
hobby
do obou dvou víkendových dnů, 
aby byl čas opravdu na každou 
rasu. Feny a psi nastupují do kruhu 
zvlášť, stejně tak i zvířata přibližně 
stejného věku. Rozhodčí je posou-
dí v postoji, v pohybu a u některých 
plemen se řeší i povaha jedince, 
nesmí být agresivní, ale naopak ani 
bázlivý. Výstavní postoj i pohyb se 
cvičí i několik měsíců, profesionální 
handleři tak své svěřence připravu-
jí na výstavu již od štěněcího věku. 
Důležité je, aby byl jedinec disci-
plinovaný. Je to opravdu podívaná, 
jak se zkušení pejsci ladně pohybují 
po výstavní ploše.

Co rasa, to jiný trend
Co rasa, to jiný trend, dlouho-

srstá plemena jsou podrobena vel-
ké přípravě, když procházíte kolem 
jejich výstavních placů, připadáte si 
spíše jako v salonu krásy, miláčci se 
fénují, pudrují, vyčesávají, drilují, 

a dokonce i žehlí! Nezasvěceným 
zůstává až rozum stát. Ale každý 
chce mít toho nejkrásnějšího psa. 
Dokonce i páníčci si dávají na svém 
vzhledu záležet, k panu rozhodčímu 
nastupují v kostýmcích, oblecích 
a společenském oděvu. 

Žádný učený z nebe nespadl
Věřte, že pro nezkušené vysta-

vovatele je to velký stres. Jak pro 
psa, tak pro vodiče. Jedna paní 
na výstavě mi řekla:„ Já asi omdlím, 
je to horší, než kdybych měla vysta-
vovat svoje děti“. Ale stačí se párkrát 
projít v kruhu a techniky vystavova-
ní si osvojíte. Žádný učený z nebe 
nespadl. I já se bála, když jsem 
poprvé nastupovala mezi zkušené 
handlery, přestože je pro mě moje 
fena tou nejhezčí na světě (asi jako 
pro každého majitele, ten jeho psík), 
měla jsem strach, jaké hodnocení 
dostaneme. Obávala jsem se, že ji 

špatně postavím, špatně předvedu, 
a tím jí zkazím její chvíli. Zahoďte 
obavy za hlavu a užijte si to, když 
budete ve stresu vy, vycítí to z vás 
i váš svěřenec a budete trému zby-
tečně přenášet na něj. Uvolněte se 
a do kruhu nastupujte v pohodě. 
O nic nejde, je to přece zábava!

Příjemný den na výstavě
I vy kteří se zrovna nechystáte 

na dog show vystavovat, si na vý-
stavě můžete užít příjemný den, 
prohlídnout si mnoho plemen, po-
může vám to i při výběru nového 
přírůstku, můžete se s majiteli po-
bavit, předat si plno užitečných rad 
a informací. Všude plno jídla, pití, 
stánky s psími doplňky. Jak už jsem 
psala, je to společenská událost, při-
jeďte si ji někdy užít i vy.
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