
Odpoledne na Jíváku 
 
Jarní Klubová výstava KCHMPP je obvykle příležitost, při které se sejde největší 
počet zástupců plemene catahoula – leopardí pes z Louisiany (LC). Tentokrát 
přijela vystavovat i Danielle z Holandska (členka CC EU), takže to bylo snad 
poprvé, kdy se předváděli psi nejen z Čech a Slovenska. Výstava samotná splnila 
v podstatě očekávání, která byla spojena se jménem rozhodčího, tj. s řadou 
ocenění by se dalo hodně polemizovat. Kromě toho, že rozhodčí „objevil“ u většiny 
vystavovaných psů volné lokty, jak je jeho „dobrým“ zvykem, byla jeho 
rozhodnutí naprosto nepředvídatelná a v některých případech jasně chybná. Ale 
to jsou prostě výstavy – člověk se pak jen zbytečně rozčiluje, když se mu výrok 
rozhodčího zrovna nelíbí. A tak někteří byli spokojeni více a jiní méně. Problém je 
jen v tom, že málokdo se něco dozvěděl o skutečných kvalitách svého psa, alespoň 
co se týče jeho exteriéru. Nicméně o povahách předváděných psů si pozorný 
divák úsudek udělat mohl, i když ani to pan rozhodčí nebral moc v úvahu při svém 
rozhodování. 

 



 



 
Kromě toho, že řada vystavovatelů dostala vstupní listy na poslední chvíli a na 
výstavě samotné byl zpočátku tak trochu zmatek u kruhů, byli leopardi na řadě 
neočekávaně jako první a to nám všem umožnilo opustit výstaviště mimořádně 
brzy. Bylo příjemně teplo a svítilo sluníčko, a tak bylo opravdu škoda toho 
nevyužít. 
Setkání jsme avizovali v měsíčním info pro členy CC EU, ale program nebyl 
předem daný, protože jsme nevěděli, kdo nakonec vlastně pojede a zda budeme 
už mít nějaké novinky z ČMKU, které bychom našim členům mohli radostně sdělit. 
Asi to bylo dobře, protože nakonec někteří z různých důvodů vůbec do Mladé 
Boleslavi nedorazili a dlouho očekávané výsledky jednání zatím známé nejsou.  
Setkání na Jíváku jsme tedy nakonec moc důkladně neorganizovali, vlastně jsme 
se jeli spíš naobědvat a pak trošku projít do lesa. Nakonec nás bylo celkem 21 lidí 
a 13 psů (z toho 3 acd). Poseděli jsme na verandě pod stromy, poklábosili, 
naobědvali se a pak se někteří, co více spěchali, vydali na cestu domů. 

 
Několik (ca 10 psů) nás šlo na krátkou vycházku do místního příjemného, borového 
lesa. I když to nebyla vycházka příliš dlouhá, zkušené oči dokázaly u některých 



ocenit dobrou souhru pána a psa (např. Danielle a její dva psi), u jiných odhalit 
drobné nedostatky, které vyžadují nápravu. Na víc tady nebyl čas. 

 
Krátký okruh po lesních cestách jsme zakončili  zpátky u rybníka, na jehož břehu 
se hotel nachází. To někteří psi využili ke koupání, jiným to povoleno nebylo, i 
když voda byla celkem čistá.  

 



 
Pak byl čas ještě na jednu kávičku (nebo spíš latté), rozloučení a návrat domů. 

 
Nevím, jak pro ostatní, ale pro mne to bylo příjemně strávené odpoledne. I když 
jsme nevyřešili žádné důležité klubové záležitosti, byla to dobrá příležitost se 
navzájem seznámit s některými novými členy CC EU, jejich rodinnými příslušníky 
a jejich psy.  
 
Napsala RNDr. Helena Synková 


