‰típnutí
hmyzem, nûkolik vatov˘ch tamponÛ, kap-
ky do oãí a tabletky proti prÛjmu jsou
tím, bez ãeho se urãitû neobejdete. Je ne-
pochybné, Ïe vezete-li s sebou pro jistotu
v‰e, nebudete to potfiebovat. Do kapsy v˘-
stavní ta‰ky se urãitû vejde zavírací nÛÏ,
malé nÛÏky, lÏiãka a tuÏka a jistû vám
nebudou chybût zásoby sáãkÛ na psí
exkrementy, bez kter˘ch správn˘ pejskafi
neudûlá ani krok. Zku‰ení chovatelé
a handlefii s sebou mají i propagaãní ma-
teriály o své chovatelské stanici, o vysta-
vovan˘ch jedincích a o ‰tûÀatech na
prodej, zájemcÛm nabízejí k nahlédnutí
alba s fotografiemi a samozfiejmû rozdá-
vají vizitky s kontaktní adresou a základ-
ními informacemi. PoblíÏ klecí uvidíte
i pfienosné tabule s informacemi o ple-
meni a s pfiehledy úspûchÛ nejlep‰ích
jedincÛ. Bûhem dne pak pfiibudou získa-
né ceny, kokardy a poháry, protoÏe v˘-
stava je jedineãnou pfiíleÏitostí ke zvi-
ditelnûní chovatelské práce a ke
kontaktování nov˘ch zájemcÛ o ‰tûÀata.
Vybavení máme pfiipraveno, pfií‰tû si vy-
berete vhodné v˘stavní vodítko, oblék-
nete se, obujete a pak uÏ vzhÛru do
v˘stavního kruhu. ing. Libu‰e Brychtová
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